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RESUMO. 

 
Fundamentando-se nas questões sobre a mediação cultural, o jogo 

e a busca da construção de conhecimento sobre arte e Patrimônio, 

como também no percurso e experiência como professora de Arte, 

a presente pesquisa ampliou reflexões sobre a ludicidade na aula de 

arte, conectada com o Patrimônio Cultural. O trabalho apresenta 

uma pesquisa sobre jogo de percurso na escola e em instituições 

culturais e desenvolve um jogo tendo a Aldeia de Carapicuíba como 

foco. O jogo em suas versões foi transformado também com a 

participação dos alunos do Ensino Fundamental II da Escola 

Estadual Prof. Manoel da Conceição Santos, no município de 

Carapicuíba. A pesquisa revelou como o jogo, o lúdico e o 

patrimônio cultural podem mediar conteúdos nas aulas de arte e 

como os alunos interagiram com o jogo especialmente criado, 

vivenciando-o como instrumento de conhecimento interdisciplinar. 

Palavras-Chaves: arte; ludicidade; mediação cultural; patrimônio 

cultural; educação. 

 

ABSTRACT 

Building upon the issues on cultural mediation, the game and the 

pursuit of building knowledge about art and heritage, as well as on 

the course and experience as a teacher of Art, this research 

expanded reflections on the playfulness in art class, connected with 

Cultural Heritage. The paper presents a survey of board game at 

school and at cultural institutions and develops a game with the 

Carapicuíba village focused. The game in its versions has also been 

transformed with the participation of elementary school students II 

State School Prof. Manoel da Conceição Santos, in the municipality 

of Carapicuíba. The survey revealed as the game, the playful and 

cultural heritage can mediate content in art classes and how 

students interacted with the specially crafted game, experiencing it 

as an interdisciplinary instrument of knowledge. 

Key Words: Art; playfulness; cultural mediation; cultural heritage; 

education. 
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Fig. 1. Ana Carolina Moliterno, Detalhe jogo de percurso, 2013. Intervenção em 
fotografia, 8,5 x 15 cm. 

  

INTRODUÇÃO 

As primeiras jogadas...  

Quando decidi jogar o dado uma vez não parei mais. Ganhei 

partidas, persisti em jogadas e realmente acreditei que 

conseguiria percorrer esse jogo. No dia que entrei no jogo de 

percurso chamado escola, me senti peça desse tabuleiro.  Joguei 

o dado e entrei na primeira casa do percurso. Lá fiquei por um 

tempo, aprendendo coisas, conhecendo o espaço. Depois de 

tempos, chegou o momento de avançar uma casa, pensar em 

novos desafios e conquistas, junto aos jogadores. O jogo era 

longo, precisaria de muita atenção, enfrentar desafios, seguir 

regras, persistir nas jogadas e nunca desistir. Avancei mais uma 

casa e acabei caindo em uma que dizia: “Volte ao início do jogo” 

tive que reiniciar o percurso, pois como jogadora é sempre bom 

rever o caminho percorrido e analisar o que está dando certo e o 

que precisa melhorar. Neste momento foi um período de reflexão 

da maneira como atuava na sala de aula, minha metodologia, 

minhas escolhas e como transmitia esse modo de ensinar para os 

alunos. Quando avancei esta casa, percebi que estava avançando 



12 
   

com o propósito de estacionar, manter a mesma a aula de 

sempre. Logo despertei desse pensamento equivocado e 

acomodado, e dei-me conta que o início seria o único jeito de 

inovar e não empobrecer o processo de aprendizagem, que 

quando estudado para acontecer é rico e traz bons resultados. 

Voltei na primeira casa, refiz o caminho, revi tudo que já tinha 

percorrido, e neste percurso percebi que conquistava algo 

importante e imprescindível para o educador: a aprendizagem, o 

progresso, os estudos, as ideias criativas e um novo olhar para 

aulas de arte. Experimentamos nesta jogada, envolvimento, 

alegrias, prazeres e satisfação em cada lançar de dado. Joguei 

mais uma vez e avancei uma casa em que dizia: “Perdeu a vez, 

ficará nesta casa por mais três jogadas” foi tempo suficiente para 

pensar em novidades programar as novas jogadas e como elas 

poderiam acontecer. Na escola é assim, algo sempre nos 

impulsiona, mas precisamos perceber se nos impulsionamos para 

frente ou para traz.  Logicamente as nossas atitudes nos 

direcionam para algum caminho.  Senti nesta fase a necessidade 

de melhorar ainda mais, pois as aulas poderiam ser mais 

envolventes, atrativas e para isso precisaria me atualizar e 

sempre revisar o percurso já explorado. Esperei, observei os 

acontecimentos e as participações dos outros jogadores, até que 

joguei outras vezes e finalizei o percurso. Ganhei esta jogada, 

guardei o tabuleiro e depois de anos quis voltar a jogá-lo. Quando 

o peguei novamente, convidei jogadores que poderiam melhorar 

as jogadas, torná-las mais desafiadoras e atraentes. 

No jogo, quando eu decidi participar não quis parar mais. Avançar 

as casas, pegar as oportunidades que cada um lhe oferece e 

sempre ir em frente para chegar a algum lugar. Percebi que jogar 

era importante, quando decidi introduzir esta ideia nas aulas de 

arte da Escola Estadual Prof. Manoel da Conceição Santos, no 

Município de Carapicuíba/SP, com alunos de Ensino Fundamental 

II na faixa etária de 11 a 14 anos.  Iniciei com pequenos jogos de 

imagens, jogos com sons, jogos teatrais, e percebi que os alunos 

se envolviam mais nas aulas à medida que propunha atividades 

lúdicas. Mas nem tudo foi tão poético assim, as aulas com 

ludicidade nem sempre inicialmente são bem compreendidas 

pelos alunos e pelos educadores. É um cuidado constante para 

que em um flash de momento a aula não vire uma tremenda 

bagunça.  Seriedade e muito estudo para invadir esse campo da 

ludicidade são necessários. Avancei um pouco mais nos estudos 
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como educadora e em 2006, fiz um curso de Lato Sensu sobre 

Fundamentos da Cultura e das Artes no Instituto de Arte da 

UNESP/SP. Realizei o trabalho final de curso sobre “O Lúdico nas 

Aulas de Arte”, utilizei minhas aulas como fonte de pesquisa e 

estudo. Conclui o curso e continuei jogando com os alunos.  

Depois de ter percorrido este caminho, novamente chegou minha 

vez de lançar o dado, tirei o maior número, percorri a quantidade 

de casas e cai na que dizia: “Avance mais três casas”.  Nesta casa 

que fiquei, pude obter novos olhares sobre o tabuleiro do jogo 

escola, pois havia entrado na Coordenação Pedagógica do Ensino 

Fundamental II nesta mesma Unidade Escolar e pude obter novos 

olhares sobre a escola. Embora eu tivesse essa oportunidade de 

estar à frente dos outros jogadores, nunca deixei de olhar e 

pensar no que poderia ajudar para que todos avançassem as 

casas necessárias para suas jogadas. No ano seguinte 2009 fui 

para Vice Direção Geral, na mesma escola onde ministrei aulas. 

Neste período sempre analisei cada professor de arte que 

entrava naquela escola e nunca presenciei o lúdico nas aulas, 

nem jogos e às vezes nem arte. Neste período que fiquei afastada 

das aulas, mas ao mesmo tempo presente nelas como 

observadora, decidi voltar a estudar e como sou professora 

efetiva na rede pública de ensino, participei da seleção de bolsa 

mestrado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

sendo contemplada através de análise de projeto para o 

recebimento por dois anos de bolsa de estudo.  

Em 2013 ingressei no Curso de Mestrado em Educação, Arte e 

História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Entrei com intenção de continuar a pesquisa sobre o Lúdico nas 

Aulas de Arte. No 1º semestre do curso fui direcionada para 

tutoria com a Prof.ª Drª. Mirian Celeste F. Dias Martins que 

conheci e conversei sobre minhas ideias iniciais. Quando entrei 

no 2º semestre, passei a ter aulas com a Prof.ª Mirian na 

disciplina Arte e Mediação Cultural. Nestas aulas tive certo 

apuramento do olhar para esfera lúdica. Durante aquela 

disciplina a professora sugeriu que nós alunos elaborássemos 

uma proposta de mediação sobre um local pouco conhecido, 

porém historicamente e artisticamente importantes ao nosso 

ponto de vista.  Escolhi a cidade que trabalho como pesquisa para 

a proposta da aula. Carapicuíba possui uma Aldeia Indígena, que 

foi tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
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Artístico Nacional) e é considerada Patrimônio Histórico Cultural. 

Envolvida com a questão lúdica decidi unir os dois: o patrimônio 

de Carapicuíba, que é um local pouco visitado e a ludicidade. 

Nesta disciplina criei uma caixa da Aldeia, que contém um livro 

com informações da Aldeia, um jogo da Memória e um jogo de 

percurso. Fiz essa caixa para a proposta de trabalho da 

professora, mas ainda pensando na escola, nos alunos, nas aulas 

de arte e como poderei contribuir com esse trabalho. Então, 

continuei neste percurso, e trouxe essas ideias para minha 

dissertação, a fim de ampliar as discussões e obter respostas 

sobre o lúdico, o jogo, o patrimônio histórico cultural e a 

mediação cultural na escola. 

 Foi assim que surgiu o interesse de continuar essa pesquisa, com 

o tema deste trabalho: Ludicidade e Patrimônio Cultural: Jogo de 

Percurso com foco na Aldeia de Carapicuíba/SP, para assim inserir 

nas aulas de arte assuntos novos e desafios para um público de 

aprendizes não acostumados a tratar a arte, o patrimônio cultural 

e o jogo com uma coisa única. 

Para que tal conteúdo seja abordado em aula de maneira que o 

aprendiz não apenas receba o conteúdo de forma a copiar textos, 

observar fotografias e registros, que também são alternativas 

importantes e necessárias, o jogo de percurso pode ser parte 

desse processo, pois poderá apresentar o assunto ludicamente, a 

fim de colocar ao alcance de todos os aprendizes a construção do 

conhecimento sobre o Patrimônio Cultural de Carapicuíba de 

forma a interagir com ele.  O Jogo de Percurso vem para socializar 

os aprendizes e ainda auxiliar no processo da Mediação Cultural, 

incentivando a valorização do Patrimônio Cultural de Carapicuíba. 

Mas porque o patrimônio cultural de Carapicuíba? Por que o jogo 

de Percurso? Por que e para que juntar o dois? 

 Considerando que é importante e necessário o aluno perceber o 

contexto de sua realidade e de sua origem durante a vida escolar, 

procuramos oferecer ao aluno oportunidade de conhecer o que o 

município tem de importante para que possa enxergar, analisar, 

valorizar, criticar, utilizar, vivenciar o tanto de conhecimento que 

um lugar pode lhe proporcionar. É um ponto de partida para 

iniciá-lo no mundo das memórias do passado de seu povo, para 

assim dar continuidade nesta viagem de lembranças e conseguir 

melhor entender o presente, utilizando do lúdico para manifestar 

suas habilidades de aprendiz: ler, construir conceitos, analisar, 
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observar e saber o momento de avançar dentro de sua realidade 

educacional. 

As aulas de arte, em minha percepção de quase 15 anos de 

carreira, vem sempre munida de grandes cópias de textos e 

assuntos fragmentados, onde os aprendizes nunca conseguem 

admitir e aceitar a importância dessa disciplina para sua vida 

escolar e sua vida pessoal. Sempre os jogos, os assuntos da 

comunidade, os costumes das pessoas ficaram de fora dos 

assuntos escolares considerados sérios e de maior importância 

pelos educadores. Brincar ou jogar sempre foram situações 

expostas somente em educação física ou em momentos de lazer 

dos aprendizes como os intervalos.  

O jogo e a arte junto aos conteúdos ligados ao patrimônio 

cultural de um município traz intrínseco em sua própria história 

um alargar de processos que visam à construção de saberes 

necessários para vida do educando, que vão sendo alinhados 

imperceptivelmente numa gama de prazeres. Na verdade 

desenvolvi nestes anos de sala de aula a percepção de que os 

alunos sentem necessidade de aprender aquilo que de alguma 

forma lhes dão certo prazer, desenvolvendo vontade de persistir 

no aprender. Para Santos (2008) a união do jogo e da arte na 

escola enriquece as atividades e ainda forma-se uma base sólida 

para a sua personalidade em formação.  O jogo pode oportunizar 

o aprendiz a adentrar em um mundo de regras, conhecimento, 

disputa sadia, socialização, descobertas, além de criar condições 

divertidas e facilitadoras para a aprendizagem e valorização 

cultural, concordando com Santos (2008, p.08) que “[...] o lúdico 

pode ser um fio condutor para desencadear o processo criativo e 

artístico dos alunos, sejam eles crianças, adolescentes ou 

adultos”. 

Assim, os momentos lúdicos reforçados na escola, podem 

aprimorar o que o aluno já traz consigo, vivendo com o mundo do 

brincar, do jogar sempre, buscando aliar essa cultura que o aluno 

já tem com a que ele ainda não viu.  Para isso os conteúdos sobre 

o Patrimônio Cultural de Carapicuíba terão como dispositivo sua 

compreensão e relação de memória e identidade utilizando o 

jogo de percurso. Espera se que o aprendiz vivencie e 

compreenda o caráter histórico, artístico e social do município a 

que pertence. 
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O ponto de partida para a pesquisa foi o jogo criado na disciplina 

de Mediação Cultural, jogado pelos alunos do Ensino 

Fundamental II da Escola Estadual Prof. Manoel da Conceição 

Santos, no município de Carapicuíba/SP. Com grupos de quatro 

aprendizes de cada série, eles jogaram, analisaram e opinaram 

como o jogo é como ele será recriado, quais suas opiniões e 

expectativas em torno dele.   

Após essa análise dos alunos, comecei o trajeto para melhoria e 

reconstrução do jogo de percurso que contempla o conteúdo do 

Patrimônio Cultural de Carapicuíba/SP. Fiz um estudo de 

desenhos para tabuleiro mediante as opiniões dos alunos. 

Testando formatos, suportes, cores, percurso para assim recriar 

um jogo de percurso de acordo com as opiniões dos verdadeiros 

jogadores: os alunos. 

A construção do projeto se deu por meio de pesquisa de campo 

na Aldeia do Município de Carapicuíba para levantamento das 

informações necessárias, saber o que é tombado e o que é 

importante abordar sobre o Patrimônio Histórico Cultural na 

elaboração do jogo de percurso para os alunos. Desse modo 

tenta-se responder as seguintes questões: Os jogos de percurso 

podem desencadear o conhecimento e valorização do Patrimônio 

Cultural de um município? Como os alunos da escola pública do 

município de Carapicuíba respondem ao jogo de Percurso criado 

para desencadear o conhecimento e a valorização do Patrimônio 

Cultural? 

Neste trabalho o referencial teórico para clarear as ideias sobre 

as possibilidades da Ludicidade foram pesquisadas através do 

encontro com os autores Martins (2012), Santos (2008), Huizinga 

(1996), Friedman (2000), Luckesi (2005), Macedo (2000), Casarin 

e Almeida (2009), Vygotsky (1991), Andrade (2008), Freinet 

(1998). Para compreensão e ampliação de conhecimento sobre o 

jogo, os autores Duarte (2012), além de pesquisa em links como 

Wikipédia e Enciclopédias sobre jogos. Para o Patrimônio Cultural 

do Munícipio de Carapicuíba/SP, foi imprescindível a pesquisa no 

IPHAN acessando documentos da Aldeia de Carapicuíba, 

acrescido de autores como Pellegrini (1979), Petrone (1995) com 

estudos sobre Aldeamentos, que auxiliaram para compreensão 

da criação da Aldeia de Carapicuíba/SP. 

Apresentamos a seguir o caminho por onde as reflexões e ideias 

desta pesquisa foram desenvolvidas.  No Capítulo 1. Intitulado 
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como Ludicidade, Jogo de Percurso e o Aprendiz traçamos o 

percurso sobre o campo da ludicidade, o lúdico nas aulas e na 

escola, o jogo e o aprendiz. 

O Capítulo 2, intitulado como Trilhares, foi estruturado com base 

nos Jogos de tabuleiro: história e características e na relação 

entre os jogos e Mediação Cultural. Tornou-se uma reflexão para 

direcionar no sentido da ação do jogar e aprender  

O Capítulo 3, De quem é a vez foi dedicado às informações sobre 

o Patrimônio Cultural de Carapicuíba: Processo de Formação e 

Permanência com imagens registradas pela autora da Aldeia e 

tudo que nela existe nos dias atuais, o Patrimônio Cultural de 

Carapicuíba em Jogo de Percurso e aos procedimentos e 

resultados da pesquisa de campo com os alunos e com o jogo 

aliado ao processo educativo. Contemplando as opiniões dos 

alunos acerca dos conteúdos voltados ao Patrimônio Cultural de 

Carapicuíba, ao jogo e as suas expectativas na recriação deste 

jogo, além de imagens registradas pela autora dos momentos tão 

enriquecedores com os alunos.  Este trabalho, portanto, pretende 

contribuir para reflexão sobre jogo como dispositivo para a 

ampliação de conhecimento em Arte e o conteúdo artístico e 

patrimonial do município de Carapicuíba, visando aprendizagem 

em um ambiente rico em ludicidade, história e arte, tendo como 

fundamento a Mediação Cultural e a Interdisciplinaridade. 

E o convidamos a entrar no jogo! 

 

Fig. 2. Ana Carolina Moliterno, Dado, 2013. Intervenção em  fotografia, 9,5 x 
10 cm. 
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 CAPÍTULO 1. Ludicidade, Jogo de Percurso e o Aprendiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Ivan Cruz, Bafo Bafo, 1998. Acrílica sobre tela, 70 x 70 com. 
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uando você me perguntar o que fiz na escola hoje, 

E eu responder: “Eu brinquei”. 

Por favor, não me entenda mal. 

Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. 

Eu estou aprendendo apreciar e ser bem sucedido no trabalho. 

Eu estou preparando-me para o amanhã. 

Hoje, eu sou uma criança e meu trabalho é brincar. 

 

 

 

(Fragmento do poema "Apenas Brincando" Anita Wadley, 1974). 

 

Q 
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m acordo com o fragmento do Poema de Anita Wadley, faz 

se necessário repensar o lúdico na vida do ser humano 

colocando-o cada vez mais no topo das prioridades humanas.   

Neste capítulo, decidi jogar o dado para iniciar o jogo. Começar 

no campo da ludicidade, entender sua história e sua necessidade 

na humanidade. As possibilidades lúdicas e as causas que as 

tornam importantes na educação. Então acompanhem essa e as 

próximas jogadas. 

 

 

 

E 
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Casa 1- No campo da Ludicidade. 
 

 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em 
qualquer idade e não pode ser vista apenas como 
diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara 
para um estado interior fértil, facilita os processos de 
socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento. (ALMEIDA, 2002, p. 01) 

 

 

Em pesquisa aos dicionários, verificamos que a palavra ludicidade 

é descrita como um adjetivo masculino com origem no latim 

ludos que remete para jogos e divertimento.  A palavra jogo 

também inserida dentro do campo ludicidade, deriva-se do latim 

jocus, fazer rir, gracejar, brincar. Sendo assim, o lúdico e o jogo 

podem ser analisados e contemplados no mesmo campo de 

conhecimento. Segundo Feijó (1998 apud PICCOLI, 2006, p.176) o 

lúdico é uma das necessidades básicas da personalidade, do 

corpo e da mente e faz parte das atividades essenciais da 

dinâmica humana. A atividade lúdica caracteriza-se por ser 

espontânea, funcional e satisfatória. Isso a coloca no mesmo 

grupo de todas outras necessidades da pessoa, fazendo do lúdico 

algo tão essencial quanto o respirar e o receber afeto.   

 

O lúdico sempre esteve presente em diversos momentos da 

humanidade, constituindo assim o patrimônio sócio cultural do 

ser humano.  Na Pré-história estudos arqueológicos apontam a 

presença da ludicidade entre as pessoas, através das 

brincadeiras, rituais de caça e dança. De acordo com Almeida e 

Casarin (2002, p.02) na antiguidade no período do Renascimento, 

as crianças participavam das mesmas brincadeiras dos adultos. 

Toda a comunidade participava das festas e brincadeiras, com a 

finalidade de estreitar os laços afetivos. 

 

Wajskop (1995 apud ALMEIDA e CASARIN, 2002, p.02) em relação 

ao lúdico na antiguidade também relata que “[...] humanistas do 

Renascimento perceberam as possibilidades educativas dos jogos 

e passaram a utilizá-los e a considera-los como uma forma de 

preservar a moralidade dos "mini adultos”. Kishimoto (1993) em 

relação ao lúdico no renascimento diz as brincadeiras que antes 

englobavam adultos e crianças, paulatinamente, foram se 

transformando numa especialidade das crianças. O brinquedo 

então passou a se tornar um mediador entre a criança e o 
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mundo. A criança passa a ter um espaço para brincar junto ao 

brinquedo que torna possível sua inserção no mundo lúdico. 

 

 O lúdico está presente na vida da criança desde seu nascimento. 

Toda criança sabe o que é brincar e como brincar. Na ocasião em 

que a criança interage com o mundo do brincar, do imaginar, com 

objetos e pessoas, ela passará a construir relações e 

conhecimentos a respeito do mundo em que vive, sendo assim, 

seu processo de socialização e liberdade se darão em suas 

relações com as pessoas que as cercam. Segundo (TEIXEIRA et al., 

2010, p.07) a ludicidade é importante na formação da identidade 

do indivíduo: 

 

As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de 
valores, desenvolvimento cultural, assimilação de novos 
conhecimentos, desenvolvimento da sociabilidade e da 
criatividade. Por intermédio do lúdico, a criança encontra 
o equilíbrio entre o real e o imaginário, oferece a 
oportunidade desenvolvimento de maneira prazerosa.  

 

 

De acordo com Vygotsky (1991) uma das características 

definidora do lúdico é a criação de situação imaginária e sempre 

foi vista com característica marcante na brincadeira. Em todo 

jogo há uma situação imaginária por meio da qual o indivíduo 

alcança uma definição funcional de conceitos e objetos.  

 

A ludicidade pode ser muito mais do que brincar, brinquedo e 

brincadeira. Pode estar atrelada a variadas situações ou papéis 

que o ser humano assume em sua vida. Esses papéis são desde o 

ato de dançar, ou brincar com os colegas, até o ato de assistir a 

uma partida de futebol, ou participar dela. 

 

A ludicidade atrai o ser humano, ajuda a desenvolver a 

criatividade oportunizando seu relacionamento com outros e 

acima de tudo aprendendo. Luckesi (2000, p.02) diz que “na 

vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós estamos 

plenos, inteiros nesse momento e que não há lugar para qualquer 

outra coisa além dessa própria atividade.” O ser humano em 

qualquer idade quando realmente participa de uma atividade 

lúdica ele se entrega totalmente, aprende, se envolve, e sente 

realizado em participar daquele momento. Podemos então 

explicar a ludicidade através das sensações e estímulos que ela 

provoca no indivíduo sentir-se pleno, integrar-se às pessoas, 

desenvolver-se criativamente.  Em relação ao lúdico e ao brincar 

Winnicott (1975, p.80) contempla o que acontece quando 
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brincamos: “[...] é no brincar, e somente no brincar que o 

indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua 

personalidade integral, e é somente sendo criativo que o 

indivíduo descobre o eu”. 

 

A ludicidade prepara o ser humano para vida, pois é através dela 

que podemos experimentar todos os sentimentos presentes nas 

sensações do brincar e a lidar com eles na medida em que 

brincamos. A ludicidade exige uma entrega total, ou você brinca 

ou não brinca. Não existe o brincar mais ou menos. Nas 

brincadeiras estamos presentes por inteiro de corpo e mente. O 

educador dentro desse processo de ensino tem um papel 

fundamental como mediador nas atividades que permeiam a 

esfera lúdica. Porto (2008, p. 10) diz que “o papel do adulto é 

fundamental nesse processo” e em relação ao lúdico e o 

educador, Andrade (2008, p. 61) diz “ é o espaço de estar com, 

com as crianças e também com os adultos. Não seria possível 

pensar as brincadeiras para a criança sem considera-las como 

uma oportunidade também para o educador.”   

 

As crianças por sua vez aprendem com o educador dentro do que 

ele propõe para elas. Elaborar uma proposta lúdica e que seja 

interessante e perceber que o brincar é um ato de descoberta, 

investigação e criação, valoriza o ato de brincar, a ludicidade na 

escola e na vida do aprendiz. (CINTRA, et al., 2010, p.11), dizem 

que “o lúdico é um recurso pedagógico que envolve a brincadeira 

de maneira séria, pois deve ser visto como um fator de 

aprendizagem significativa para o educando”. A formação lúdica 

do professor o ajudará para uma melhor intervenção junto aos 

seus alunos. Andrade (2008, p.61), diz em relação ao educador e 

ao brincar que “descobrir que podemos brincar e jogar para valer, 

com brincadeiras e jogos que não são exatamente para crianças, 

nos aproxima daquilo que sentem as crianças quando brincam”. 

Sendo assim, o educador quando experimenta e assume a 

ludicidade em sua vida, consegue ressoar a riqueza que ela traz 

para si e para seus alunos.  

 

 Para Caillois (1990 apud PICCOLO, 2008, p. 1) as atividades 

lúdicas exercem um poder na configuração da personalidade 

humana, considerando-as como importantes instrumentos 

culturais de uma sociedade. 



24 
   

Os autores colocam as possibilidades da ludicidade, do brincar e 

do estarmos envolvidos nesta esfera de conhecimento, trazendo 

significados e até explicações para esse contexto. Mas o que 

podemos dizer sobre a ludicidade, do brincar baseado no que 

sabemos e sentimos?  O meu sentimento para a ludicidade é de 

algo que remeta a seriedade no significado, ao aprofundamento 

do estudo, às questões teóricas, dando sentindo e teor filosófico 

para o ato de brincar. A ludicidade tem o caráter de explicar o 

que envolve o brincar, quem são os autores e os coautores das 

brincadeiras e comprovar o que desenvolvemos com esta ação. 

Brincar é a ação e a ludicidade tem subsídios para explicar os 

fatores psíquicos, emocionais e educacionais que envolvem esta 

ação. Esse conceito valerá também para o jogo. Que também é 

uma ação dentro do círculo das brincadeiras.  

 

Assim como o brincar, o jogo seja ele qual for, exige do indivíduo 

certas habilidades para desempenhar a sua estrutura e as regras 

que ele apresenta. Em relação às regras do jogo Huizinga (1996, 

p. 87) define que: 

 
 [...] regras são um fator muito importante para o 
conceito de jogo. Todo jogo tem suas regras. São estas 

que determinam aquilo que "vale" dentro do mundo 
temporário por ele circunscrito. As regras de todos os 
jogos são absolutas e não permitem discussão.  

 

As regras, o imaginário e as sensações que o jogo e o brincar 

provocam são características marcantes que compõem o campo 

da ludicidade, e são também fatores importantes para 

desenvolvimento do ser. 

 

Neste sentido, Vygotsky (1991) em seu livro A Formação Social da 

Mente, constata que a concepção de regra é inerente a toda e 

qualquer brincadeira.   

Considerando o brinquedo como jogo, relata que (1991, p.63): 

 

Não existe brinquedo sem regras, a situação de qualquer 
forma de brinquedo já contém regras de comportamento, 
embora possa não ser um jogo com regras formais 
estabelecidas à priori. A criança imagina-se como mãe e a 
boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer às 
regras do comportamento. 

 
Assim, por meio do jogo as crianças experienciam a  

autodisciplina e senso de cumprimento pelas regras propostas 

por elas mesmas em muitos casos.  As crianças têm noção de que 

se não cumprirem as regras, poderão ser excluídas do jogo ou 

mesmo penalizadas e com frequência são bastante rigorosas em 
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seguir as regras estabelecidas. O jogo é uma preparação para a 

vida em sociedade, pois temos regras de conduta e leis que 

devemos cumprir.  

   

Ainda em relação ao jogo Huizinga (1996, p.33) coloca que “jogo 

é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria”. Jogo 

envolve tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, 

solução, união e desunião. Sem tensão não há jogo. O jogo 

envolve tensão e a solução. Macedo (2000, p.23) diz que jogar 

favorece a aquisição de conhecimento, pois o sujeito aprende 

sobre si, sobre o próprio jogo, sobre as relações sociais e também 

sobre os conteúdos abordados nos jogos. Mas em relação ao 

sentimento de alegria descrito por Huizinga, Vygotsky (1991, 

p.63) contrapõe e diz que existem jogos que não são agradáveis, 

e que só dão prazer a criança se ela considerar o resultado 

interessante, ao perder a criança encara o jogo com desprazer. 

Mas em relação a esse sentimento que Vygostski aponta, vale 

colocá-la na esfera do desenvolvimento dos processos 

psicológicos, ou seja, a criança passa a aprender a lidar com os 

sentimentos que os jogos provocam. Podemos dizer que em 

qualquer campo da vida e em qualquer fase e processo de 

desenvolvimento somos movidos aos sentimentos de prazer e 

desprazer. 

 

  Santos, confirma tal pensamento relatando que: 

 
O jogo por si só, é repleto de motivação e desafio, e é isso 
que concorre para que ele seja de grande valia para a 
educação, pois a solução de problema, que é parte do 
jogo, mexe com as habilidades básicas, ajudando a 
desenvolver as habilidades superiores. (2012, p. 23) 

 

O lúdico, onde os jogos e ações da ludicidade são a expressão 

legítima, as forças da razão e da sensibilidade se fazem notórias. 

Santin (1994, apud FREITAS e SALVI, 2013, p.05) salienta que a 

ludicidade promove “ações vividas e sentidas, não definíveis por 

palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela 

fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que se articulam com 

materiais simbólicos”. 

 

O que faz ser tão importante pesquisar a ludicidade é que esta 

conduz teoricamente a explicação sobre o que o brincar e o jogo 

podem contribuir na educação e no desenvolvimento do 
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educando. O jogo e o brincar embora possam ser considerados 

dentro do mesmo campo de ação são a combinação perfeita 

entre o controle e a liberdade. É saber que estas ações se 

moldam de acordo com o jogador, subordinado as regras, que 

fazem assim o seu próprio percurso. Essa sensação, de estar sob 

controle ou ser controlado por algo, e ao mesmo tempo se sentir 

livre para agir é mais um sentimento dentro do brincar, ou seja, 

temos o controle daquilo que conhecemos e sabendo que não 

podemos mudar as regras que já são estabelecidas em qualquer 

brincadeira ou mesmo ignora-las muitas vezes no adequamos a 

elas e passamos a ter a liberdade na ação dentro desse circuito  

de regras. Assim, temos o controle e ao mesmo tempo a 

liberdade, assistida por um conjunto de regras. É um controle 

consciente e necessário para se compreender o sentindo da 

liberdade, estabelecendo uma participação voluntária na ação do 

brincar exercida de determinados limites consentidos. Brougère 

 (2002, p.22) identifica que “ao brincar, aprende-se antes de 

tudo, a brincar, a controlar um universo simbólico particular”. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Ana Carolina Moliterno, Crianças brincando na escola, 2010. 
Intervenção em fotografia, 5 x16 cm. 
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Casa 2: O Lúdico na escola e nas aulas. 

 

O lúdico como conhecimento e como parte do processo 

educativo dentro da escola tem na ação do brincar possibilidades 

de acionar habilidades importantes para a vida cultural e social 

do aluno ampliando seu repertório. Através do brincar dentro da 

escola, mediado por um educador, o aluno tem na ação uma 

maneira de desenvolver algo ainda desconhecido para ele, 

trazendo momentos de descobertas. Estratégias, raciocínio, 

leitura, escrita, atenção, memorização, imaginação, são algumas 

das possibilidades que as brincadeiras podem desenvolver, mas 

para que isso ocorra dando sentido na ação lúdica e educativa é 

imprescindível que esse conhecimento seja mediado por um 

educador. Neste caminho a percorrer dentro do universo lúdico 

na escola, o deixar só brincar sem estabelecer momentos de 

observação, discussão e reflexão, podem ofuscar ou mesmo não 

estabelecer sentindo dentro do ambiente escolar.  No ato de 

brincar nos esforçamos, quando nos entregamos à ação. É o estar 

disposto a “desacomodar” a enfrentar desafios, pessoas e seus 

hábitos, personalidades, aceitando as possíveis desestabilizações 

que cada nova fase pode provocar.  

 

 O lúdico na escola pode ter um papel fundamental na construção 

do indivíduo, pois o lúdico pode se tornar um processo de 

construção do conhecimento e aprendizagem, é algo que está 

inserido em sua cultura, e em sua forma de interagir com o 

mundo. 

 

 A ludicidade na escola pode ser uma aliada para buscar novas 

formas de trabalhar os conteúdos, de modo que a criança 

construa o conhecimento pela via do prazer, da descoberta, do 

sentimento. O lúdico envolve, é interessante e ao mesmo tempo 

pode ser informativo. 

 

A escola e mesmos os professores, parecem assumir uma postura 

dicotômica, em relação ao lúdico nas aulas. No discurso aceitam e 

assumem uma ação transformadora referindo-se ao lúdico, mas 

na prática docente percebe-se uma atitude diferente em relação 

ao brincar, ao estar nas aulas, às vezes por receio desta não 

parecer eficaz para os bons resultados de uma turma, deixando 
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então qualquer momento de prazer, felicidade e buscando o 

modelo sério que supostamente acham melhores para aulas. 

Neste contexto de brincar é necessário desmistificar a ideia de 

que o brincar e o estudo são atividades separadas, tendo o 

brincar como isento do mundo sério de trabalhos e estudos. O 

professor frente a uma formação global do ser humano procura 

desenvolver o aspecto psicológico, biológico, sociológico e o 

cultural e o brincar faz parte integral desta formação. 

  

Nas aulas, a ludicidade pode aparecer de diversas formas e em 

diversos conteúdos. Quando o lúdico é inserido nas aulas, o 

professor pode trabalhar todas as disciplinas articulando os 

assuntos, criando situações para o aluno em que ele aprenda 

brincando, se envolvendo, sendo o protagonista da ação. Dessa 

forma, o brincar pode vir munido de muitas descobertas, de 

conhecimento e não só de prazer. Luckesi (2005, p.01) relata 

sobre o brincar e o aprendiz que “... sua brincadeira tem a 

profundidade de quem se dedica a construir e cuidar do mundo 

que é significativo para si na idade e nas circunstâncias que está 

atravessando.” 

 

Associar o brinquedo, a brincadeira, nas aulas é o caminho para 

reconhecê-los como um processo de desenvolvimento humano e 

não como apenas diversão. A seriedade do trabalho, não vem em 

dizer que a aula é séria, não vamos brincar, e sim estimular a 

brincadeira e criar situações que o aluno perceba que é uma 

atitude ter um momento prazeroso e afetivo no ato de aprender. 

 

Os alunos que saíram do Ensino Fundamental I (1º ao 5º anos) e 

ingressaram no Ensino fundamental II se deparam com um novo 

universo no ambiente escolar, com vários professores e 

responsabilidades, postura e limites para o ato de brincar. 

Geralmente a brincadeira ficará dedicada para aulas de Arte e 

Educação Física, às vezes por pensarem ser uma disciplina menos 

importante ou por pensarem que os professores são mais 

preparados para esses momentos. Essa é uma atitude que 

desqualifica o ato de brincar perante as outras disciplinas ou 

mesmo professores. 

 

Nas aulas a ludicidade pode apropriar todas as linguagens ligadas 

aos assuntos de todas as disciplinas, não abordando os conteúdos 

isoladamente. É através da Interdisciplinaridade e da ludicidade 
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que o conhecimento pode interagir proporcionando diversos 

olhares de um mesmo conteúdo. Nesse tipo de conhecimento 

não há fim e nem isolamento, é uma manifestação da totalidade 

que aciona o processo de investigação em todas as partes, 

causando a conexão entre conhecimento e realidade. 

 

Dentre os estudos realizados nas aulas de arte com o brincar, 

experimentei os jogos como recurso para aprendizagem dos 

conteúdos ligados a arte, mas pude perceber que se fossem 

trabalhados junto a outras disciplinas poderiam estabelecer 

conectores às disciplinas, ainda mais significativos para a 

aprendizagem do aluno. Huizinga em relação ao jogador, diz que: 

 

[...] é essencial manter o espírito lúdico para o 
jogador entregar-se ao desafio da caminhada que o 
jogo propõe como consequência do jogar, há uma 
construção gradativa da competência para 
questionar ou analisar as informações existentes. 
Quem joga efetivamente desenvolve-se. O jogo é 
uma aquisição de conhecimento, pois por meio de 
atividades com jogos as crianças vão ganhando 
autoconfiança, são incentivadas a questionar e 
corrigir suas ações, analisar e comparar ponto de 
vista, organizar e cuidar dos materiais organizados. 
(1996, p.24) 

 

Percebi, como diz Huizinga, que através das atividades lúdicas 

com jogos, as crianças ficavam mais dispostas a participar, e 

quando o jogo era jogado novamente em outras aulas, eram bem 

aceitos e os conteúdos abordados nos jogos eram sempre 

relembrados devidos às outras jogadas.  Os jogos nas aulas 

envolvem as crianças e os educadores em ações que realmente 

desenvolvem diversas maneiras de lidar com as emoções que 

cada jogada provoca e as reações que temos em relação as 

emoções.  

 

Santos (2011) usa o termo Metodologia Lúdico-Vivencial (MLV) 

para posicionar as práticas dos educadores frente às atividades 

lúdicas. A proposta de Santos é buscar nos jogos, brincadeiras e 

dinâmicas uma maneira diferente de tratar, didaticamente, os 

conteúdos do ensino. Na prática desta metodologia Santos (2011) 

propõe que: 

 

• O educador seja um profundo conhecedor da 

natureza humana e de seus alunos, levando em 

conta suas experiências pessoais. 
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• O aluno acredite na escola como um lugar alegre, 

contagiante e que lhe dá oportunidade de pensar, 

sentir, criar e expressar. 

 

• Crie condições aos alunos para se tornarem 

interativos, criativos, com iniciativas, valorizando a si 

mesmos e aos outros. 

 

• Que os jogos, brinquedos e dinâmicas possam criar 

condições aos alunos para expressarem-se 

livremente, tomarem decisões pessoais e coletivas 

que desenvolvam habilidades para resolver 

problemas que sejam capazes de construir 

conhecimentos. 

 

A organização baseada nesta metodologia que Santos (2011) 

propõe visa a elaboração de atividade lúdica de forma totalmente 

planejada. O professor é um gerador de situações, que poderão 

ser estimuladoras e eficazes dentro do processo de ensino 

aprendizagem com ludicidade.  Neste contexto o lúdico ganha um 

espaço como ferramenta ideal para a aprendizagem e o professor 

passa ter um condição de condutor, fomentador e avaliador 

desta aprendizagem. 

 

Na escola a ludicidade poderá ser contemplada em diversas 

formas e momentos que o professor acreditar em sua eficácia 

para o que está sendo abordado. A proposta de jogos concretiza 

e materializa a multidisciplinaridade e, dessa forma, viabilizam a 

atuação do próprio aluno na tarefa de construir significados sobre 

os conteúdos de sua aprendizagem. 

 

Casa 3: O jogo e o aprendiz. 

 

Na escola, como vimos, os momentos de intervalo e descanso são 

dedicados ao jogar e brincar. Ou seja, o jogo é compreendido 

como importante apenas no cenário de lazer e não de 

aprendizagem. Ao contrário disso, vale pensar no jogo como o 

condutor para o aprendiz trabalhar a realidade e ao mesmo 

tempo estimular seu imaginário, percorrendo os caminhos 

necessários para sua conquista dentro do querer ultrapassar 

obstáculos, de entender as regras e segui-las. São valores 

aprendidos e conquistados em cada lançar do dado, em cada 

peça do jogo que avança uma casa.  

 

O aprendiz tem como desafio o conhecer, sendo o jogo não 

apenas um brincar, sem compromisso, os jogos são trabalhos 
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reais, às vezes até cansativos, de raciocínio e atenção. Para jogar, 

o aprendiz também tem que aprender resolver os conflitos do 

jogo. O jogo mesmo depois de finalizado, permanece intrínseco 

no pensamento do aprendiz, parece que não acabou. Huizinga 

(1996) relata que mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele 

permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser 

conservado pela memória. Santos (2011, p.20) elenca 

contribuições importantes sobre o jogo: 

 

• O brinquedo e o jogo são produtos de cultura e seus 

usos permitem a inserção da criança na sociedade 

 

• O jogo é essencial para a saúde física e mental 

 

Na primeira contribuição, o brinquedo é o objeto que traz à 

criança o momento lúdico do imaginário, da representação, do 

objeto como sua fonte de alegria, de interação. Cada brinquedo é 

diferente de acordo com a cultura de brincar e educar, mas todos 

eles têm a mesma intenção, de proporcionar à criança, um 

momento de manifestar através da manipulação do brinquedo 

atitudes cotidianas de sua vida. De acordo com Brougère (2010, 

p.14) “o brinquedo é um fornecedor de representações 

manipuláveis, de imagens com volume, trazendo a terceira 

dimensão para o mundo da representação.” A criança na medida 

em que brinca e imagina traz para o brinquedo a sua forma de 

interpretar o mundo, através de sua ação imaginária. Para ela o 

brinquedo pode adquirir formas, tamanho e tudo aquilo que 

couber na sua imaginação. O jogo, como também citado na 

primeira contribuição ao contrário do brinquedo é visto por uma 

ótica mais séria, com regras e descobertas, tendo um valor 

funcional em seu próprio objeto. Mas além de permitir também a 

inserção na sociedade a segunda contribuição de Santos em 

relação ao jogo é que ele é essencial para a saúde física e mental 

do indivíduo. 

 

Sendo assim, o jogo pode ser analisado de maneira ampla, não 

apenas como um brinquedo que estimula a competição apenas. 

Para Freinet (1998, p.213) “a criança joga à medida que pratica o 

faz de conta, traz para si o jogo com seriedade ao mesmo tempo 

em que brinca.” Freinet (1998) denomina esse ato como 

trabalho-jogo, pois na medida em que a criança joga ela atribui 

ao jogo todas as características do trabalho. Sendo assim esse 

jogo-trabalho denominado por Freinet (1998) “satisfaz às 

necessidades primordiais dos indivíduos, oferecendo uma 
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amplitude de sensações.” A criança organiza o jogo-trabalho com 

atributos imaginados ou imitados das realizações adultas. Essa 

poderá ser apenas uma das abordagens sobre o jogo. 

 

 Existem autores que classificam os jogos de acordo com a 

idade dos aprendizes e seu grau de evolução mental, Piaget (1977 

apud, FRIEDMAN 2000, p.56) classifica e caracteriza o jogo em 

três formas básicas: 

 

• Jogos de Exercício Sensorimotor: idade do 

nascimento até o aparecimento da linguagem. O 

jogo surge primeiro sob forma de exercícios simples 

cuja finalidade é o próprio prazer do funcionamento. 

Destacam-se dentro dessa categoria os jogos: 

sonoros, táteis, motos, gustativo e de manipulação. 

• Jogo Simbólico: entre os dois e os seis anos a 

tendência lúdica predominante se manifesta através 

do jogo simbólico. Nesta categoria o jogo pode ser 

imitação ou ficção. A função do jogo simbólico 

consiste em assimilar a realidade. É através do faz-

de-conta que a criança realiza sonhos e fantasias, 

revela conflitos interiores, medos de auto expressão, 

aliviando tensões e frustações. O jogo simbólico é o 

meio de auto expressão, ao reproduzir diferentes 

papéis (pai, mãe, professor, etc...). 

• Jogos de regras: Começam a se manifestar entre os 

quatro e sete anos e se desenvolvem entre os sete e 

os doze anos. Acriança deixa o jogo egocêntrico e o 

substitui para um jogo mais socializado onde as 

regras têm uma aplicação efetiva e a cooperação 

entre os jogadores são fundamentais.  

 

 Kishimoto (2011, p.18) também classifica os jogos como: 

 

• O resultado de um sistema linguístico que funciona 

dentro de um contexto social; 

• Um sistema de regras 

• Um objeto 

 

No primeiro caso Kishimoto (2011, p.18) coloca que “o sentido do 

jogo depende da linguagem de cada contexto social”, ou seja, o 

jogo tem sentido dentro de cada contexto social. No segundo 

caso, o sistema de regras permite identificar uma estrutura 

sequencial do jogo e no terceiro caso, refere-se ao jogo como 

objeto, materializado. 

 

Santos (2011) faz a classificação de jogos, a fim de filtrar sua 

essência e seu poder educativo envolvendo cinco dimensões do 

ser humano. Pensa em um plano de estudos onde o educador 

define os conteúdos e os jogos dentro dessas dimensões.  
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Ela configura da seguinte forma: 

 

Dimensão Humana Competência  Jogo 

FAZER 

(conhecimento 

prático) 

Aprender a fazer Habilidade 

SABER 

(conhecimento 

científico) 

Aprender a conhecer Conhecimento 

SER 

(conhecimento 

pessoal) 

Aprender a ser Autoconhecimento 

CONVIVER 

(conhecimento 

social) 

Aprender a viver junto Convivência 

Preservar 

(conhecimento 

cultural) 

Aprendendo a 

preservar 

Tradicional 

Tab. 1- Síntese da Classificação dos jogos segundo Santos (2011, p. 30). 

 

A tabela acima reflete o que os jogos podem trazer ao aprendiz, 

ao educador e a escola. Para Santos (2011, p. 35) “o educador 

que optar por uma prática metodológica que parta das vivências 

lúdicas tem-se a chance de tornar as aprendizagens 

significativas”. 

 

Para Santos (2011) a classificação criada para os jogos com 

intencionalidade educativa parte do princípio de que a educação 

deve ser integral a partir da aprendizagem significativa e do 

desenvolvimento das capacidades, das habilidades, das 

competências e das Inteligências. 

 

Santos (2011) explica cada Dimensão humana da classificação dos 

jogos da seguinte maneira: 

 

• Na dimensão FAZER é preciso aprender a 

desenvolver as habilidades físicas e cognitivas. 

Portanto os jogos de habilidades integram corpo e 

mente. 

• Na dimensão SABER está a capacidade de aprender 

a conhecer os conteúdos científicos, incluindo as 

informações significativas para a vida do aprendiz. . 

Portanto os jogos de conhecimento são importantes 

• Na dimensão SER é indispensável aprender a aceitar-

se como pessoa, ter consciência das suas limitações 

e possibilidades sendo assim jogos de 

autoconhecimento são ideais. 
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• Na dimensão CONVIVER é essencial aprender a 

aceitar críticas, aceitar o outro, cooperar, 

compartilhar e aprender a viver junto com os outros, 

para essa dimensão jogos de convivência. 

• Na dimensão PRESERVAR é necessário aprender a 

preservar e difundir a cultura (local, regional, 

nacional e internacional), os jogos tradicionais, 

contemplam tal dimensão. 

 

Toda essa classificação segundo Santos (2011) é apenas uma 

questão didática, pois em cada jogo sempre estará presente mais 

de um aspecto, e essa classificação dos jogos ajuda o professor a 

pensar no jogo e na dimensão humana que se enquadra. 

 

Macedo (2000, p.06) coloca que “os jogos funcionam em uma 

estrutura de projeto em que propositores articulam-se no 

contexto das regras, do tabuleiro e das peças da organização das 

jogadas, nos desafios e desfechos que dão sentido ao jogo”. 

Completando o pensamento sobre o jogo, Callois (1958 apud 

KISHIMOTO, 2011, p.27), aponta características do jogo: a 

liberdade de ação do jogador, a separação do jogo em limites de 

espaço e tempo, a incerteza que predomina, o caráter 

improdutivo de não criar nem bens nem riqueza e suas regras. 

 

Com todas essas classificações sobre os jogos, vale pensar que o 

que importa mesmo é o processo do jogo e a diversão que este 

causa na criança no processo de aprendizagem. É pensar no jogo 

como recurso pedagógico capaz de contribuir, de ser acessível e 

de desenvolver no aprendiz a vontade de se envolver em uma 

aula, s entregando e se permitindo aprender, com os colegas e 

professores. Através do jogo, dentro do universo lúdico, podemos 

chegar até os aprendizes de maneira mais ousada, mais repleta 

de vida, motivação, acessando a via do prazer. 
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Capítulo 2: Trilhares 

 

 
Fig 5. Milton da Costa. Roda, 1942. óleo sobre tela, 59,7 x 72,6 cm. Coleção 
Gilberto Chateubriand.MAM-RJ 
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 percurso é longo, cheio de oportunidades 

Basta estar disposto e se entregar 

Deixar se contagiar, permitir e ousar. 

Ganhando ou perdendo 

Entrando ou saindo 

No jogo o que vale é estar no jogo 

E aproveitar para aprender com cada desafio. 

 

(Ana Carolina M. Furtado Felix,2015) 
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raçaremos nesta parte da pesquisa uma trilha. 

Nesta trilha o convite é para um passeio pela história e 

características dos jogos de tabuleiro.  

Conheça os desafios  

 E avance nas jogadas! 

 

 

T 
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Desafio 1- Jogos de percurso: história e características. 

 

 

 Dentro de tudo o que esse trabalho possa pesquisar focalizamos 

o jogo dentro de processos que são culturais inseridos no ato de 

brincar e dentre eles o jogo de percurso. 

 

Mas o que é jogo de percurso? O Jogo de percurso como a 

própria palavra diz, é um caminho onde o trajeto é a busca pelo 

fim, mas para chegar ao fim a disputa é longa, cheia de regras, de 

momentos, de espera, de respeito, de vezes ou pulos e no final 

tem sempre um ganhador. Mas aqui o importante não é só 

ganhar. O importante é aproveitar cada casa do percurso e 

passear pela realidade inserida no contexto da brincadeira e do 

jogar.  

 

O jogo de percurso existe em diversas formas e nomes, ele 

consiste a um caminho a ser percorrido com o intuito de atingir 

uma meta, o final.  A estrutura desse jogo varia de acordo com os 

objetivos do mesmo, ou seja, cada percurso do jogo existe com 

intenções variadas. 

 

O jogo de percurso se utiliza de superfícies planas e marcadas 

com desenhos e divisões de acordo com as regras envolvidas no 

jogo. A existência dos jogos de tabuleiro remonta há milhares de 

anos e pelos estudos arqueológicos desde o começo do século 

XIX parece estar ligada as primeiras cidades que se tem notícia 

Egito e Mesopotâmia. Nas escavações arqueológicas foram 

encontrados objetos e desenhos que fazem referências aos jogos 

de tabuleiros. 

  

Apresentamos a seguir uma breve viagem no mundo dos jogos, 

cada jogo com seu jeito ímpar de envolver os jogadores. Para esta 

pesquisa busquei informações no site Wikipédia que me forneceu 

o histórico dos jogos e suas classificações.   

  

Em pesquisa realizada no site Wikipédia  verificamos que o jogo 

mais antigo encontrado é o Jogo Real de Ur, com idade de 4500 

anos. Ele é originário da cidade-estado de UR, capital do estado 

Sumério. 



39 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As peças e o tabuleiro do Jogo Real de Ur foram descobertos 

durante escavações feitas no local em que se encontrava essa 

antiga cidade sumeriana, situada no atual território do Iraque.  

 

Realizadas entre 1922 e 1934, por uma equipe de arqueólogos, 

sob a chefia de Sir Leonard Woolley, os jogos foram encontrados 

no Cemitério Real, onde as figuras mais importantes da nobreza 

sumeriana eram enterradas juntamente com seus bens pessoais, 

inclusive seus servidores. Nesses túmulos foram encontrados 

verdadeiros tesouros, constituídos em sua maior parte por armas, 

jóias, utensílios, instrumentos musicais além de vários tabuleiros 

de jogos. 

 

O tabuleiro de Jogo Real de Ur é constituído de 20 quadrados 

com ilustrações, correspondentes às casas que os jogadores 

devem percorrer com suas peças durante o desenrolar de uma 

partida. Essas casas são identificadas por diferentes tipos de 

desenhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

Fig 6. Jogo Real UR com 4500 anos. Fonte: Wikipédia, 2013. 

Fig 7. Detalhes das casas do tabuleiro Jogo Real UR. 
Fonte: Wikipédia, 2013. 
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Outro jogo popular na antiguidade foi o jogo egípcio Senet (jogo 

de passagem) que tem 3500 anos, e era conhecido como jogo de 

passagem da alma e é citado no “livro dos mortos” egípcio. Os 

desenhos no tabuleiro teriam utilidade para os mortos no seu 

caminho para outra vida. 

 
Fig 8. Da esquerda para direita: Jogo de percurso Senet ou Senat e Nefertati 
jogando Senet. Pintura da tumba da Rainha Nefertari do Egito. (1295-1255 BC) 

 

Na antiguidade diversos jogos tiveram sua origem relacionada 

com crenças religiosas.  Outro jogo antigo é o Mancala, que em 

seus mais de 7 mil anos de história reformulou-se com diversas 

configurações, há mais de 200 variações. Esse jogo é conhecido 

como jogo da colheita ou semeadura, onde pedras e sementes 

fazem parte das peças do tabuleiro. É de origem Africana e 

pesquisas apontam que até hoje esse jogo faz parte da cultura 

popular. 

pessoas jogando. Autor desconhecido. Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

São diversos jogos de tabuleiro existente no mundo, antigos ou 

atuais eles fazem parte da cultura de países que o apreciam seja 

para uma cultura espiritual ou lúdica, mas faz parte da cultura do 

jogar, além de terem tabuleiros que expressam arte na riqueza de 

cores e detalhes. 

 

Vamos conhecer diversos jogos de tabuleiro através de pesquisa 

realizada no Wikipédia, que até hoje são fabricados e jogados por 

todo mundo. Eles estão classificados por jogos clássicos e jogos 

modernos. Ao lado das versões antigas de jogos produzidos ao 

longo do tempo os chamados na tabela 2 a seguir de jogos  

clássicos começaram a surgir os jogos de autor, que aqui 

classificamos na tabela 3  jogos modernos. 

Fig 9. Da esquerda para direita: Jogo Mancala e estatueta em pedra sabão de 
pessoas jogando. Autor desconhecido. Fonte: Wikipédia, 2013. 
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Dama Chinesa 

 

 

 

China 

 

Gamão 

 

 

 

 

 

 

Filadélfia 

Go 

 

China 

Trilha 

 

Desconhecido 

Tabela 2- Jogos Clássicos 

Nome do Jogo Tabuleiro Origem 

Bagha-Chall 

 

Nepal 

Batalha Naval 

 

Estados Unidos 

Dama 

 

Desconhecida 
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Xadrez 

 

  

Alemanha 

Ludo 
 

 

 

Índia 

Tab. 2-Classificação dos Jogos Clássicos, Fonte: Wikipédia,2014 

Os jogos clássicos possuem características bem simples e nada 

muito inovadoras. Os tabuleiros são semelhantes em formatos e 

design, as superfícies são planas e pré-marcadas, com desenhos 

ou marcações de acordo com as regras envolvidas, a quantidade 

de jogadores quase sempre se limitam a dois participantes. São 

jogos de estratégias abstratas, ou seja, minimizam o objetivo de 

sorte e não tem um tema. O que se propõe nestes é transmitir a 

outro jogador formas de se “quebrar a cabeça” a cada jogada.  

 

Depois desses jogos, os tabuleiros foram inovando, modificando 

as regras e os objetivos dos jogos.  A tabela a seguir demonstra 

alguns jogos de tabuleiro modernos. 

Tab. 3- Classificação dos Jogos Modernos, Fonte: Wikipédia, 2014.

Tabela 3- Jogos Modernos 

Nome do Jogo Tabuleiro Origem 

Banco 

Imobiliário 

 

Estados Unidos 

Jogo da Vida 

 

Estados Unidos 

War 

 

Estados Unidos 
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Os jogos modernos que são também conhecidos como jogos e 

autor, refere-se à autoria dada ao criador do jogo, forma similar 

aos autores de obras de arte. As referências que temos de jogos 

de autor são: Monopoly (banco Imobiliários- versão brasileira de 

(Charles Darrow e George S. Parker 1933) e RisK  e Wars- versão 

brasileira (de Albert Lamoresse e Michael I. Levin  1959). Os jogos 

modernos começaram a florescer e a cada criação a inovação era 

notória.  

 

Os jogos de autor de acordo com Duarte (2012) apresentam 

características próprias e que não se assemelham aos jogos 

clássicos, embora eles foram as principais fontes para os jogos 

atuais. 

 

As características dos jogos modernos ou de autor são: 

 

• Regras simples e totalmente ilustradas 

• Duração Rápida: raramente ultrapassa duas horas de 

jogo 

• Alto grau de interação entre os jogadores 

• Componentes bem pensados e cuidados- peças com 

material resistente e bom design 

• Temas bem definidos- contrariando os jogos clássicos que não 

tinham tema e ambiente do jogo 

• Ausência de eliminação de jogadores- usa se estratégias para 

impedir que o jogador seja eliminado e fique sem ter o que fazer. 

•  Amplo Público 

• Riqueza e possiblidades- os modernos jogos de autor 

oferecem caminhos para a vitória. 

• Mecânica- estrutura do jogo e seus componentes que se 

aproximam dos jogos digitais. 

 

 

Alguns jogos sendo eles clássicos ou modernos já possuem 

versões digitais, obtendo novidades em sua estrutura. Os jogos 

digitais começaram seu percurso na década de 1970, inspirados 

nos modelos lúdicos já existentes. Para Nesteriuk (2009 apud 

SANTAELLA, 2012, p.188) “os jogos digitais ou games assim 

tratados pelo autor, possuem três campos de referência 

dependendo do suporte que está sendo utilizado: jogos para 

consoles, jogos para computadores e jogos para árcades.” As 

referências que o autor faz são as seguintes: [...] os jogos para 

consoles ocorrem em um monitor de televisão a partir de um 

console próprio (como o Atari, ou o Playstation); os jogos para 

computadores são jogos que ocorrem no monitor do computador 

a partir de seu próprio hardware (como PC ou Mac), e os jogos 
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árcades-também chamados equivocadamente por alguns de 

fliperama, que são grandes máquinas integradas (console-

monitor) dispostas em locais públicos. Os três dependem de 

estruturas digitais e foram denominados como games ou jogos 

eletrônicos para referirem as modalidades descritas acima. 

 

Nesteriuk (2009 apud SANTAELLA, 2012, p.189) ainda coloca que 

uma das características primordiais dos games é o “domínio da 

coautoria, isto é, cada jogo jogado será único não apenas em sua 

instância mental ou interpretativa”, mas também “por sua 

própria existência enquanto jogo” que resulta do ato de jogar o 

jogo e que, enquanto tal , é irrepetível. 

 

Sendo assim, a mudança principal dos jogos é a troca do processo 

tradicional para o processo digital, mas ambos são aliados no 

processo de diversão, raciocínio e aprendizagem. A sinergia entre 

os jogos de tabuleiro e jogo digitais continua sempre, pois 

inúmeros jogos de tabuleiros foram implementados na versão 

digital e transcenderam as limitações lúdicas atuais. 

 

São várias as contribuições de jogos existentes, mas o foco deste 

trabalho é o emprego dos jogos de tabuleiro como objeto 

propositor para mediar conteúdos ligados ao Patrimônio Cultural 

inseridos nas aulas para o processo de ensino aprendizagem em 

arte. 

 

O Jogo de Percurso no sentido a que vamos abordar aqui 

proporciona ao aprendiz momentos de descontração com foco, e 

seriedade com prazer, pois é nele que o aprendiz demonstra suas 

habilidades de criatividade, exploração e aprendizagem. 

 

 

Desafio 2: Jogos e Mediação Cultural. 

 

  

Como já vimos anteriormente abordados por vários autores como 

Kischimoto, Piaget, Vygotsky, Huizinga, Santos, os jogos trazem 

vários benefícios em sua utilização acrescida na educação. Aqui 

traremos os jogos como forma de mediação cultural e como 

dispositivos para tratarmos dos assuntos contemplados na arte e 

no Patrimônio Cultural, visto que tratamos a história dos jogos, 
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como forma de mostrarmos a existência dos jogos e como estes 

não perdem sua importância de tempos em tempos. 

 

Os jogos são utilizados como dispositivos capazes de mediar os 

conteúdos artísticos, históricos, culturais, inseridos no conceito 

de objetos propositores. O termo nasce a partir de Ligia Clark 

“que nos fez pensar no diálogo, no acaso, no meio ambiente, nas 

oportunidades de experimentar situações imprevisíveis, no tornar 

o pensamento vivo por meio de ações”, diz Martins (2012, p. 78).  

 

A artista se considerava propositora provocando o diálogo, o 

mergulho nas obras e momento do “agora”. Os objetos 

propositores são dispositivos de mediação cultural e tem sua 

importância fundamental quando observados pela ótica do 

lúdico, da interação, do contato com o patrimônio cultural.  

 

Os objetos propositores serão utilizados como meio para 

introduzir conteúdos, verificar aprendizagem, fixar conceitos de 

arte e ainda relembrar o que já foi estudado. Estes objetos serão 

interligados à arte como dispositivos capazes de explorar 

conteúdos no contexto artístico. São capazes de trazer reflexão, 

construção e desconstrução de ideias possibilitando abertura 

para o novo modo de expressar artisticamente de forma 

diferenciada e ao mesmo tempo mediar, dentro de uma 

perspectiva que introduz um objeto lúdico: o jogo.  

 

É um desafio pensar e repensar nos jogos como conceito dentro 

do universo artístico, cultural e educacional, reforçando assim 

que os jogos sempre estiveram atrelados ao processo de ensino 

aprendizagem e na mediação como lúdico, demarcados em dois 

ambientes: escola e museu. 

 

O jogo como dispositivo mediador e de ação cultural e como 

objeto lúdico para prática em torno da arte e do patrimônio 

cultural, permite uma interação e ao mesmo tempo uma relação 

em entre jogador e o objeto que está para ser jogado ao mesmo 

tempo explorado como forma enriquecedora de conhecimento e 

informação. Para Martins (2012, p.82) “Os jogos de mediação são 

mais do que jogos, pois desejam potencializar a experiência 

estética por meio de uma atitude lúdica”. 
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Essa atitude lúdica, por sua vez, traz o jogo como um processo 

que coloca o jogador e o idealizador desse jogo como seres 

participativos de ações educativas de construção e reconstrução 

de ensino aprendizagem seja na aula, na cidade ou no museu.  

 

O encontro para todo esse processo de ensino aprendizagem 

pode ser uma, duas ou várias jogadas, onde o espaço observado 

fora ou dentro da escola pode ser analisado em um jogo, ou o 

que se observa em um jogo pode ser analisado no lado de fora 

dele. 

 

Pensando nos jogos e em como eles podem colaborar no 

processo de ensino aprendizagem, a pesquisa em locais que 

utilizam jogos como parte do processo educativo em museu, fez 

se necessário para ampliar a pesquisa, pois os jogos aqui 

apresentados foram elaborados com o intuito de ser o objeto 

propositor de conhecimento, sendo elemento facilitador de 

apreciação e construção de uma poética pessoal. É um contato 

mediado com o mundo do patrimônio, da arte e do jogo.   

 

O Início do percurso se deu com o propósito de conhecer alguns 

jogos que dessem uma noção do que existe, e tendo como 

objetivo trazer para criança um momento de conhecimento e 

aprendizagem de conteúdos que são inseridos na escola, mas 

com poucos recursos visuais e interativos, diferentemente de um 

Museu. A pesquisa de campo iniciou no MAC (Museus de Arte 

Contemporânea) com o intuito de conhecer o material lúdico 

existente, visto que a educadora deste Museu Maria Angela Serri 

Francoio, é uma das criadoras de jogos que tem como propósito 

mediar conteúdos de arte através do que as crianças vivenciam 

na exposição. Foi então apresentado o espaço lúdico, que tem 

como dedicação o lúdico na arte, ou seja, jogos com aspectos de 

linguagens plásticas para serem explorados, observados e 

verbalizados pelos visitantes. São conhecidos popularmente, 

como dominó, quebra-cabeça, retrato-a-retrato, mas com 

direcionamento para a poética plástica das obras visuais, onde o 

jogador além de brincar também aprende.  

 

Nestes jogos, percebe-se que o foco é voltado para a exposição 

que se encontra no Museu, com estratégia de atrair a atenção da 

criança e/ou adolescente e até adulto para um conhecimento que 
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de certa forma já foi exposto a ela durante sua visita.  Como o 

objeto deste trabalho é o jogo de percurso, o caminho para 

conhecer o que a criança realmente sente em relação aos jogos, 

vem da exploração dos jogos existentes, para assim enxergar e ao 

mesmo tempo clarear o trilhar para uma criação de um jogo que 

ao mesmo tempo desperte conhecimento, proporcione raciocínio 

e acione habilidades nos alunos.  

 

No Museu MAC, os jogos apresentados ampliaram repertórios 

dentro das possibilidades de utilização de imagens, suportes no 

campo do lúdico e do jogo. 

 

Seguem imagens dos jogos observados no MAC, sob o auxílio da 

educadora Maria Angela Serri Francoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Cartas avulsas do jogo retrato a retrato. MAC-USP. 
(Arquivo pessoal da autora), 2013. 

Fig 10. Jogo retrato a retrato. MAC - USP. (Arquivo pessoal da autora), 2013. 
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O jogo retrato-a-retrato foi construído em madeira a partir do 

conhecido jogo cara-a cara, que foi produzido pelo fabricante 

Estrela.  Francoio (2013) relata que o jogo retrato-a-retrato foi 

elaborado em madeira devido a durabilidade que este material 

apresenta. As imagens contidas no jogo mostram reproduções de 

obras de arte da coleção do MAC USP. 

 

O propósito de um jogador descobrir qual personagem o outro 

jogador está observando em seu tabuleiro através de poucas 

informações, ou seja, cada jogador tem estratégias para descobrir 

a carta sorteada pelo outro jogador. É um jogo com algo secreto a 

ser desvendado. 

 

O jogo é composto por dois tabuleiros de madeira, com imagens 

enfileiradas que se movimentam, podem ser abaixas e levantadas 

durante a partida. As imagens dos dois tabuleiros são iguais, mas 

em posições diferentes, além do jogo possuir cartas avulsas com 

as mesmas imagens. O jogo retrato-a-retrato, mesmo sendo uma 

releitura do cara-a-cara, tem vários diferenciais positivos, a 

originalidade, o material e as imagens contidas nele, que o fazem 

dentro do museu como mais um objeto estético e artístico. 

Outro jogo observado no Museu MAC USP, foi o quebra-cabeça 

com obras dos artistas Anita Malfati e Alfredo Volpi. 

 

 

Fig 12. Quebra cabeça. MAC-USP. (Arquivo pessoal da autora), 2013. 

O principal objetivo desse jogo é criar uma situação lúdica, em 

que a criança desenvolva o olhar para obra do artista em detalhe 

pelo fato de ter o recorte em partes e na medida em que vai 

montando vai apreciando por onde o artista percorreu.  Este jogo 

foi confeccionado em madeira.   

 

O jogo é uma aproximação da criança, do adolescente ou adulto 

com a obra de arte. Ainda neste mesmo museu temos o dominó, 

feito em madeira, que é um jogo tradicional conhecido e jogado 

por muitas pessoas. 
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Fig. 13. Dominó. MAC-USP. (Arquivo pessoal da autora), 2013. 

 

 É composto de 28 peças, com duas imagens em cada uma das 

pontas da peça. No jogo tradicional as peças são marcadas com 

pontos de 0 a 6, no dominó do museu, as marcas de 0 a 6 são 

representadas por imagens de retratos e autorretratos.  A regra 

do jogo é reunir as peças ponta com ponta, juntando os lados 

onde estão as imagens iguais. Podem jogar de dois a quatro 

jogadores e ganha quem encaixar todas as peças. O Jogo de 

dominó é um jogo coletivo e possibilita a todos os jogadores a 

observação da produção plásticas dos artistas. É também uma 

maneira de conhecer obras que muitas vezes não estão expostas 

no museu, aproximando os alunos aos conteúdos estéticos das 

artes plásticas. 

 

O percurso pelo MAC foi apenas o início dessa jogada, onde 

aprendi que os jogos assumem um papel importante como 

mediador e tem um destaque importante na interação museu, 

obra de arte e observação.  

 

Para a pesquisa, fez se necessário conhecer mais um museu que 

apresentasse o jogo como mediador.  O próximo encontro foi no 

MAS (Museu de Arte Sacra), onde conheci através da 

Coordenadora de Ação Educativa Vanessa Ribeiro dois jogos de 

tabuleiro, jogos que me ampliaram ainda mais as possibilidades 

dos jogos de percurso, pois este é o meu objeto de pesquisa.  Um 

dos tabuleiros tinha o “percurso” e ao mesmo tempo o 

“patrimônio cultural” como foco do jogo.  O jogo de percurso 

mencionado é o Explore São Paulo, um jogo para toda família que 

visitar o Museu.   

 

O jogo Explore São Paulo é uma caminhada ao Museu de Arte 

Sacra. Neste jogo de percurso os participantes são convidados a 
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explorar a cidade de São Paulo, conhecendo lugares centrais até 

chegar a um dos últimos prédios de taipa do período colonial em 

que funciona o Museu de Arte Sacra, o Mosteiro da Luz. Trata-se 

de um jogo de sorte ou revés, do qual participam até 6 jogadores. 

 

O interessante neste jogo é que a criança ao mesmo tempo em 

que conhece São Paulo e o Patrimônio Cultural existente na 

cidade ela também explora o Museu de Arte Sacra, além de 

acionar habilidades da leitura, raciocínio e atenção, onde o lado 

observador das imagens também é explorado, sejam pelo 

percurso bem ilustrado ou pelas cartas, imagens e textos que 

acompanham o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14. Jogo Explore São Paulo. Tabuleiro e Cartas MAS. 
(Arquivo pessoal da autora), 2013. 
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Outro jogo criado pelo Museu MAS, foi o tabuleiro MAS na Copa, 

também criado pela ação educativa do Museu, jogo de botão que 

foi elaborado no período da copa do mundo, ligando algum 

assunto ou personagem da copa com as peças do museu. Além o 

jogo tem cartas explicativas que acompanham cada jogada. 

 

O tabuleiro do campo foi desenvolvido a partir do claustro do 

Mosteiro e os times escolhidos para partida exploram aspectos 

da relação entre o futebol e a religião. Na Fig.15 podemos 

observar o claustro do MAS que consiste em quatro corredores a 

formar um quadrilátero, com um jardim no meio. É uma norma 

arquitetônica dos mosteiros, e na sequencia das imagens o 

tabuleiro e as cartas do time Corinthians, São vários times que 

fazem parte do jogo de botões. As informações do time que está 

na partida do jogo, no caso o Corinthians, têm como padroeiro 

São Jorge, onde a foto que ilustra a carta é uma das peças do 

MAS. O jogo consiste em jogar futebol de botão e a cada gol o 

jogador terá que ler a carta do time adversário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15. Da esquerda para direita: Claustro do MAS. Fonte: 
www.turismoreligioso.com.br, 205. Detalhe tabuleiro do jogo MAS na Copa, 

algumas cartas do jogo. (Arquivo pessoal da autora), 2013. 
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Esses jogos pesquisados no museu e para patrimônio trouxeram 

colaborações importantes para este processo investigativo e 

produtivo dentro desta pesquisa, pois se percebe através deles 

que a mediação se inicia e o processo de reflexão, ecoa na 

aprendizagem. É um contato mediado com o mundo do 

patrimônio, da arte e do jogo, que por sua vez tem o jogo como 

forma de mediação entre a criança, a arte e de forma lúdica 

atrelados ao repertório que a criança traz e poderá desenvolver.  

 

O que se percebe é que todos esses jogos podem ser recriados na 

escola, com um modo de contato com a arte, enriquecendo a 

vida dos alunos e a relação entre eles.  

Segundo Friedman (1996 apud, SILVA, 2007, p.26): 

 

 Trazer o jogo para dentro da escola é uma 
possibilidade de pensar a educação numa 
perspectiva criadora, autônoma, consciente. Através 
do jogo, não somente abre-se uma porta para o 
mundo social e para a cultura infantil como se 
encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu 
desenvolvimento. 

 

  A mediação acontece à medida que se joga e que se percebem 

os diversos desafios e ações desenvolvidas através dos jogos. 

Neste processo o professor e o jogo são propositores da 

mediação, pois há uma interação entre o professor e jogo e entre 

o professor, o jogo e a criança. Ao mesmo tempo em que se 

media o conteúdo através do jogo, a educação do olhar, do 

raciocínio vão se construindo.  

           Ao longo do percurso, é notável que a preocupação dos 

idealizadores dos jogos com proposta educativa, é provocar no 

jogador um momento de ansiedade em jogar e curiosidade ao 

mesmo tempo, como se o momento da aprendizagem que de 

fato não podemos pular, seria um ganho pelo ato de jogar, que 

coloca o jogador em posição de experimentador das 

possiblidades dentro das pesquisas sobre o lúdico, ou seja, 

quando um aluno inicia um conteúdo na escola através de aulas 

expositivas e logo é mediado esse mesmo conteúdo através de 

uma atividade lúdica a criança passa automaticamente por 

reforçar um conteúdo já visto pelo fato de estar vivenciando esse 

conteúdo através do jogo. 
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Petrauski e Diaz (2008, p.16), colocam em relação ao jogo e ao 

jogar com objetivo na aprendizagem: 

 

   O jogo é, por excelência, integrador, sempre trazendo um 
caráter de novidade, o que o torna importante para motivar a 
criança, para que ela se conheça melhor, construindo 
interiormente o seu mundo. Esta atividade é uma das formas 
que mais propicia a construção do conhecimento.  
 

O jogo nesta pesquisa é utilizado para introduzir conteúdos, 

acompanhar aprendizagem, tendo a possibilidade de fixar 

conteúdos já estudados, vistos ou não pelo aluno.  

 

 A prática da introdução dos jogos com intuito educacional 

favorece um desenvolvimento no campo interpessoal, e quando 

se propõe um trabalho de jogos com conteúdos interdisciplinares 

favorece ainda mais o desenvolvimento ético, estético e poético 

dos alunos, ou seja, à medida que se joga ou se cria jogos nas 

aulas os alunos vão acionando suas habilidades dentro das regras 

e limites que o jogo e os jogadores podem estabelecer, além de 

aguçar a sua inventividade. 

 

 

 

 

Vamos a seguir explorar os conteúdos que ampliam e enriquecem 

a temática do jogo mencionado neste trabalho, tendo a Aldeia de 

Carapicuíba, como patrimônio cultural norteador do processo de  

construção do jogo de percurso. 
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CAPÍTULO 3.  De quem é a vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16. Ana Carolina Moliterno, Detalhe jogo de Percurso do MAS, 2013. 
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s cartas estão no jogo, basta que sejam exploradas, lidas 

e relidas. Neste momento o contato com a temática do 

jogo acontece, a Aldeia de Carapicuíba. O percurso é 

sobre sua formação até os dias atuais. Nem sempre o primeiro 

contato é a certeza da aprendizagem. Então é preciso sempre 

pegar o tabuleiro novamente e não deixar de completar o 

percurso. Agora acompanhe as cartas, leia as informações e 

continue jogando, sempre! 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Jogador 1: O Patrimônio Cultural de Carapicuíba- 

Processo de Formação e Permanência. 

 

 

A Formação da Aldeia de Carapicuíba 

 

 

Em 1554, quando São Paulo foi fundada, denominada como o 

Planalto Paulista tinha como centro principal os Campos de 

Piratininga e a Baixada Santista como porta principal de acesso 

para esse Planalto. Essas terras já tinham sido valorizadas e 

exploradas pela ocupação indígena já existente antes da aparição 

dos colonos. Os colonos tinham como objetivo solidificar a sua 

organização econômica e contavam com a presença indígena 

para criar bases para seu povoamento em terras paulistas. 

 

Sobre o povoamento indígena os que habitavam o território 

paulista eram três grupos: os tupinambás, os tupiniquins e os 

Carijós.  Dos três os tupiniquins ocupavam a área que obtivera 

maior contato com os Europeus. 

 

A ocupação desses índios se deu em grande área e suas 

atividades eram a agricultura, a caça e a pesca. 

Uma das características marcantes dos índios era a mobilidade 

como forma de garantia de sua subsistência. Com essa 

mobilidade, cada espaço explorado formava se uma aldeia no 

sentido de obterem um período de permanência. Em período de 

inverno, os grupos deslocavam-se para o mar, pois a pesca não 

era praticada apenas em rios, mas também a beira mar. Sendo 

assim, o litoral paulista tinha essa função, enquanto o planalto 

paulista foi a região selecionada pelos índios para fixarem-se, 

ilustrando a função econômica, que era objeto de interesse dos 

jesuítas e dos colonos.  

 

Nesta ocasião, inúmeras aldeias e aldeamentos foram criados, 

primeiro com intuito de defesa e depois de concentração de 

índios para o fornecimento de mão de obra.  

 

Chegamos à expressão importante desta pesquisa “Aldeia” que 

para chegarmos a Aldeia de Carapicuíba, entender a sua 

formação e o que a faz existir até os dias atuais, precisamos 
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conhecer o trajeto pelos quais os seus idealizadores e criadores 

passaram, constituindo assim parte da história da nossa São 

Paulo. As definições sobre o termo Aldeia e Aldeamento, fazem 

necessárias, uma vez que esses termos serão constantemente 

utilizados ao longo da pesquisa e que terão sentidos diversos de 

acordo com o contexto inserido. 

 

Aroldo de Azevedo (1959) diz que podemos definir Aldeia como 

povoado construído pelos índios com os recursos de sua técnica 

primitiva e de acordo com sua cultura. Já Aldeamento o autor 

defini como resultante da aculturação e organização dos jesuítas. 

Sendo assim, podemos entender que as Aldeias apareciam e 

desapareciam em diversos lugares de acordo com a necessidade 

indígena e Aldeamento era algo fixo criado pelos jesuítas. 

Segundo  Petrone (1995, p.102), o termo aldeia: 

 

Aldeia é o termo trazido pelo colono português, 
aldeia indígena é a não cidade, não apenas porque é 
a expressão de vida rural, mas, sobretudo porque 
está longe de fornecer condições que só uma cidade 
tem a oferecer.  

 

Esse processo de Aldeamento foi à explicação mais próxima para 

o sentido de organizar os índios para a cristianização proposta 

pelos jesuítas 

 

 

Perante essas informações podemos considerar que a 

colonização, as constantes mudanças indígenas pelas terras e a 

intenção de catequização indígena foram fundamentais para 

origem dos Aldeamentos no Brasil. 

 

Fig 17. Planta baixa da Aldeia de Carapicuíba. Desenho de Felipe Porto Sanches, 2003. 
Fonte: IPHAN (2013). 
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 Neste período considerado período colonial, o governador geral 

do Brasil em 1558 era Mem de Sá, que governava terras no Brasil 

e em regime sob orientação dos jesuítas Anchieta e Nobrega, que 

consistia no estabelecimento do centro de concentração de 

índios (aldeamentos), usufruindo na prática de investir na 

catequização indígena, aldeando-os quando necessário, 

submetendo-o a uma disciplina e um método de vida coletiva; 

interferindo radicalmente nos gêneros de vida tradicional 

indígena. 

 

A disposição das Aldeias é compreendida como área livre ao 

centro com casas ao redor, com a igreja posicionada mais alta 

com uma cruz ao centro, onde Pellegrini (1979) coloca que Aldeia 

não se designa exatamente ao Aldeamento típico de povos tribais 

e sim uma solução de conjunto arquitetônica adotada pelos 

jesuítas. O largo da igreja é o centro religioso, administrativo e 

social definido na maioria das vezes de forma retangular ou 

quadrada, um pátio quase fechado entre si.  

 

 

 

 

Fig. 18. Igreja no alinhamento das casas indígenas igual a Carapicuíba.  
Aldeia de Caiapó, Goiás. Fonte: Reis Nestor Goulart, 2000. p. 242 
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Petrone (1995, p. 231) coloca em relação à disposição das aldeias 

que: 

[...] os elementos principais do núcleo central de 
qualquer aldeamento foram os seguintes: no centro das 
praças, quadrado ou retangular, verdadeiro terreiro, 
abrigando um cruzeiro e o tronco. Numa das faces da 
praça, em geral ocupando um dos cantos, a igreja 
dominava o conjunto, fato que pode ser percebido 
ainda em Embu, escada e Carapicuíba e Barueri. 

 

 

Assim, podemos dizer que as habitações eram simples abrigos, 

construídos com materiais de pau a pique e coberta de sapé. 

 

O primeiro aldeamento a se definir foi o de Maniçoba, e os outros 

foram criados à medida que o processo de colonização se 

expandia e se estabilizava. Padre Anchieta relata a existência de  

12 aldeias a princípio, que são: Pinheiros, São Miguel, Barueri, 

Carapicuíba, Guarulhos, Escada, Itaquaquecetuba, Itapecerica, 

São José, Peruíbe e Queluz. 

 

No século XVII, com a lei de 1611, que estabelecia normas para 

criação dos aldeamentos, as aldeias tornaram-se Aldeias do   

Padroeiro Real e as fazendas orientadas pelos jesuítas, 

diferenciando o tipo de administração de cada.  

As aldeias do Padroeiro Real eram administradas pela Capitania 

que era as divisões territoriais do período colonial do Brasil com 

interesses de exploração dos colonos e da Coroa e as fazendas 

jesuítas tinham normas rígidas, cristianização e trabalho, 

garantindo estabilidade aos índios. As fazendas foram as 

propriedades particulares doadas aos jesuítas, como é o caso da 

Aldeia de Carapicuíba.  

 

A Aldeia de Carapicuíba pertencia a Afonso Sardinha um homem 

de posse e também bandeirante, que junto a sua esposa Maria 

Gonçalves em 1615 doou o Colégio de São Paulo com a Capela de 

Nossa Sra. das Graças, passando formalmente a Direção da Aldeia 

para os Jesuítas, pois eram um casal sem herdeiros.  

 

A primeira tentativa de estabelecer um povoado para esta Aldeia 

data de 1580, pois a Aldeia de Carapicuíba efetivamente originou-

se de uma sesmaria concedida pelo capitão mor- do Bandeirante 

Jerônimo Leitão, que na época era responsável por capturar 

índios para escravização. 
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O século XVII foi marcado como período de maior aquisição de 

mão de obra indígena no Brasil. Com o fluxo de expedições 

ambiciosas, o número de tribos passa a decair, provocando uma 

crise na demanda da mão de obra. Com a crise no planalto 

paulista os colonos passaram a querer os índios aldeados pelos 

jesuítas para realização de trabalho em suas fazendas particulares 

ou em transportes de produtos no litoral paulista, demostrando 

desejar ter o controle direto sob os índios. 

 

Ao mesmo tempo em que os colonos eram apoiados pela câmara 

municipal paulista os jesuítas eram apoiados pela coroa e como 

ambos desejavam o controle do povo indígena, eles viviam em 

constantes conflitos. 

 

Em 1640, os jesuítas foram expulsos pelos paulistas gerando 

decadência dos aldeamentos, mas foi por pouco tempo, até 

meados de 1653. 

Com a expulsão dos jesuítas, houve a necessidade de estabelecer 

uma legislação que normatizasse a condição do indígena na 

sociedade, oficializando o Diretório dos índios, regulamentando a 

questão do trabalho e padronizando a administração dos 

aldeamentos, passando assim a tutela para o Estado, com isso os 

Jesuítas em seu retorno ao Brasil e aos Aldeamentos ficaram 

somente com a liderança espiritual.  

 

Apesar de toda a imposição que os índios sofreram, eles não 

deixaram de lutar pelos seus direitos e ser agente transformador 

na sociedade.  
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Para os indígenas este convívio na Aldeia, tiveram Padre Belchior 

de Pontes junto ao Padre Anchieta como uma das figuras mais 

importantes, pois eram neles que os índios confiavam e se 

sentiam protegidos dos bandeirantes que tinham a Aldeia de 

Carapicuíba como passagem obrigatória para acessar a estrada de 

Itu. 

 

 Após tempos de convívio e catequização na Aldeia de 

Carapicuíba, os indígenas foram transferidos para Itapecerica 

surgindo como Aldeia no final do Século XVII.  Sendo assim a 

Aldeia de Carapicuíba fora destruída pelos jesuítas com intuito de 

mudar forçosamente os índios de Aldeia, mas a insistência em 

permanência dos índios fez com eles retornassem à Aldeia de 

Carapicuíba, onde neste período ela foi recomposta e restaurada 

pelos indígenas que voltaram a residir no local. Após dezessete 

anos de morte do Padre Belchior, em 1736 o vigário de 

Carapicuíba ordenou a reconstrução da Capela no mesmo local 

onde o venerável apóstolo havia construído em vida e fincado a 

cruz de referência para localização da Igreja. 

 

  Fig 19. Claudia Andujar. Marcados, 1981-1983.  
Fonte: Galeria Vermelho (2010). 
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Jogador 1.1- Localizando a Aldeia de Carapicuíba 

 

Distante a 24 km do centro de São Paulo, a Aldeia de Carapicuíba 

constitui um dos mais interessantes registros de antigo tempo de 

vida. É considerada a única que conseguiu conservar-se mesmo 

perante grande expansão urbana.  Tem como municípios 

próximos Barueri, Osasco, Itapevi, Cotia e Jandira. Está localizada 

a Margem esquerda do Rio Tietê, entre as Rodovias Castelo 

Branco Raposo Tavares e o Rodoanel Mario Covas.  

Carapicuíba foi implantada com distância dos grandes cursos 

d’água a 755 metros de altitudes, possuindo seu território 

totalmente acidentado a alguns quilômetros do rio Tietê. 

Segundo Petrone (1995, p.150): 

 

[...] o aldeamento se encontra em posição elevada em 
relação ao curso do córrego da Aldeia, próximo da água, 
porém protegido de enchentes, de outro lado está como 
que aninhado no fundo do alvéolo , protegido pelas 
elevações que o circundam. Diferentemente de todos os 
aldeamentos... Carapicuíba ficou um pouco a margem 
dos principais eixos de circulação, fato que poderia 
contribuir para explicar sua maior permanência. 

 

O Mapa de Carapicuíba possui uma forma de um retângulo 

retorcido, onde no lado de Osasco, a Leste, fica o Ribeirão 

Carapicuíba e no lado de Barueri, a Oeste está o rio Cotia, em 

cima ao Norte, corre o rio Tietê e no Sul Carapicuíba é ligada a 

Cotia por uma passagem para Rodovia Raposo Tavares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20. Mapa do Município de Carapicuíba.  
Fonte: Secretaria da Cultura de Carapicuíba/SP. (2013) 
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Em 1779, com a extinção da Companhia de Jesus, as terras de 

Carapicuíba tiveram como novos proprietários a Família Camargo, 

considerados como a grande Família da Aldeia, responsável pela 

preservação das tradições, servindo de núcleo para consolidar os 

hábitos, música, dança, que até hoje não se perderam.  

 

Os imigrantes aos poucos foram chegando - Italianos e Japoneses, 

e em seguida Carapicuíba recebeu um imenso número de 

nordestinos e mineiros devido ao crescimento da Indústria 

Paulista. Com isso, Carapicuíba passou a ser favorecida pela 

construção da Estrada de Ferro Sorocabana em 1921, e nos anos 

60 com a abertura da Rodovia Castelo Branco. Com isso, a 

ocupação se expandiu, onde Aldeia passou a ser atingida pelo 

crescimento deixando de ser apenas uma área rural isolada. Nos 

anos 70, a Aldeia passou fazer parte do perímetro de município 

na região urbana, e a população foi se instalando sem 

planejamento. 

 

 

 

 

 

Jogador 1.2 - O Patrimônio 

 

“[...] a casa é sua,  

por que não chega agora?[...]” 

(ANTUNES, Arnaldo, A casa é sua, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Podemos pensar que os locais que frequentamos, visitamos, não 

são nossos, não nos pertencem! Enganamo-nos quando nos 

aderimos a esse pensamento e deixamos de usufruir daquilo que 

um dia alguém nos deixou.  Museus, cidades, bairros, 

monumentos, comidas, músicas, vestimentas, danças, cantos, 

linguagens, festas e costumes, tudo isso nos representa, e nos 

mostra quem somos, de onde viemos, como somos. A esse 

conjunto de tudo isso e mais um pouco chamamos de Patrimônio 

Cultural 

.  

Fig 21. Detalhe casa da Aldeia. 
(Arquivo pessoal da autora), 2013. 
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O termo Patrimônio tem sua origem do grego pater, que significa 

pai, sendo assim, estaria relacionado a tudo que é deixado ou 

transmitidos de pai para filho. Com o tempo esse termo passou a 

ser utilizado para designar os bens culturais deixados de uma 

geração a outra.  Esse presente que cada povo ou nação foi 

deixando hoje é classificado como bens materiais e imateriais. 

Então cada coisa estaria sendo valorizada e entendida com deve 

ser, sem perder a identidade perante a sociedade. 

 

De acordo com IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) um patrimônio pode ser MATERIAL ou 

IMATERIAL. O patrimônio material são os aspectos mais 

concretos da vida humana, e que fornecem informações sobre as 

pessoas. Cultura material é o mesmo que objeto ou artefato. Já o 

Patrimônio imaterial são as manifestações culturais, memórias, 

costumes de um povo ou nação. 

 

Nada é criado para tornar-se patrimônio, é necessário a 

identificação da comunidade com este bem, de modo que 

se torne uma marca, um referencial que conta sua história 

e a destaca das demais. (Soares e Klamt, 2007, p.07) 

 

 

A Aldeia de Carapicuíba hoje é o monumento Nacional que existe 

como uma das únicas representações das Aldeias existentes no 

passado. Tornou-se praticamente intocável, pois o IPHAN 

(Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tombou a 

Aldeia em 13 de maio de 1940, após estudo de Luís Saia arquiteto 

estagiário na antiga SPHAN (Subsecretaria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) na época em que Mário de 

Andrade era assistente técnico no final dos anos 30. O 

monumento de acordo com Luis Saia (1937),  é um exemplar 

único de antiga aldeia jesuíta em evolução para um estágio 

caipira.  O Arquivo histórico foi tombado sob o  processo número 

218/39, e no ano seguinte a Capela de São João Batista, hoje 

Fig 22. Cartão Postal da Aldeia. Fonte: Biblioteca Sarabaquê (2013). 
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Capela Santa Catarina, foi tombada pelo CONDEPHAAT (Conselho 

de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico) em 1973 sob o processo 339/73. 

 

Segue descrição sobre o Conjunto Arquitetônico Urbanístico da 

Aldeia de Carapicuíba que consta no documento do tombamento 

Processo 0218-T-39 IPHAN: 

 

[...] Aldeamento jesuíta instalado numa sesmaria de 1580. 

A importância deste conjunto está na permanência de sua 

primitiva feição urbanístico-arquitetônica. Todavia, é 

também representativo da precariedade dessas 

instalações em território paulista, quando comparado às 

grandes missões do Sul. As unidades de residência  no 

entanto, receberam mudanças em seu sistema 

construtivo. Tombado em 1940 o conjunto recebeu 

intervenções para sua consolidação em 1954, 1956 e em 

1960/61 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

F 
 
 
 

Fig.23. Detalhe vista aérea da Aldeia de Carapicuíba/SP. 
Fonte: IPHAN (2013) 
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Vale ressaltar que esta é a única Aldeia existente das doze que 

construídas, onde onze foram vencidas pelo processo de 

urbanização. As intervenções de restauro ocorreram 

primeiramente em meados dos anos 50, que incluía a Capela e  

depois as casas. As casas foram inteiramente remontadas em 

1956. E mais tarde a própria prefeitura da cidade realizou obras 

de intervenção que mudou a configuração original do 

quadrilátero, asfaltando, criando muretas e escadas para nivelar 

o terreno. 

 

 

 

 

Jogador 1.3- A Capela de São João Batista 
 

As feições originais da Capela de São João Batista, datam de 1736, 

com tombamento pelo SPHAN em 1941. É uma capela em taipa 

de pilão que foi erguida para substituir a Capela nossa Senhora da 

Graça , em 1615, pelos jesuítas.  

 

A característica primordial é a sua altura em relação às casas da 

Aldeia. Era hábito da época construir as igrejas mais altas quanto 

possível. Quanto ao seu estilo e forma, a igreja é uma casa de 

teto em duas águas laterais, mostrando, no alto, ao meio a 

abertura por onde poderemos ver os sinos.  

 

Três são as portas que dão acesso às suas dependências: as duas 

laterais são simples e rústicas, todas pintadas em azul.  A central 

é talhada, mostrando três desenhos diferentes: os retângulos, as 

 almofadas em forma de losangos e quatros triângulos. No topo 

da igreja vê-se uma cruz em madeira na cor preta.  

 

Fig 24. Casas da Aldeia de Carapicuíba, 1956. 
Fonte: IPHAN (2013). 
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No interior existe um altar que mostra o estilo colonial, o nicho 

central com a imagem de Santa Catarina que é a Padroeira da 

Festa. 

Fig 25. Ana Carolina Moliterno. Capela São João Batista,2013. Intervenção em 
fotografia, 12 x 12,5 cm. 

 

Fig 26. Capela São João Batista. (Arquivo pessoal autora), 2013. 
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Fig 27. Porta da Capela de São João Batista. 
(Arquivo pessoal da autora), 2013. 

Fig 28. Altar de Santa Rita da Capela de São João Batista.  
(Arquivo pessoal da autora), 2013. 
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Jogador 1.4 - Manifestações Culturais na Aldeia: 

A Festa de Santa Cruz. 

 

 
Fig. 29. Capela de São João Batista decorada para festa de Santa Cruz.  

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 

 

A Festa de Santa Cruz acontece na Aldeia no mês de maio e da 

Santa Cruzinha do mês de Setembro, fruto de uma união entre a 

tradição indígena e os elementos católicos. A Origem desta festa 

é de 320 em Roma, a fim de comemorar o descobrimento da 

Santa Cruz. O festejo é dividido em duas datas uma em maio por 

ser uma data para Invenção de Santa Cruz e outra em setembro 

comemorando a exaltação da Cruz, onde costumam chamar de 

Santa Cruzadinha. Sendo a cruz um elemento importante nesta 

manifestação, ela é decorada com flores e folhas onde em frente 

dela será realizada toda a manifestação religiosa.  

 

No Brasil a festa não é diferente, o idealizador foi Padre Belchior 

Pontes, que iniciou esta festa em 02 de maio de 1714, com o 

intuito de atrair os indígenas que habitavam na Aldeia. A Dança 

de Santa Cruz, conhecida como Sarabaquê também chamada de 

15 com 15 como dizem os moradores da Aldeia, é uma 

manifestação cultural Guaiarás de cunho religioso, constituído de 

danças e cantigas, onde foi considerada uma maneira fácil que os 

jesuítas descobriram para catequizar e alegrar os indígenas para 

fé cristã.   
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Os passos são lentos, ao som do reco reco, pandeiros, cuícas e 

violas de moradores. Diz um dos panfletos informativos da Festa, 

que na dança participa quem quiser desde que com devoção. 

 

A Festa segundo Escalante (1981, p.38) “persiste apoiada pelo 

gosto da devoção e tradição do homem rural, e tem como 

tradição fincar uma cruz enfeitada por flores e folhas em frente 

cada casa da Aldeia, realizando cantos sagrados, acompanhados 

pela devocional Dança de Santa Cruz ou Sarabaquê que é o 

momento aguardado.” Os índios dançavam em torno de uma 

fogueira, mas Padre Belchior Pontes e outros jesuítas fizeram o 

possível para substituir a fogueira pela Cruz. A fogueira para os 

índios tinha uma função vital, de aquecer os alimentos, afastar os 

animais selvagens e protege-los do frio. Nas razões místicas, o 

fogo para o índio simboliza uma prece aos seus, a fecundação. 

Escalante (1981, p. 63) observa que “se o jesuíta substitui o fogo 

pela cruz, é fácil imaginar que, para o indígena, a cruz passou a 

representar prece, sublimação, os missionários devem ter se 

sentido realizados.” 

 

Atualmente, na festa de Santa Cruz, a presença do fogo se 

observa nas velas acesas ao pé da Cruz do Adro e nas mãos dos 

fiéis que acompanham a procissão, no momento da Saudação e 

da Despedida, além de velas colocadas em frente à igreja, no 

altar da Santa e nas casas. 

 

 

Fig. 30. Detalhe do oratório da Cruz do Adro. (Arquivo pessoal da autora), 
2015. 

 

O levantamento do mastro acontece na da festa, marcando o 

encerramento da novena e o início das Danças, procissão e muita 
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cantoria. No mastro é acoplada uma bandeira da manifestação 

popular; significando a ascensão do homem humilde. De acordo 

com Escalante (1981, p. 66) “[...] é também a maneira de olhar 

para cima, para as forças mais altas que se deseja alcançar pela 

devoção. Na cultura indígena o levantamento do mastro era para 

afastar os maus espíritos, por isso era fincado à entrada das 

aldeias com objetos fetichistas.”. 

 

Na Cultura Popular a ideia de Mastro associa-se à de bandeira, 

que o nosso folclore registra nas festas juninas e Folias de Reis. 

No topo do mastro da festa de Santa Cruz, a bandeira ostenta a 

cruz sagrada que foi trazida por um fiel da igreja e entregue ao 

responsável pelo mastro.   

 

Nos dias atuais, faz-se uma mini procissão no primeiro dia da 

festa, dentro da aldeia, partindo da igreja e seguindo em frente 

às casas com dois fiéis carregando a bandeira, junto aos violeiros 

que tocam e a comunidade acompanha cantando e segurando 

uma vela. Param em frente a cruz de cada casinha, rezam e 

continuam a caminhar até dar a volta completa chegando 

novamente em frente a igreja, onde rezam, cantam, fazem 

pedidos e saudações à bandeira. Na sequência, colocam a 

bandeira no Mastro e todos juntos erguem e fincam o mastro 

próximo a cruz do Adro na área Central. 

 

Fig. 31. Levantamento do Mastro na Festa de Santa Cruz. 
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Logo, no decorrer da noite começa a dança Sarabaquê, sob os 

passos tradicionais do 15 com 15 e ao som dos violões e de 

cantorias do povo. A dança se divide em três partes: saudação, 

roda e despedida. A saudação e a despedida são sagradas, a 

música aborda assuntos religiosos com versos fixos sem 

improvisação. No momento da roda, os versos são improvisados, 

porém respeitam a tradição, com assuntos sobre amor, alegria e 

de referência a Santa Cruz. 

 

Fig. 32. Dança Sarabaquê na Festa de Santa Cruz.  

Fonte: Casa da Cultura (2014). 
 

O encerramento da festa acontece com a Zagaia, que de acordo 

com Escalante (1981, p.104) “zagaia significa lança, onde através 

da dança que representa os costumes indígenas simulam um 

ataque à igreja, sendo uma dança considerada profana”.  Essa 

dança acontece no último dia de festa, como despedida. 

 

O ato de fincar a cruz em frente as casas, o levantamento da cruz 

e a Dança Sarabaquê, é uma tradição seguida na Aldeia de 

Carapicuíba até os dias atuais. Os festeiros passam a noite 

dançando, regado de canja, canjica feitas pela comunidade local. 
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Dizia Mario de Andrade (1959, pág. 18): 

 

 

Se a prática de afincar as palmeiras ao longo das 

calçadas da rua de dez em dez metros mais ou 

menos pé de adaptação ornamental do costume que 

fazia em tantas partes da Europa a árvore-de-maio 

ser plantada diante de cada casa, este costume 

permanece ainda, ritualmente exato, na tradição 

paulista da Festa de Santa Cruz. Pelo menos, tal 

como ela se realiza em Carapicuíba, o reduto 

seiscentista fundado pelo Padre Belchior Pontes. 

Pelas festas de Santa Cruz, cujo dia e o 3 de maio, 

cada habitante da vila segue uma tradição 

antiquíssima, que consiste em afincar diante de sua 

casa uma cruz. Já tal como o descrevo me parece 

insofismável a substituição católica da árvore-de-

maio pela cruz festejada em maio. É sabido que esse 

foi o processo sistemático com que os padres da 

Igreja Católica usavam cristalizar as tradições pagãs, 

quando não podiam destruí-las de uma vez. 

 

 

 

 
Fig 33. Cruz em frente as casas na Festa de Santa Cruz. 

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Jogador 1.5- Passeando pela Aldeia hoje. 
 

Antigamente o entorno da Aldeia era rural, rodeado por sítios, 

hoje está inserida em um contexto popular, com indústrias, 

comércios e serviços.  

 

A região foi intensamente ocupada, havendo assim um avanço da 

área urbanizada na região da Aldeia. As casas da Aldeia abrigam 

serviços como biblioteca, correios, Casa da Cultura, Secretaria da 

Cultura entre outros comércios. 

 

Hoje, no entorno da Aldeia, temos o parque ecológico da Aldeia, 

criado em 2002 com a iniciativa da Prefeitura do Munícipio, e o 

com o objetivo de preservar a Aldeia e valorizar o patrimônio. O 

parque possui uma grande utilização pela comunidade do 

entorno e região, possibilitando a criação de novas relações entre 

a Aldeia e o contexto urbano.  

 

 

 

 

 Fig 34. Casas da Aldeia hoje. (Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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 Fig 35. Da esquerda para direita: Placa do Parque ecológico da aldeia, Teatro de Arena, Parque da Aldeia, Estatueta de índios. 
(Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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Jogador 2: Patrimônio Cultural de Carapicuíba em Jogo 

de Percurso. 

 

 

Vale lembrar que esse jogo foi criado e projetado para o projeto 

da Prof.ª  Dra. Mirian Celeste sobre um local desconhecido, para 

suas aulas de Arte e Mediação. Como trabalho em Carapicuíba 

pensei que o local ideal para ser abordado neste trabalho seria 

Aldeia de Carapicuíba. Primeiro, porque percebia que o assunto 

Aldeia de Carapicuíba nunca ocupou um espaço importante 

dentro da escola e na cidade, pois a Aldeia passou ser esquecida 

pelos governantes. Passamos a pensar neste local como um 

Patrimônio pouco conhecido.  

 

Quando ministrava aulas, encontrava nos jogos uma 

oportunidade  de trabalhar, ou mesmo abordar os conteúdos de 

maneira diferenciada, então a junção dos dois foi propicio: a 

aldeia e o jogo. 

 

 Resolvi então expandir a pesquisa, trazer o tema para 

dissertação, para assim poder saber qual seria a opinião dos 

alunos, de quem realmente joga, sobre o jogo criado. A diretriz 

Fig 36. Detalhes da Aldeia de Carapicuíba. 
 (Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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do processo de pesquisa partindo no ato de jogar pela primeira 

vez o jogo sobre a Aldeia de Carapicuíba, foi comparar modos de 

pensar e de agir, em relação ao jogo, sendo este mediador do 

processo de aprendizagem e conhecimento sobre a Aldeia de 

Carapicuíba.  

 

Propor o estudo do Patrimônio cultural do Município de 

Carapicuíba para os alunos favorece que estejam próximos ao 

universo artístico, arquitetônico, cultural , material e imaterial da 

Aldeia de Carapicuíba. Mostrar ao aluno o que a Aldeia tem e o 

que representa é estar contribuindo para que o contexto 

histórico cultural de seu município seja seu objeto de estudo e 

conhecimento acima de tudo, atrelado ao perceber artístico 

cultural do município. 

 

Assim, como fio condutor para ludicidade, elaborei jogos que se 

aliarão aos estudos sobre a Aldeia de Carapicuíba. O objetivo é 

proporcionar uma proposta de aprendizado interdisciplinar e 

lúdica, envolvendo diversas áreas do conhecimento: Arte, 

Cultura, Patrimônio Histórico, além de enriquecimento da cultura 

visual e artística cultural, estimulando habilidades de interação, 

comunicação, reconhecimento dos espaços culturais e do 

patrimônio histórico de Carapicuíba. 

 

Para Huizinga (1996, p.13):  

 

[...] o jogo pode ser considerado um fenômeno cultural, na 
medida em que, mesmo depois de o jogo ter chegado ao 
fim, ele permanece como uma criação nova do espírito, 
um tesouro a ser conservado pela memória, e pode ser 
repetido a qualquer momento. 

 

 

Os jogos foram criados acreditando que com eles estabelecemos 

momentos para que se jogue, e jogue novamente e outra vez. O 

jogo poderá ser descartado por horas, dias meses e ano, depois 

que se jogou muito, mas em algum momento ele retorna para 

mais algumas jogadas. O jogo passa ser um fenômeno também 

cultural nesta esfera de Patrimônio Cultural.  

 

Assim, foi criada a “Caixa da Aldeia” contendo um livro, um jogo 

da memória e um jogo de percurso. Foram pensados como 

dispositivos capazes de mediar os conteúdos artísticos, históricos, 
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culturais existentes no Patrimônio Cultural da Aldeia, inseridos no 

conceito de objetos propositores.  

 

A “Caixa da Aldeia” foi criada para alunos a partir de 11 anos com 

informações e imagens da Aldeia de Carapicuíba, proporcionando 

o reconhecimento da Aldeia, do Patrimônio, sua importância na 

história e na  arte e o fortalecimento do vínculo das crianças com 

o seu patrimônio cultural, potencializando a articulação de ações 

educativas de valorização do mesmo.    

 

Será através desse material aqui apresentado que se recriou  os 

jogos a partir da experiência dos próprios alunos. Além de ter 

proporcionado uma reflexão sobre o quão é imprescindível à 

formação cultural do professor para abordar tais assuntos, pois 

não será um jogar por jogar, e sim o jogar e se envolver, 

participar, unir o jogo à aula, à escola, ao conhecimento, à 

brincadeira no mesmo tempo,  sem dicotomizar cada um deles. 

 

 

 

 
Fig. 37. A Caixa da Aldeia. (Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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Como já foi dito, a “Caixa da Aldeia” que leva o título 

“Conhecendo a Aldeia de Carapicuíba” contêm um livro, um jogo 

da memória e um jogo de percurso, com finalidades semelhantes: 

mediar o conteúdo artístico e cultural da aldeia de Carapicuíba 

através do lúdico.  Busca-se conduzir o aluno a vivenciar a Aldeia, 

compreendendo sua história, sua formação desde primórdios, 

para assim valorizar sua existência, seu Município, seu 

patrimônio, que a partir daí também passa a ser seu. Apropriar-se 

de conhecimentos antes não trabalhados para começar entender 

o patrimônio cultural de um município, seja onde reside ou outro 

que vierem a conhecer. 

 

A Caixa foi criada com o objetivo de ser de fácil transporte e 

organização dos objetos propositores. Os materiais utilizados 

foram: papéis diversos, fotografias, tintas, impressora, caixa e 

tabuleiro de MDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro traz a história da Aldeia apresentada pelo Indiozinho 

Apurã que começa convidando o leitor a conhecer a Aldeia junto 

a ele. Em cada página ele apresenta um pouquinho de história, 

arquitetura, festividades e cultura. O passeio proposto pelo Índio 

é para informar  aos alunos sobre o patrimônio cultural, com  

imagens, ilustrações lúdicas e detalhes da Aldeia. As imagens 

contidas no livro são uma mistura de fotos e desenhos 

elaborados pela autora.  

 

 

Fig 38. Livro: Conhecendo a Aldeia de Carapicuíba. 
(Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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O livro contêm muitas imagens, com o propósito de desenvolver 

o hábito para apreciação da imagem e de interpretar o que elas 

representam  ao leitor. A apreciação das imagens contidas neste 

livro revela ao leitor o reconhecimento de como a Aldeia foi 

formada e como se apresenta depois de tempos. Padre Anchieta 

também acompanha esse passeio, demonstrando a igreja e a 

catequização dos índios. A finalização do livro é um convite para 

visita-la com o mapa de localização da Aldeia. 

 

 O jogo de memória, faz parte dos itens da caixa e para sua 

elaboração  foram utilizadas fotos da Aldeia apresentando em 

detalhes  cada parte. Neste jogo o aprendiz observará as imagens 

contidas na Aldeia, assim vai se apropriando das cores, da 

arquitetura, do que tem na Aldeia,  de como ela é distribuída, 

como foi formada e constituída. A propriedade do jogo de 

memória é de memorizar as cartas em pares. O jogo consiste em 

embaralhar os pares e distribuir na mesa, viradas, com as 

imagens escondidas. Podem participar vários jogadores, e cada 

um deverá escolher uma carta para iniciar e em seguida 

encontrar o par da mesma. Necessita-se observar, memorizar as 
Fig 39. Interior o livro Conhecendo a Aldeia de Carapicuíba. 

(Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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imagens das cartas viradas em cada jogada. Ganha quem 

conseguir mais pares de imagens. 

 

Com imagens da Aldeia, o jogo da memória é uma forma de 

brincar, conhecer e ao mesmo tempo memorizar e se concentrar 

as informações e imagens contidas nas cartas. Além de ser um 

jogo que socializa os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

O Jogo de Percurso consiste primeiro escolher a peça, no caso um 

índio, que foi figura marcante na Aldeia. Podem participar quatro 

jogadores e depois que cada um escolher seu indiozinho, é 

momento de jogar o dado e quem tirar o número maior inicia o 

jogo. O objetivo é levar o índio até a Aldeia. Durante o percurso 

cada casa possui informações que nas jogadas estas são repetidas 

várias vezes, pois o jogador de vez em vez acaba voltando nas 

mesmas informações. Com esta estratégia logicamente o aluno 

acaba informando-se sobre a Aldeia e possivelmente 

memorizando informações como história, manifestação cultural, 

festividades, cores da arquitetura, localização, entre outras. 

  

Sabemos que as escolas e os professores têm o papel 

fundamental na ampliação cultural dos alunos. Iavelberg (2003, 

p.22) fundamenta que: “A escola não deve isolar-se das culturas 

de suas comunidades.”. 

 

Sendo assim, a mediação cultural do Patrimônio Cultural se faz 

necessária uma vez que além de contribuir com a formação 

crítica do cidadão, o torna informados e sensibilizados para sua 

preservação. A criação de jogos visou proporcionar a socialização 

Fig 40. Jogo da Memória. 
(Arquivo pessoal da autora), 2014. 
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para além da sala de aula e em um contexto externo que faz 

parte do município onde os participantes residem, objetivando 

sensibilizá-los artística, lúdica e historicamente num projeto de 

valorização ao patrimônio cultural.  

É outro olhar para arte, para o patrimônio cultural e para a Aldeia 

de Carapicuíba, fazendo relações com sua vida na escola e sua 

existência.  

 

 

 Jogador 2.1 - Jogando o jogo de Percurso na escola. 

 

Fig.41. Convite do encontro. (Arquivo pessoal da autora), 2015. 

Fig 42. Da esquerda para direita: Tabuleiro, regras no verso do tabuleiro, cartas e 
personagens. (Arquivo pessoal da autora), 2014. 

Fig 41. Convite do encontro para jogar com os alunos. 
 (Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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O convite foi feito, vamos jogar! Recebi os alunos ansiosos para 

esse momento de jogar. Iniciamos com uma conversa sobre a 

Aldeia de Carapicuíba: 

 

 Se conheciam?  

 O que lembravam do local o que mais gostaram? 

 

A conversa foi informal, como um bate papo, para sentir se a 

Aldeia de Carapicuíba era pouco ou muito conhecida, visto que 

eles residem no local que existe o Patrimônio estudado. 

 

Diante da conversa percebi que os alunos em sua maioria 

conhecem a Aldeia a sua maneira, uns apenas passaram, outros 

realmente visitaram com escolas, e poucos nunca foram.  

  

Após essa conversa, foi disponibilizada a caixa da Aldeia, deixada 

sob a mesa, para que abrissem, olhassem, como quisessem.  

 

A primeira iniciativa logicamente foi abrir logo a caixa, explorar o 

que tinha dentro. Começaram então a tirar cada peça da caixa. A 

instrução era apenas explorar o tabuleiro com o jogo de percurso, 

pois é o foco desta pesquisa, pois a Caixa da Aldeia possui outra 

opção de jogo, no caso o jogo da memória. 

  

Foram analisados quatro grupos com 8 (oito alunos) do Ensino 

Fundamental II -6º ao 9º anos (alunos de 11 a 14 anos), 

totalizando 32 alunos. 

 

O Encontro aconteceu em um sábado, dedicamos o momento 

para jogar. Os alunos foram convidados por intermédio de um 

convite feito especialmente para esse dia e entregue a elas, com 

a proposta de irem à escola ao sábado para jogarem. 

 

Compareceu o número de alunos esperado no dia. Dedicamos o 

momento separado para cada grupo, pois seria um momento 

para conversarmos, jogarmos e jogarmos novamente e 

conversarmos. O espaço foi preparado para esse momento. 

 

O foco da observação e pesquisa foi de analisar o grau de 

interesse dos alunos no jogo de Percurso sobre a Aldeia, se 

gostaram e quais sugestões dariam para melhorar o jogo. 
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Os alunos jogaram e “rejogaram” o jogo. Gostaram do tabuleiro e 

do assunto abordado. As jogadas duraram em média de 15 

minutos a 30 minutos, sobrando tempo para conversarmos após 

as jogadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta pesquisa o resultado da conversa, está demonstrado 

através das respostas que os alunos deram em relação ao jogo, e 

as sugestões em um sentido geral e não específico, pois as 

respostas não foram tabuladas e sim apenas observadas para 

serem mais bem aproveitadas na medida em que fossem cabíveis 

as ideias que já tinha sobre um jogo melhor elaborado e que 

atingisse o público alvo da pesquisa. 

 

As sugestões dos alunos variaram desde a cor até o material para 

o tabuleiro.  

   

Os itens que foram analisados pelos alunos foram: a cor do 

tabuleiro, as casas do percurso, as peças do jogo (cartas e 

personagens), as regras e o tempo máximo para duração das 

jogadas. 

 

As cores que compõem o tabuleiro original são branco e duas 

tonalidades de azuis. Para os alunos o tabuleiro ficará mais 

gostoso de ver e interesse se for colorido, utilizando mais cores, 

pois para eles o fato de trabalharmos com o assunto sobre índio 

no jogo, favorece a lembra-los de cores vivas e alegres. 

 

As sugestões para as casas do percurso, que fossem maiores e 

que tivessem mais desafios.  Quanto as peças que percorrem as 

casas, que mostrassem personagens voltados para história da 

 
Fig 43. Aluna abrindo a Caixa da Aldeia. 

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Aldeia- os índios. O suporte resistente, que não fique com marca 

ou danifique com facilidade. 

 

As sugestões se voltaram mais para questão estética do tabuleiro 

e dos desafios que o jogo poderia propor. Obviamente acatei 

algumas dessas questões abordadas e o restante adequei as 

informações que já continha no jogo, melhorando-as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitei a conversa para perguntar quais as disciplinas 

poderíamos trabalhar com esse jogo. Logo os alunos disseram 

primeiramente História, justamente pelo assunto que o jogo 

aborda, depois Arte pelas cores da Aldeia, pela festa de Santa 

Cruz, Língua Portuguesa pela leitura das cartas e das palavras 

novas, Geografia, pela localização dos fatos que ocorreram na 

aldeia, Ciências pela alimentação e hábitos dos índios, 

Matemática pelos desafios, pelo dado e pela contagem das casas, 

Educação Física pelas danças, e Inglês pela possibilidade de incluir 

palavras em inglês no tabuleiro. Percebe-se o quanto um jogo, 

com uma temática pode ser tão amplo e rico em conteúdos e 

interdisciplinar. 

  

A proposta de jogar com os alunos, de discutir o jogo, foram 

apontamentos para refletir que os alunos possuem uma 

consciência estética, possibilitando a ampliação da visão sobre o 

jogo criado, fazendo perceber mais uma das possiblidades que 

jogo proporciona. 

 

 

 Fig 44. Alunos jogando 1ª versão do jogo. 
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Relato de dois alunos em relação ao jogo. 

 

“Agora podemos fazer até uma provinha, o assunto ficou 

guardado na cabeça” (Lívia, 12 anos, 7º ano). 

 

“Ai, se todos os conteúdos novos fossem feitos com jogo, as 

aulas seriam mais legais” (Gabriel, 14 anos, 9º ano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogador 3: Recriando o jogo: Tabuleiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo do tabuleiro iniciou com o propósito de atender as 

escolhas dos alunos. Um tabuleiro colorido, interessante que 

superasse o primeiro tabuleiro observado pelos alunos. 

 

Papéis, lápis de cor, desenhos, fotografias e testes e mais testes.  

É uma boa fase para discutir com os alunos no momento de 

novas jogadas. A criação de um tabuleiro é a união do brinquedo, 

com a arte, com o jogo. Esta ideia de elaboração do tabuleiro 

coloca a ludicidade como centro do processo de desenvolvimento 

e não apenas um momento de diversão. 

 

Fig 45. Alunos jogando a 1ª versão do jogo. (Arquivo pessoal da autora), 2015. 

Fig 46. Mãos de aluno lançando o dado. 
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Fig. 47. Primeiro estudo do tabuleiro para o novo jogo.  

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 

 

 

Partindo desse tabuleiro comecei a pesquisa do novo jogo. Reuni 

novamente os alunos em busca de sugestões, ideiais e mudanças 

que fizessem parte da construção de um novo tabuleiro.  Nesta 

fase o ponto de visa do aluno é o de quem vai participar da 

jogada. O importante nisso tudo é preservar as sugestões dos 

alunos.  A sensação de infinitude na criação é que traz a tona a 

vontade de fazer mais e mais. 

 

 
Fig. 48. Alunos jogando e analisado o primeiro projeto do novo tabuleiro. 

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Fig. 49. Segundo estudo do tabuleiro para o novo jogo.  

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 

 

 

De acordo com as sugestões dos alunos sobre cores e detalhes do 

desenho, surgiu este tabuleiro, com linhas fortes e mistura de 

desenhos computadorizados e desenhos manuais. Mas mesmo 

assim, senti a necessidade de realizar um novo estudo do 

tabuleiro. A intenção era deixar o tabuleiro com estilo mais 

“manual” possível, para trazer vivacidade no criar e produzir. 

Não distante do modelo acima, surgiu o seguinte tabuleiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dos estudos realizados sobre o tabuleiro, mudei o percurso linear 

para um sinuoso, que remeta a um passeio pela aldeia. Troquei as 

linhas gráficas, pelas manuais, com uma opção de ser totalmente 

manual. 

Fig 50. Terceiro estudo do tabuleiro para o novo jogo.  
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Mas mesmo assim resolvi testar um novo tabuleiro, com cores 

mais vivas, aproveitando o mesmo desenho. Foi então que 

elaborarei um novo tabuleiro, com cores mais vivas e que 

estivesse bem perto das sugestões dos alunos. 

 

 
Fig. 51. Quarto estudo do tabuleiro do jogo novo. 

(Arquivo pessoal da autora), 2015. 

 

 

 

 

Pronto! Fiquei satisfeita com o resultado depois de tanto criar e 

recriar os desenhos. Tabuleiro definido chegou a hora de definir 

as peças do jogo: Cartas, personagens, desafios e conteúdos 

expostos nas cartas e no jogo. E jogar novamente com os alunos. 

 

Jogador 3.1: Recriando o jogo: As cartas, os 

personagens e as regras. 

 

As cartas do jogo foram divididas em cartas de curiosidades e 

cartas com imagens, informações da Aldeia e desafios. Os 

personagens foram elaborados com imagens de artigos indígenas 

(máscaras e estatuetas), a fim de estabelecer um contato do 

aluno com obras indígenas que é tão pouco citada na escola. 

 

O jogo consiste em passear no percurso que conta a história da 

Aldeia de Carapicuíba, ler as cartas e cumprir os desafios, que são 

voltados a situações que envolvem os acontecimentos da Aldeia.  

 

A seguir cartas frente e verso e dos personagens e compõem o 

jogo Bem-Vindo a Aldeia de Carapicuíba. 

 

Cartas: 
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Cartas Curiosidades: 
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Personagens: 
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Carta Regras: 
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Jogador 4 : Jogando o jogo recriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dia chegou jogar novamente com os alunos e esperar os 

comentários, as críticas e se haveria novas percepções ou mesmo 

mudanças repentinas. 

 

Reunimos em volta da mesa e do tabuleiro embrulhado e as 

peças em uma caixa. Comecei a conversar com eles, recordando 

do primeiro tabuleiro. Começaram as descrições do antigo 

tabuleiro. Cores, tamanho, formato, peças, suporte. 

 

Embora eles tivessem gostado do primeiro tabuleiro, achavam 

que poderia ficar melhor, e como havia dito anteriormente, 

queriam um tabuleiro colorido, esse foi um dos pontos que eles 

reforçaram em cada encontro para novas jogadas. 

 

Comecei a desembrulhar o tabuleiro junto com alunos, logo que 

terminamos, o posicionamos sob a mesa e observamos. Olhares 

surpresos percorreram o jogo e num instante saiu frase.  

 

Nossa! Superou o que eu esperava. 

(Guilherme, 14 anos, 9º ano). 

 
 

Fig 52. O jogo de percurso recriado, Bem- Vindo a Aldeia de 
Carapicuíba. (Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Começamos a conversar sobre o que gostaram no tabuleiro e as 

comparações do primeiro tabuleiro para o último foram as 

seguintes: 

Itens analisados 

pelos alunos 

Tabuleiro 1 Tabuleiro 2 

Cores Poderia ser mais 
colorido 

Cores vivas, gostoso de ver. 

Formato Quadrado Retangular 

Nome do jogo Conhecendo a Aldeia 
de Carapicuíba. 

Bem- Vindo a Aldeia de 
Carapicuíba 

Peças Poucas cartas, sem 
imagens. 

Cartas interessantes, 
maiores e com mais 
conteúdo. 

Tamanho 40 x 40 cm, 
considerado pequeno  

70 x90 cm, considerado 
tamanho ideal. 

Tempo de 
jogada. 

Rápido Tempo suficiente 

O jogo Legal Continua legal 
 

Tab. 4. Comparação dos tabuleiros feita pelos alunos. 
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 

 

Após a conversa iniciamos o jogo, um aluno foi escolhido para ler 

as regras, cada um escolheu sua peça, jogaram o dado e iniciaram 

a jogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 53. Alunos jogando o Jogo Bem-Vindo a Aldeia de Carapicuíba. 
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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Jogando, jogando e jogando... 
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E mais  

               rodadas... 
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Os alunos jogaram seguindo o que determinava o jogo, as regras, 

as cartas. O jogo Bem-vindo a Aldeia é composto por um 

tabuleiro, 4 personagens que percorrem o percurso, cartas e um 

dado. Cada jogador joga o dado, percorre as casas e na parada 

pega a cartas que faz referência a casa, ou seja, casa 01 carta 01, 

casa 04 curiosidade 04 e assim sucessivamente.  

 

Após a primeira jogada, pedi uma pausa para conversarmos sobre 

o novo jogo. Percebi que quando estavam jogando o fato de 

vários lerem a mesma informação contida na carta da casa de 

referência, caso vários jogadores parassem na mesma casa, 

tornou-se cansativo. Apareceu então o primeiro ponto que 

levaria a uma nova pesquisa sobre o jogo, mesmo tendo em mãos 

um jogo que estava como definido, pronto. 

 

Propus aos alunos que fizessem uma jogada diferente, 

reorganizamos as cartas e ignoramos alguns desafios contidos nas  

cartas. A nova maneira de jogar seria cada jogador percorreria as 

casas e na parada pegaria uma carta na sequência do monte, leria 

e colocaria ao final do monte de cartas. Jogaram seguindo esta 

mecânica, pedi mais uma pausa e conversamos. 

Achamos que esta mecânica do jogo ficou menos cansativa e 

repetitiva. Com essa estratégia de jogo, todos os participantes 

leram conteúdos diferentes, e cada jogar do dado novas cartas 

foram exploradas pelos alunos, sendo rara a repetição de textos e 

imagens por mais de duas vezes, não que isso seja ruim, mas para 

o momento do jogar acabou sendo um ponto negativo no jogo. 

 

 Mesmo achando que o jogo estaria pronto, cheguei a conclusão 

que se jogarmos mais e mais vezes descobriremos novas 

maneiras de jogar, novas cores, novos traços, desenhos. Penso 

que faz parte do processo criativo. O fazer e o refazer, dar 

oportunidade para o recomeço após cada jogada. As variações e 

inovações são sempre possíveis. 
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Considerações Finais 

 

O jogo acabou... 

Será?  

Penso que o jogo nunca acaba...  

Sempre vão existir novos jogos, novas maneiras de jogar o 

mesmo jogo.  

Percebi com essa pesquisa que o processo criativo não tem fim.  

Criar jogos, estabelecer esse contato com os alunos, pensar em 

uma temática e acreditar em todo o processo são caminhos que 

levam a mais pesquisa, a mais estudos e mais possiblidades. 

Acionei nesta jornada de criação, as habilidades pouco 

exploradas antes: a curiosidade, a pesquisa, a criação e acima de 

tudo a descoberta de que é possível criar e recriar sem receio de 

errar.  

Ao finalizar um projeto, uma pesquisa é preciso sempre observar 

e avaliar se as perguntas do início foram de fato respondidas, se o 

que eu acreditava no início continua a percorrer no pensamento 

ou os pensamentos mudaram.  Esta pesquisa sobre o jogo foi um 

mapeamento para confirmar o que às vezes me colocava em 

dúvida: se os jogos eram realmente um recurso enriquecedor 

para as aulas.  A pesquisa com os alunos, jogando, analisando, 

revelou pontos que valeriam novas pesquisas: primeiro sobre a 

carência que a escola tem em utilizar os jogos como recursos, 

segundo a necessidade de formação continuada aos educadores 

valorizando a importância do jogar, do brincar na aprendizagem 

dos alunos e terceiro o aprofundamento do estudo sobre o 

brincar, o jogar e o criar na escola que são realmente 

imprescindíveis, fato confirmado ao jogar com os alunos e ao 

envolvê-los neste processo de criação. 

Verifica-se no percurso desta pesquisa, as transformações que o 

jogo propôs. O jogo passou a ser o sujeito da ação. Quando 

achava que ele estava sendo dominado, várias vezes me vi 

dominada por ele. É como o sentir liberto e controlado ao mesmo 

tempo, duas situações tanto expostas durante o trabalho.  

Com a liberdade da criação vem em seguida o controle pedindo 

para mudar o que antes parecia dominado.  Criar é assim. Você se 

cansa, você pensa, você padece, você volta, inicia e quando acha 

que está chegando no fim, a ideias começam a borbulhar 

novamente.  
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Percebi esse mesmo processo com os alunos que jogavam, 

pensavam, repensavam, estabeleceram uma intimidade com o 

jogo, com a Aldeia de Carapicuíba, despertado pela esfera lúdica. 

O jogo de percurso, seja com qualquer temática tende a 

desencadear conhecimento para o aluno, pois pude perceber o 

quão os alunos estiveram dispostos a refletir, a analisar algo que 

seria deles e para eles.  

A demonstração dos alunos de que jogos fazem a diferença em 

uma aula foi sempre exposta no jeito de recebê-lo, na interação 

com ele e com a temática proposta. 

O trabalho foi moldurado dentro do encontro da ludicidade, do 

Patrimônio cultural com os alunos, demonstrando o 

reconhecimento do valor do jogo no desenvolvimento das 

atividades escolares e na construção da própria cidadania, capaz 

de perceber o patrimônio público e a sua história. 

Mediante a organização deste processo de pesquisa, de jogar, 

jogar mais uma vez e jogar novamente, conquistamos a 

oportunidade de perceber a variação de estratégias benéficas 

para reflexão dos mecanismos que envolvem o ato de jogar, 

fomentando o vínculo entre a escola, o patrimônio, o jogo e o 

aluno.  

É nesse sentido que também consideramos a importância do 

envolvimento dos educadores para que conheçam e se 

apropriem dessa ação do jogar.  É uma ação transformadora 

dentro da escola, com o intuito de aliar o lúdico no âmbito de sua 

formação e atuação. 

A esperança é que este jogo possa impulsionar outros 

educadores a conhecer a Aldeia de Carapicuíba e sua história, 

assim como os alunos e os visitantes desta pequena aldeia e o 

ofereço às Secretarias de Educação e Cultura a possibilidade de 

replicá-lo. E que ele possa também impulsionar outros 

pesquisadores e educadores a criar jogos que ludicamente 

possam se tornar mediadores de nosso patrimônio cultural 

muitas vezes esquecido. 

Vamos jogar novamente? 

 

 

Fig 54. Tabuleiros e dado do jogo. 
(Arquivo pessoal da autora), 2015. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

Modelo da Autorização de Pesquisa entregue à Instituição de  

Ensino. 

 

 

 

ANEXO 2: 

 

Modelo da autorização para participação na pesquisa entregue 

aos alunos 
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ANEXO 3:  

 

Modelo da Autorização para uso de Imagem entregues aos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


