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RESUMO 

 

O folclore brasileiro é muito vasto, diverso e pouco conhecido, visto que dentro de 

tantos, somente alguns contos tornaram-se populares. O projeto em questão foi 

desenvolvido com o propósito de trazer mais destaque a algumas dessas tantas 

histórias que fazem parte da cultura do país, aproveitando tecnologias atuais, e 

misturando a essência da atividade lúdica com o aprendizado. A partir disso, foram 

pesquisados artigos, teses e dissertações acerca dos temas: o folclore na educação 

da criança, a importância dos jogos na sala de aula e o funcionamento de jogos 

híbridos. Posteriormente, deu-se início às etapas de desenvolvimento de Daquitá, um 

jogo híbrido sobre folclore. Durante sua produção, foram desenvolvidas uma 

identidade visual, regras e seus componentes, tanto físicos quanto digitais. Para a 

aperfeiçoamento de cada um desses elementos, foram realizados testes de 

usabilidade, comprovando a eficiência da jogabilidade, sem dispensar a diversão. 
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ABSTRACT 

 

Brazilian folklore is very vast, diverse and little known, since among so many, only a 

few tales have become popular. The project was developed with the purpose of 

bringing emphasis to some of these many stories that are part of the country's culture, 

taking advantage of current technologies, and mixing playful activities with learning. 

With that in mind, we researched on articles, theses and dissertations about the topics: 

folklore in the child’s education, the importance of games in the classroom and the 

functioning of hybrid games. Subsequently, the development stages of Daquitá, a 

hybrid game about folklore, began. During its production, the group developed a visual 

identity, rules and their components, both physical and digital. In order to improve each 

of these elements, usability tests were carried out, then proving the efficiency of the 

gameplay and keeping the entertainment engaged. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

O folclore tem um papel essencial na identidade cultural de um povo. Desde 

contos e lendas até canções e danças, esse tem influência sobre atividades 

coletivas, individuais e na comunicação de uma sociedade. O Programa Escola de 

Inteligência, idealizado por Augusto Cury, parte do princípio de que o ensino dessa 

tradição auxilia na formação do caráter e intelecto da criança de 7 a 10 anos. Estas 

têm uma forma única de aprendizado e, instintivamente, desconhecem o tom 

arbitrário dos julgamentos ou a pressa dos acontecimentos, permitindo-se absorver 

o conteúdo histórico com a ingenuidade e a curiosidade, típicas da tenra idade. Esse 

é o melhor momento de introduzir nas práticas pedagógicas, as brincadeiras 

coletivas que tão bem retratam o universo lúdico do folclore (ESCOLA DA 

INTELIGÊNCIA, 2020) e estimulam tanto a imaginação criativa da criança ao 

apresentar conceitos e histórias fantasiosas. 

Em um estudo sobre jogos educativos, feito por Patrick Barbosa, comenta-se 

que: 

A criança deve ter a oportunidade de construir seus esquemas lógicos, a 

partir de sua experiência anterior e da troca de experiências com a equipe. 

Os jogos em grupo propiciam a cooperação mútua e a reciprocidade, além 

de estimularem a criança a respeitar e considerar pontos de vista diferentes 

do seu. (BARBOSA/2003) 

 

Ainda Barbosa, 2003, sua tese: “Por que utilizar jogos educativos no processo 

de ensino e aprendizagem?”, gira em torno da ideia da aplicação do uso de jogos 

em salas de aula, que segundo ALVES (2003), “os jogos, por conta da sua 

capacidade de imersão e interatividade, podem abrir caminhos da tecnologia no 

espaço escolar” e têm capacidade de grande auxílio no processo de educação. 

Lino de Macedo, em seu caderno de pesquisa: “Os jogos e sua importância na 

Escola”, comenta que quando a criança se envolve no jogo, joga com 

intensidade, se entrega às regras e toma aquilo como indispensável, logo, vê-se 
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que jogar é uma atividade lúdica que se aplicada da maneira correta, é um 

instrumento muito eficaz no processo de ensino. 

1.2  Questão e Objetivos 

Ao seguir os ideais apresentados, acredita-se que é possível dar mais 

destaque ao ensino de tradições folclóricas brasileiras para crianças por meio de 

um jogo, que estimule a criatividade e traga conhecimento cultural para o dia a 

dia, tanto em sala de aula como fora dela. Considerando a tecnologia no contexto 

atual e sua forte presença já na infância das gerações atuais, visa-se o 

desenvolvimento deste jogo envolvendo os meios físico e digital, uma forma de 

entretenimento educacional que se manteria intuitiva e interessante, pois além 

de conservar relações sociais entre os jogadores com a parte física, exploraria a 

facilidade da tecnologia, com tantas possibilidades disponíveis hoje, na parte 

digital. 

Esta é uma proposta que une duas apresentações diferentes de jogos. A 

questão que procuramos responder gira em torno do jogo em si: como funciona 

a interação entre o meio online e offline em um jogo híbrido? Para responder tal 

pergunta, é fundamental procurar entender como funciona essa integração, e 

então como fazê-la, conferindo se é possível seu desenvolvimento. Também 

realizaremos testes e análises da jogabilidade ao longo do processo de pesquisa 

e elaboração do projeto, assim como identificação de vantagens de 

desvantagens das diversas possibilidades de formatação para que se possa 

implementar e produzir o jogo da melhor maneira possível, de acordo com os 

objetivos. 

1.3 Motivação 

A motivação deste trabalho tem foco no potencial incentivo e estímulo 

positivos em crianças, através da diversão, nos âmbitos educacional e cultural, 

que trazem uma carga de aprendizagem significativa para cada uma delas, visto 

que conhecimento é fundamental na formação de um cidadão, ajudando no 

raciocínio lógico, inteligência social e capacidade de análise e discussão. 
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Segundo ARIAS (2002), a cultura é uma expressão da construção humana, 

construída a partir de relações sociais e tradições de um povo, formando assim, 

a identidade cultural de um indivíduo. É de extrema importância que pessoas 

tenham contato com tais “tradições’’, uma vez que a partir dessa influência 

surgem as diferentes formas de se organizar e relacionar em sociedade e 

diferentes pontos de vista. 

1.4 Metodologia 

A metodologia a ser seguida neste projeto envolve uma primeira etapa de 

pesquisas bibliográficas, organizadas a seguir em fichamentos. A segunda etapa 

consiste no desenvolvimento conceitual do jogo: regras, objetivos, modo de 

execução, identidade visual e design. Na terceira e última etapa, será realizada 

a prototipação da parte física e digital, colocada então em testes para o 

aperfeiçoamento da usabilidade. 

1.5 Resultados esperados 

Ao final deste projeto, espera-se uma conclusão adequada de pesquisas, que 

possibilitará a finalização de um protótipo completo e funcional, com boa 

jogabilidade e eficiência na aplicação, ensinando e divertindo crianças com as 

demais histórias e personagens do folclore brasileiro. Além de justificar, 

pertinentemente, o uso conjunto das plataformas física e digital, com a 

compreensão integral de como funciona tal relação para poder explicar a 

utilização desta, de forma exata. 

2 Revisão da literatura 

Neste tópico, apresentam-se conceitos e definições para uma breve análise e 

discussão para a parte teórica do projeto. Esta etapa é fundamental para o 

desenvolvimento e estruturação da parte prática da proposta, pois, inicialmente, 

deve-se entender os dados coletados como um todo para que seja possível alcançar 

um resultado adequado. 
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2.1 O folclore na educação da criança 

Folclore é a manifestação cultural de um povo que se perpetua e legitima por meio 

da tradição oral, seja através de mitos, lendas, canções, poesias ou artesanato. 

Sendo assim, seria incorreto afirmar que tal herança constitui-se de resquícios de 

antigas tradições, pois está em constante mudança, adaptando-se às próprias 

necessidades do ser humano e à realidade atual das comunidades sociais. A criação 

do folclore é pessoal. Alguém criou, um dia, em algum lugar. Mas a sua reprodução 

ao longo do tempo tende a ser coletivizada e autoria cai no chamado domínio popular 

(BRANDÃO, 2006). 

Dessa maneira, a sociedade como um todo contribui com sua criação e 

adequação ao longo do tempo, de modo que o folclore pode ser considerado a 

história não escrita de um povo (MEGALE, 1999). Por ter nascido da miscigenação 

de diversas etnias, o folclore brasileiro é amplamente marcado por elementos 

culturais originalmente indígenas, africanos e portugueses, e essa diversidade se 

mostra muito presente em aspectos tradicionais do Brasil, como costumes, festas, 

danças, brincadeiras, entre muitos outros. 

Em vista disso, há muitos fundamentos que comprovam a importância de inserir 

o folclore dentro de procedimentos pedagógicos no que se refere ao ensino infantil. 

Isso porque compartilhar lendas, cantigas, danças e brincadeiras com crianças 

funciona como um meio de conservar tradições do nosso povo, o que resulta em um 

resgate de valores que estimula a curiosidade e interesse pela história, fauna, flora 

e até mesmo da formação social na qual estes estão inseridos. Tudo isso faz com 

que os alunos desenvolvam uma identidade cultural com seu país. Isso evita que 

nossas tradições sejam substituídas por outras, oriundas de diferentes países, como 

ocorreu, por exemplo, na invasão da cultura norte-americana em países do globo 

após a dominação do capitalismo estadunidense em relações político-econômicas. 

O caráter multicultural do folclore brasileiro é, possivelmente, o fator de maior 

importância quando se trata da educação infantil. Isso porque as lendas, mitos e 

canções folclóricas relatam histórias de diferentes povos, e apresentam assim, uma 

variedade social e cultural que possibilita a educação dos alunos referente à 

diversidade étnica do país e acaba até mesmo por estimulá-los a ser pessoas que 

valorizam a empatia, educação e solidariedade. 
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De modo geral, crianças são naturalmente curiosas, atentas e questionadoras, e 

educá-las acerca do folclore, de maneira lúdica e interessante, promove o que o povo 

brasileiro tem de mais típico e representativo, criando e fortalecendo, como citado 

anteriormente, uma identidade cultural e assegurando a conservação de valores e 

costumes. 

2.2 A importância dos jogos em sala de aula 

Existem vários estudos que abordam jogos como elementos auxiliares de grande 

potencial quando aplicados no processo de aprendizagem. Eles apresentam o 

material de estudo de uma forma interessante e divertida, facilitando o entendimento 

e fixação do conhecimento por crianças e jovens, além de despertar a curiosidade. 

Através de um jogo, é possível explorar diversas formas de representar as mais 

variadas situações e elementos, a imaginação não se limita nesse ambiente. 

Segundo Vygotsky, o lúdico tem uma grande influência no desenvolvimento da 

criança. É através do jogo que esta aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, 

adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração (Vygotsky, 1989). É a partir do jogo e do brinquedo 

que as habilidades sociais e lógicas são estimuladas na fase dos 4 aos 7 anos. A 

socialização também pode ser potencializada mediante a escola, junto com jogos, 

uma vez que além da incitação pessoal de cada um, existe a cooperação coletiva, 

onde um aluno incentiva o outro por meio da troca de ideias e praticando criatividade, 

criticidade e responsabilidade. 

Em um estudo feito por Patrick Barbosa (2003), o autor comenta sobre a 

importância do universo lúdico na infância, além da sala de aula. Relações afetivas 

e intelectuais básicas são formadas neste período e muito influenciadas pelos jogos 

e brincadeiras propostos às crianças. “O processo de criação está diretamente 

relacionado à imaginação e a estrutura da atividade com jogos permite o surgimento 

de situações imaginárias. É no jogo e pelo jogo que a criança é capaz de atribuir aos 

objetos significados diferentes; desenvolver a sua capacidade de abstração e 

começar a agir independentemente daquilo que vê, operando com os significados 

diferentes da simples percepção dos objetos” BARBOSA 2003. 
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Uma metodologia comum que os jogos utilizam para realizar jornadas e manter a 

curiosidade do usuário é a pesquisa científica. Desenvolvida pelo filósofo, químico e 

físico, Robert Boyle, esse sistema consiste em quatro partes: observação, lei, 

hipótese e teoria. O jogador observa, formula seu pensamento, cria uma hipótese e 

assim por diante. Esse método leva à ideia de que “bons games levam os jogadores 

a pensarem como cientistas” Alves, Lynn 2008, ao relacionar jogos com pesquisas. 

É interessante apresentar a ideia de que há alguns anos, os alunos que faziam 

uso de plataformas e softwares nas salas de aula, aprendiam com a tecnologia. Hoje, 

aprendem dela. Existe a participação conjunta e o acompanhamento do jogo com o 

usuário, por meio de elementos específicos da tela e feedback instantâneo. A 

professora Liliana Maria Passerino (2001), segue essa linha de compreensão e 

explica que aprender de e aprender com (a tecnologia) fazem parte do uso desta 

como meio. 

O aprender com a tecnologia, parte do pressuposto que o aluno é um sujeito 

ativo, e que para que exista aprendizagem é necessário o pensar e a 

reflexão do aluno sobre o próprio processo. Para Jonassen (1999) o 

pensamento mediatiza a aprendizagem, e esta se origina do pensamento. 

Por outro lado, o pensamento está intimamente relacionado com o conceito 

de atividade (no sentido de ação, do agir). Diferentes tipos de atividades 

provocam diferentes tipos de pensamento, como por exemplo resolver 

problemas matemáticos, compreender um texto, projetar um produto, 

argumentar etc., provocarão tipos de pensamentos próprios a cada 

atividade. (PASSERINO, 2001) 

 

Nesse caminho, Passerino (2001) comenta sobre a aplicação adequada de jogos, 

e lista as características fundamentais de um jogo: 

 

• Capacidade de absorver o participante de maneira intensa e total (clima de 

entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão seguidos por um estado de 

alegria e distensão). Envolvimento emocional; 

• Atmosfera de espontaneidade e criatividade; 

• Limitação de tempo: o jogo tem um estado inicial, um meio e um fim; isto é, 

tem um caráter dinâmico; 

• Possibilidade de repetição; 
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• Limitação do espaço: o espaço reservado seja qual for a forma que assuma é 

como um mundo temporário e fantástico; 

• Existência de regras: cada jogo se processa de acordo com certas regras que 

determinam o que "vale" ou não dentro do mundo imaginário do jogo. O que 

auxilia no processo de integração social das crianças; 

• Estimulação da imaginação e autoafirmação e autonomia. 

Essas sete características são de igual importância e não variam de acordo com 

o tipo de jogo ou com a idade da criança. 

 

Segundo Piaget (1971), "existem três formas básicas de atividade lúdica que 

caracterizam a evolução do jogo na criança, de acordo com a fase do 

desenvolvimento em que aparecem": Jogos de Exercício Sensório motor, Jogos 

Simbólicos e Jogos de Regras. Neste caso, serão interpretados os dois últimos 

formatos, sendo que o primeiro não tem relevância para o projeto, pois trata-se do 

período do nascimento até o surgimento da linguagem. 

Os Jogos Simbólicos compreendem a imaginação, imitação e ficção. Identificam-

se entre os 2 aos 6 anos de idade, quando tudo vira uma brincadeira e até objetos 

se transformam em diferentes elementos, até mágicos. Por exemplo, panelas podem 

virar uma bateria, um graveto pode virar uma varinha mágica, e assim por diante. É 

um período onde a criança se descobre, a etapa da autoexpressão, as pessoas e 

coisas ao seu redor influenciam muito mais e ocorre uma assimilação de realidades, 

a real com a imaginária e fantasiosa. 

Jogos de Regras são introduzidos por volta dos 5 anos, e vai até os 12. Conforme 

Piaget (1971), é fase onde as regras em jogos se tornam a atividade lúdica da 

criança, pois deixa de fazer parte do “grupo dos menores” e começa a ser mais ativa 

socialmente. 

Os jogos de regras são combinações sensório-motoras (corridas, jogos com 

bolas) ou intelectuais (cartas, xadrez) em que há competição dos indivíduos 

(sem o que a regra seria inútil) e regulamentadas quer por um código 

transmitido de geração em geração, quer por acordos momentâneos. 

(PIAGET apud RAU, 2007, p. 75). 

 

Partindo para outra linha de pensamento, Vygotsky (1984) tem uma abordagem 

diferente quanto ao uso de regras, ele afirma que: 
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“toda atividade lúdica da criança possui regras. A situação imaginária em 

qualquer forma de brinquedo já contém regras que demonstram 

características de comportamento, mesmo que de forma implícita. Para 

esse autor, o jogo é o nível mais alto do desenvolvimento na fase pré-

escolar, e é através dele que a criança se move.” (DUDAR e SANTOS, 

2015) 

 

O psicólogo também reafirma “o processo de vivenciar situações imaginárias leva 

a criança ao desenvolvimento do pensamento abstrato, quando novos 

relacionamentos são criados no jogo entre significações e interações com objetos e 

ações" (VYGOTSKY, 1984). 

Jogos aplicados na área da educação hoje, precisam estar de acordo com a 

necessidade da sala de aula, adequados à situação, passando a mensagem 

educativa e tornando esse meio prazeroso. Mais alguns fatores importantes para 

jogos, segundo Carvalho (2015), são: 

 

• Instruções, regras e objetivos claramente expostos ao jogador;   

• Imersão: o jogo deve ser atrativo e manter o interesse e o entusiasmo, 

fazendo com que o jogador se sinta motivado, e dentro do jogo;   

• Valorizar a competitividade, através de rankings e metas a serem 

cumpridas;   

• Dar liberdade ao jogador, para que o mesmo possa controlar a história, 

bem como controlar o nível de dificuldade, podendo se superar cada vez 

mais;   

• Inclusão de desafios, com a adição de tarefas opcionais, e dificuldades 

niveladas, incentivando a melhor solução para o problema;   

• Mostrar estatísticas aos jogadores sobre o seu desempenho, para que este 

possa monitorar seu progresso ao final das atividades.  

 

É significativo abordar a questão de aplicação de jogos na educação, visto que 

hoje, a tecnologia abrange grande parte do nosso dia a dia, na maioria das vezes, 

facilitando realizações e a comunicação, principalmente. O uso criativo das 

tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o isolamento, a indiferença e 

a alienação com que costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em 
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interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, 

a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos (KENSKI, 2007, 

p.103) e tornar a aprendizagem mais eficaz, aprimorando habilidades sociais e 

lógicas. 

2.3 Diferenças e semelhanças em jogos digitais e analógicos e introdução a 

jogos híbridos 

Uma das diferenças entre os meios digital e analógico, está na característica da 

jogabilidade. Jogos digitais precisam ser executados por um software, como console, 

tablet, smartphone e computadores, além de exigirem espaço para jogar e um alto 

recurso financeiro. Já os jogos tradicionais, não se prendem a quase nenhuma 

restrição, são aptos a serem jogados em qualquer local, por qualquer pessoa em 

qualquer situação de vida, além de não precisar de um dispositivo, ou plataforma 

para serem jogados. 

 

São jogos para serem jogados sentados, sem grandes movimentações, 

com pequenos gestos na sua maioria. A sua principal diferença com jogos 

digitais está na interação direta e pessoal com o outro jogador e o que 

sustenta a prática do jogo não é uma plataforma digital, mas sim, as regras, 

os objetos e as pessoas. (VANZELLA, 2009, pág. 22). 

 

Ou seja, o ponto principal para jogos de tabuleiro ou carta serem vistos como 

opostos aos digitais, são as limitações e especialidades individuais de cada um. 

Jogos digitais permitem o usuário jogar sozinho (singleplayer), mas com a 

possibilidade de jogar online, com vários jogadores (multiplayer) ao redor do mundo. 

Diferentemente, jogos analógicos oferecem uma experiência física, onde se pode 

jogar com pessoas “reais”. 

Jogos analógicos fazem parte da nossa história. Pesquisadores apontam que 

jogos de tabuleiro são criados há mais de cinco mil anos. No Brasil, é referido o “Jogo 

da Onça” como o primeiro criado no país; o tabuleiro era desenhado na areia, e eram 

utilizadas pedras para cumprir o papel das atuais peças. 

Segundo historiadores, jogos digitais começam a aparecer na guerra fria, no ano 

de 1958, onde surgiu o Tennis Programing, videogame pioneiro, feito pelo físico Willy 
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Higinbotham, inspirado no esporte. Era operado por um osciloscópio1, e processado 

por um computador analógico, e com a respectiva programação, era capaz de fazer 

um ponto de luz se movimentar após o acionamento do botão no controle. 

Com o advento da tecnologia, grande parte de todo mercado global em diversas 

áreas, passaram por mudanças; e com a área dos jogos não foi diferente. Jogos 

eletrônicos obteram um crescimento singular na área, intensificando a popularização 

de todo o restante do mercado de jogos, visto que a partir da década de 1960, 

principalmente nos EUA, sofreram um enorme impulso comercial. Este foi 

proveniente da invenção dos arcades ou fliperamas como também são chamados, 

que eram locados e disponibilizados para o público em locais específicos, e 

posteriormente na constituição dos consoles para a venda e uso residencial.  

A forma mais congruente de se explicar o porquê dos jogos analógicos não terem 

sofrido tanto com a consequência dessa transição, e ainda poderem atuar de forma 

forte dentro do mercado, pode ser provada pela pesquisa feita pela NUUID 

(Department of Industrial Design), na National United University, que utilizou a teoria 

de design emocional de Don Norman, proposta no livro Emotional Design, como uma 

das bases para a pesquisa, na qual sugere três níveis emocionais; comportamental 

- diversão e utilização, visceral - aparência, e níveis reflexivos - autoimagem, 

satisfação pessoal e recordações. O propósito da pesquisa mencionada acima, era 

“...descobrir os graus de satisfação dos jogadores em relação aos jogos tradicionais 

e digitais, e analisar a relação entre formatos de interface, histórico pessoal e 

emoção.” (FANG e CHEN e HUANG, 2016). Segundo o mesmo estudo, jogos digitais 

concedem prazer, euforia, realização, ilusão, relaxamento, para realizar um alívio 

emocional do usuário. 

 

A DiGRA (Digital Games Research Associaton) define jogos digitais como 

matéria prima de bit e bytes. Com isso, Kopelevitc et al (2009) tratam que 

as tecnologias envolvidas na elaboração de um jogo digital conseguem criar 

um leque de possibilidades principalmente explorando a ficção, onde o 

jogador pode executar algo, que seria impossível na vida real como: voar, 

super poderes, reviver várias vezes, etc. (MEDEIROS, 2019) 

 

 

 

1 Osciloscópio é um instrumento tecnológico muito utilizado para medir sinais elétricos, antigamente. 
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Isto é o jogador poderá facilmente emergir dentro do mundo, e poderá ter a 

capacidade de cumprir objetivos irreais. Sendo assim, esse alívio provém de um ciclo 

de recompensa, onde o usuário se mantém satisfeito, e feliz com a conclusão desses 

desafios, que em seguida são correspondidos com prêmios que poderão ser 

desfrutados. No entanto, apesar do aparente cenário recompensador, certas vezes 

o jogador poderá se frustrar ao não conseguir passar do obstáculo desafiador. 

Alguns pesquisadores selecionaram os jogos Monopoly e, Jenga, para um 

experimento, pois além serem jogos renomados, estes possuem versões físicas e 

digitais. Na pesquisa, foi aplicado o questionário Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS), pois não demanda muita complexidade, e possui a amostragem 

de acordo com as personalidades dos indivíduos entrevistados, apresentando 

escalas de humor, positivas e negativas. Foi então designados testes em 77 pessoas 

de 18 a 25, onde foram então separados em dois grupos aleatórios, consistindo em 

43 pessoas no grupo Monopoly e 34 pessoas no grupo Jenga. 

 

Figura 1 – Jogos aplicados no experimento. 

 

Fonte: FANG; CHEN; HUANG (2016) 

 

Apesar de os resultados comportamentais em cada plataforma (digital e física) 

serem muito semelhantes, é notável o destaque no desempenho de todos no jogo 

físico, consequentemente, a melhor opção de utilização neste caso. Tais resultados 

da pesquisa, constam que os jogos físicos, em comparação aos digitais, são 

superiores em todos os atributos, de acordo com os níveis de Norman, apresentam 
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grande superioridade nos níveis viscerais, comportamentais e reflexivos de acordo 

com os entrevistados. Além disso ganham nos elementos de interface, atração, 

forma, textura, cor, impressão, conforto, facilidade de manuseio, clareza no 

entendimento, taxa de erro e quantidade de proezas alcançadas pelos usuários. 

 

Figura 2 – Resultados do experimento 

 

Fonte: FANG; CHEN; HUANG (2016) 

 

Como conclusão do estudo, deduz-se que as semelhanças entre os jogos 

analógicos e digitais, está na sociabilidade presente nos jogos. Porém dentro desse 

eixo psicológico, os jogos digitais tem alguns aspectos vantajosos, a interação 

inovadora e operação intuitiva, contudo não compensam de forma completa, o senso 

de interação social. Enquanto os jogos físicos, são melhores em despertar reações 

emocionais nos jogadores, boas e ruins, além de agradar e atrair através do apelo 

visual, gerando simpatia pelo tabuleiro, ou peças. Porém, na questão do 

relacionamento interpessoal ainda é preciso melhorar. 

Por outro lado, dentro do eixo físico existem diversos aspectos interativos e 

divertidos. Sendo algo material, é possível que, por exemplo, todos possam ver as 

cartas, o tabuleiro, entre outros, de todos os ângulos se estiverem em uma roda. A 

parte concreta possibilita uma maior interação entre os jogadores e adaptação de 

regras, de acordo com os jogadores no mesmo momento, visto que não são 

obrigados a seguir as determinações do jogo e não há limitações. No eixo digital, a 

interação que acontece é somente entre o usuário e o jogo, através de simulações, 

feedbacks, regras fixas e a possibilidade de salvar o progresso online. 
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Com o intuito de combinar as vantagens dessas duas modalidades de jogos, 

começou-se a pensar em jogos híbridos, isto é, jogos que são analógicos tanto 

quanto digitais. As primeiras versões dessa união utilizaram-se apenas de simples 

touch links integrados de alguma maneira à jogos de tabuleiro, e, conforme o avanço 

tecnológico, passou-se a aumentar as possibilidades de aplicações daquilo que é 

digital dentro do que é físico. 

2.4 Contos folclóricos 

O folclore brasileiro é um dos mais ricos e diversos do mundo, compondo uma 

parte essencial da cultura do país. Ele conta com uma variedade incrível de lendas 

e personagens, muitos dos quais poucas pessoas conhecem, sendo populares 

apenas em regiões específicas do Brasil. 

Com o objetivo de ajudar a disseminar algumas dessas histórias, foram 

selecionadas dezesseis lendas folclóricas a serem aplicadas no jogo a ser 

desenvolvido neste projeto: 

 

Tabela 1 – Contos folclóricos 

 

Populares Pouco conhecidos 

Boto cor-de-rosa Capelobo 

Caipora Corpo Seco 

Cuca Caboclo d’Água 

Curupira Cumacanga 

Iara Mapinguari 

Mula Sem Cabeça Perna Cabeluda 

Saci Pererê Mãe do Ouro 

Vitória Régia Pisadeira 

 

 

Dentre esses diversos contos, foram separados três, dois menos conhecidos e 

um popular, para uma análise sucinta. 
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• Mãe do Ouro 
 

A lenda folclórica da Mãe do Ouro conta sobre uma mulher que guarda e protege 

os tesouros da natureza, desde montanhas até rios. O conto não é muito conhecido, 

porém é bem popular em regiões interioranas do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste 

do Brasil. 

Existem algumas variações da história, a personagem é descrita tanto como uma 

bola de fogo, que possui o poder de tomar uma forma humana, quanto como uma 

mulher cuja beleza era exuberante, com cabelos longos e dourados, sempre usando 

um vestido branco de seda. 

 

• Caipora 
 

A Caipora é uma das figuras mais famosas do folclore brasileiro. Sua história 

origina-se dos mitos Tupi-guarani e há muitas versões narrativas diferentes, sendo 

que a personagem pode ser representada por um homem ou uma mulher. No 

entanto, ela geralmente é descrita como sendo uma índia de cabelos vermelhos e 

orelhas pontiagudas, por vezes sendo retratada como tendo o corpo inteiramente 

vermelho ou verde. 

Segundo suas lendas, a Caipora vive nas florestas brasileiras e seu principal 

objetivo é assustar e confundir caçadores ao emitir diferentes gritos e ruídos. Assim, 

ela atua como uma espécie de guardiã das matas e de seus animais. 

De acordo com algumas versões indígenas, ela é um ser muito violento, capaz de 

dizimar um grupo inteiro de pessoas sem deixar sobreviventes, porém, se um 

caçador a agradasse com uma boa oferenda, ela poderia abrir algumas exceções 

para caça. Em geral, era presenteada com boca de fumo, que era deixado próximo 

ao tronco de uma árvore qualquer, mas mesmo nesses casos, a caçada às fêmeas 

prenhas e o maltrato injustificado dos animais ainda estava fora de cogitação. 

 

• Perna Cabeluda 
 

De modo geral, lenda da Perna Cabeluda não é muito popular no Brasil, sendo 

mais conhecida na região Nordeste, especificamente em Recife, seu local de origem. 
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Ao contrário da maior parte do folclore, o autor dessa lenda é conhecido: Raimundo 

Carrero, um jornalista recifense. 

Como o nome sugere, a lenda é sobre uma perna cabeluda e decepada, que se 

move pulando e aterroriza cidades. Ela é capaz de ferir gravemente e até mesmo 

matar seus oponentes com chutes e rasteiras potentes. Em algumas versões de sua 

história, seu pé tinha um aspecto grotesco, com unhas enormes e apodrecidas, em 

outras, a perna sequer era humana. 

2.5 Análise e discussão - O folclore em um jogo híbrido na educação 

A importância do folclore está na formação da identidade cultural de um indivíduo 

em relação ao seu país, preservar tradições do povo e realizar um resgate de 

valores. O ensinamento desse conteúdo nas escolas é de extrema relevância, uma 

vez que essas lendas, cantigas, danças e brincadeiras contam histórias que 

abrangem a cultura de diferentes povos e regiões, trazendo certa compreensão 

sobre a diversidade social, de raças e etnias. Além de formas convencionais de 

introduzir o folclore em salas de aula, seria interessante utilizar jogos como meio de 

aprendizado.  

Como pode-se ver nas bases referenciais utilizadas, jogos não são apenas 

brincadeiras com o propósito de diversão. Eles têm também a capacidade de ensinar 

e prover um bom desenvolvimento para crianças, visto que a infância é a melhor 

época para a introdução de novas informações, em razão da facilidade de reter 

conhecimento e da curiosidade. Além de influenciar no amadurecimento emocional, 

socialização, criticidade, raciocínio lógico, cooperação coletiva, etc. 

De acordo com a pesquisa que diz a respeito de jogos híbridos, é possível afirmar 

que é a junção das partes positivas do lado físico e digital, potencialmente gerando 

um produto mais lúdico e de melhor jogabilidade. Assim, usufrui e acompanha os 

avanços digitais, ainda mantendo toda a interação social que o físico oferece.  

Considerando as informações apresentadas acima, podemos confirmar a 

importância do folclore e do jogo na área da educação. Ambos são fatores 

contribuintes no aprimoramento social e cognitivo da criança, o que justifica o 

objetivo de criar um jogo físico-digital que trate do folclore brasileiro como proposta 

principal. 
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3 Estado da Arte 

Jogos híbridos circulam no mercado desde 2011, então pode-se dizer que o 

conceito de games físico-digitais é relativamente novo. Como parte da busca por 

referências para o projeto em questão, foram separados dois jogos que seguem essa 

linha e um que de um âmbito mais técnico. 

3.1 XCOM: The Board Game 

O primeiro jogo, XCOM: The Board Game, é um jogo híbrido produzido pela 

Fantasy Flight Games e distribuído no Brasil pela Galápagos Jogos. Tem cerca de 

90 minutos de duração e pode ser jogado por até quatro pessoas, sendo que a faixa 

etária mínima é 14 anos. Foi feito inspirado no jogo de videogame XCOM: Enemy 

Unknown, e seu principal diferencial é justamente seu caráter híbrido, já que, além 

dos tradicionais elementos de jogos de tabuleiro, como cartas e dados, ele também 

utiliza de um aplicativo oficial gratuito que controla as ações dos jogadores durante 

a partida.  

 

Figura 3 - Jogo XCOM: The Board Game

 

Fonte: https://rulesofplay.co.uk/products/xcom-board-game-evolution-expansion  

 

 

 

 

 

 

https://rulesofplay.co.uk/products/xcom-board-game-evolution-expansion
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Figura 4 - Elementos do jogo XCOM: The Boad Game 

 

Fonte: http://selecter.com.br/XCOM-Enemy-Unknown/noticia/XCOM-inspira-board-

game-que-junta-tabuleiro-e-app-mobile/  

 

Trata-se de um jogo cooperativo de estratégia, no qual um time composto, 

obrigatoriamente por quatro personagens. Estes são líderes de uma organização 

chamada XCOM, e têm o dever de proteger o planeta Terra de uma invasão 

alienígena, tendo recursos financeiros limitados. O time deve pesquisar a nova 

tecnologia extraterrestre, derrubar naves alienígenas e defender a base da XCOM 

contra possíveis ataques e enviar esquadrões em missões buscando pôr um fim na 

invasão. Ao mesmo tempo, precisam divulgar informações sobre a situação da 

invasão para o mundo, na busca de passar segurança para a população, evitando 

que sejam feitos protestos e revoltas populares, incitadas pelo pânico, medo e 

descrença no governo. 

Os jogadores podem assumir quatro diferentes papéis: Comandante, responsável 

pelas despesas da XCOM e por atribuir o número limitado de Interceptores da XCOM 

- capazes de destruir os OVNIS invasores - na defesa global; Cientista Chefe, que 

irá dirigir os cientistas da organização simultaneamente ao estudo da tecnologia 

avançada dos invasores, procurando fabricar mecanismos de defesa e ataque mais 

efetivos; Oficial Central, que será o responsável pela comunicação e coordenação 

das filiais e também comunicará toda a informação disponibilizada pelo aplicativo 

aos outros jogadores; e, por fim, o Líder do Esquadrão, que irá atribuir missões às 

tropas da XCOM. 

http://selecter.com.br/XCOM-Enemy-Unknown/noticia/XCOM-inspira-board-game-que-junta-tabuleiro-e-app-mobile/
http://selecter.com.br/XCOM-Enemy-Unknown/noticia/XCOM-inspira-board-game-que-junta-tabuleiro-e-app-mobile/
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Durante o jogo, o aplicativo é crucial, tendo em vista que permite maior imersão, 

ajudando na criação de uma atmosfera tensa ao coordenar a invasão alienígena em 

tempo real, possibilitando reviravoltas dinâmicas e imediatas. Ao dar início à partida, 

a aplicação seleciona um dos cinco diferentes planos de invasão, sendo que cada 

um deles atribui diferentes estratégias para a invasão alienígena, estabelecendo um 

padrão do uso tático de três diferentes elementos: OVNIs, crises e inimigos que irão 

atacar a sede da XCOM. Além disso, o tempo é um fator decisivo em suas jogadas, 

e o aplicativo calcula quanto minutos são usados na realização de cada tarefa, 

forçando os jogadores a agir o mais rápido possível enquanto buscam executar 

medidas estratégicas. 

 

Figura 5 - Amostra digital do jogo XCOM: The Board Game 

 

 

Fonte: https://store.2k.com/store/Tk22k/en_US/pd/productID.329059000/currency.BRL/?  

 

Apesar de o aplicativo ser parte essencial de um jogo de tabuleiro acabar 

desanimando o público mais tradicional, a interação do mesmo com os elementos 

físicos é muito bem executada e permite uma jogabilidade mais dinâmica, 

imprevisível e desafiadora. 

https://store.2k.com/store/Tk22k/en_US/pd/productID.329059000/currency.BRL/
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3.2 Mansions of Madness: Second Edition 

Mansions of Madness: Second Edition, é um jogo híbrido, sendo um tabuleiro 

guiado por um aplicativo disponível nas plataformas IOS, Android, Mac e Windows. 

Ele pode ser jogado em uma até cinco pessoas em uma faixa etária a partir de 14 

anos. Se encaixa no gênero estratégia, e com aproximadamente três horas de 

duração, conta com uma dinâmica RPG em seu andamento. Sua narrativa 

envolvente de aventura e horror, foi inspirada nos trabalhos de H.P. Lovecraft, o 

objetivo é desvendar os mistérios da cidade de Arkham e de uma mansão situada 

nesta, investigando diversos cenários, lutando com monstros e buscando respostas 

e soluções para resolver quebra-cabeças. A mecânica geral funciona com base em 

administração de cartas, equipe colaborativa, movimento de área, rolagem de dados, 

pegar e entregar e tabuleiro modular. 

 

 

 

Figura 6 - Jogo Mansions of Madness: Second Edition 

 

 

 

Fonte: https://www.ludopedia.com.br/jogo/mansions-of-madness-second-edition 

 

 

 

 

https://www.ludopedia.com.br/jogo/mansions-of-madness-second-edition
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Figura 7 - Elementos do jogo Mansions of Madness: Second Edition 

 

 

Fonte: https://www.ludopedia.com.br/jogo/mansions-of-madness-second-edition 

 

Sua primeira edição (Mansions of Madness), lançada em 2011, era integralmente 

física. Projetada por Corey Konieczka, era necessário um grupo de dois a cinco para 

poder jogar, sendo que um era designado o Keeper, ou Guardião (aquele que guia 

os jogadores durante o jogo, típico de jogos Role Play); o(s) outro(s), 

Investigador(es). Antes de o contexto ser revelado em cada partida, é necessário 

realizar o setup no cenário, nada mais que um “ajuste de configurações”, as peças e 

cartas são organizadas no tabuleiro, o que exige muito tempo, atenção e 

conhecimento sobre todas as regras do jogo, pois uma carta colocada no lugar 

errado pode comprometer uma jogada inteira. 

Em 2016 (venda nacional somente em 2017, pela Galápagos Jogos), Nikki 

Valens, juntamente com a mesma editora do primeiro jogo, Fantasy Flight Games, 

lançaram uma segunda versão, aqui analisada no âmbito técnico, posto que se 

apresenta como um bom exemplo de jogo híbrido para o projeto em questão. 

 

 

 

https://www.ludopedia.com.br/jogo/mansions-of-madness-second-edition
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Figura 8 - Amostra digital do jogo Mansions of Madness: Second Edition 

 

 

Fonte: https://www.ludopedia.com.br/jogo/mansions-of-madness-second-edition  

 

O programa disponível para este segundo lançamento de Mansions of Madness 

é indispensável, uma vez que substitui o Keeper do jogo. Ao invés de uma pessoa 

ser encarregada pelo setup trabalhoso e pela condução dos jogadores ao longo das 

partidas, o jogador somente instala a aplicação, coloca o número de jogadores e já 

começa a jogar. E devido à essa substituição, há a possibilidade de ser um jogo 

singleplayer. 

Sem dúvidas, a integração da parte física com a digital melhorou a jogabilidade, 

trazendo um novo mínimo de jogadores e facilitando o desenvolvimento dos 

desafios. Em relação à utilização da plataforma, foi achado um ponto negativo, 

relacionado com a falta de restrição: 

 

Nos quebra-cabeças, seria bom se o app perguntasse qual investigador 

estivesse resolvendo [o quebra-cabeça], pois então iria, automaticamente, 

interromper o número de casas que [o investigador] é permitido executar 

sem gastar pistas. (MUSKER, Gwen 2018, tradução nossa) 

 

https://www.ludopedia.com.br/jogo/mansions-of-madness-second-edition
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Segundo o site BoardGameGeek (BGG), que compreende a database mais 

extensa e atualizada de jogo de tabuleiro hoje, a nota geral dada a Mansions of 

Madness: Second Edition é 8, considerando um total de 10. Dentre as revisões com 

avaliações mais baixas, nota-se que muito poucas apontam problemas com relação 

à parte do aplicativo em si, como a crítica citada anteriormente, algumas que 

mencionam problemas no carregamento do software em computadores e no sistema 

de salvamento automático. 

No geral, o jogo é bem montado e a integração da parte digital na física é bem 

feita. Pode-se dizer que é um ótimo exemplo de elaboração híbrida e conseguiu 

agradar bem seu público. 

3.3 Dixit 

Dixit foi lançado pela primeira vez, na França, em 2008. Após a estreia, o jogo 

gerou grande satisfação de público e crítica, tornando-se um grande sucesso em 

todo o mundo. Futuramente, se tornou um jogo muito conceituado, e por 

reconhecimento disso, recebeu em 2010 o prêmio Spiel des Jahres de melhor board 

game do ano. O psiquiatra infantil Jean-Louis Roubira, foi o responsável por idealizar 

o conceito do jogo, ele encontrou a inspiração em uma brincadeira que ele 

costumava fazer com os amigos, brincadeira esta que era preciso encontrar uma 

palavra no dicionário e criar um novo significado para ela, proporcionando um grande 

uso da criatividade. Foi dessa lembrança que a vontade de criar um jogo começou, 

e segundo ele: “Eu queria criar um jogo […] em que os participantes fossem criadores 

e autores eles próprios, mas que não precisassem ler nem escrever”. 

 

Figura 9 - Jogo Dixit 

 

Fonte: https://www.amazon.com/Asmodee-Dixit-Board-Game-Standard/dp/B001OH9EDW 

https://www.amazon.com/Asmodee-Dixit-Board-Game-Standard/dp/B001OH9EDW
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O visual e as artes das cartas podem remeter a um jogo infantil, no qual que 

apenas crianças irão se familiarizar com o jogo. Porém, Dixit consegue ser agradável 

para todos os públicos, sendo inclusive popular entre jovens e adultos. Dixit também 

já provou ser terapêutico por meio das cartas, estas que têm imagens surrealistas, e 

que trazem à mente do jogador, lembranças pessoais, como sentimentos ou 

memórias. E através dessa criação de uma atmosfera pacífica, o jogo proporcionava 

e incentivava os jogadores a se comunicar facilmente. 

 

Figura 10 - Parte visual do Jogo Dixit 

  

Fonte:https://www.pinterest.jp/pin/528469337505729165/?nic_v1=1aNItqPbD4I3w9Rpi3X

%2FPHy3OeIczUfmLJyasOEODbH%2F699aTW9iZgj9Nr%2B2tc3tfS  

 

O jogo não requer nenhum dispositivo externo, como celulares e tablets, apenas 

as cartas, as peças e o tabuleiro. A partida se inicia quando todos os jogadores 

possuírem seis cartas em mão, a cada rodada, um jogador é escolhido como o 

‘Contador de Histórias’. A partir disso o Contador deve escolher uma de suas cartas 

para contar a história, e deverá explicá-la de algum jeito, expressando uma frase, 

uma palavra, cantando uma música, dançando ou realizando algum gesto. Em 

seguida, os outros jogadores deverão escolher uma carta para representar a história 

que ouviram, e passá-la para o Contador. Após o Contador embaralhar as cartas 

entregues, ele precisara posicioná-las em ordem sobre a mesa. Apenas os jogadores 

irão determinar qual é a carta do Contador, caso todos os jogadores acertem a carta, 

ou nenhum acerte, o Contador não receberá nenhum ponto (nesse caso os 

jogadores receberão 2 pontos), agora se o Contador conseguir explicar de uma 

forma não explicita, e apenas alguns jogadores acertarem a carta, ele recebe 3 

https://www.pinterest.jp/pin/528469337505729165/?nic_v1=1aNItqPbD4I3w9Rpi3X%2FPHy3OeIczUfmLJyasOEODbH%2F699aTW9iZgj9Nr%2B2tc3tfS
https://www.pinterest.jp/pin/528469337505729165/?nic_v1=1aNItqPbD4I3w9Rpi3X%2FPHy3OeIczUfmLJyasOEODbH%2F699aTW9iZgj9Nr%2B2tc3tfS
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pontos. Na pontuação do jogador, ele recebera 3 pontos caso ele acerte a carta da 

história, e se alguém escolher a carta errada, o dono da carta receberá 1 ponto.  

 

Figura 11 - Elementos do jogo Dixit  

 

Fonte: https://www.metropolybar.com.br/dixit-o-estranho-jogo-frances-que-

conquistou-multidoes/  

4 Daquitá: um jogo híbrido sobre folclore 

Como apresentado anteriormente, o objetivo do projeto em questão é desenvolver 

um jogo híbrido sobre folclore brasileiro, para crianças. O grupo planeja realizar a 

integração de um aplicativo de celular com um jogo de tabuleiro, de forma que ambos 

sejam necessários para jogabilidade, e não somente complemento um do outro. 

Daquitá compreende uma narrativa instigante e misteriosa, conta sobre uma 

maldição que atingiu o talismã que protege a ilha de mesmo nome do jogo, 

quebrando-o em cinco pedaços, que se perderam, resultando em caos e 

desequilíbrio. Diversas preciosidades do país começaram a desaparecer, e agora 

cabe às lendas restaurar o poderoso talismã. Para isso elas precisarão usar o Olho 

de Guaraná, capaz de ver por trás da magia que está eliminando as riquezas 

culturais. 

 

 

 

https://www.metropolybar.com.br/dixit-o-estranho-jogo-frances-que-conquistou-multidoes/
https://www.metropolybar.com.br/dixit-o-estranho-jogo-frances-que-conquistou-multidoes/
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Figura 12 – Logo do jogo 

 
 

Figura 13 – Caixa do jogo 

 
 

4.1 Componentes e regras do jogo 

A parte física do jogo é composta por: pinos (que representam cada jogador), um 

tabuleiro infinito (não há uma casa determinada para o fim do jogo), um dado de seis 

lados e três tipos de carta, estas listadas e explicadas abaixo: 

 

Tabela 2 – Tipos de cartas no jogo e suas funções 

 

 
Cartas de Personagem Cartas Mistério Cartas Objetivo 

Função As cartas de personagem 
incluem um desenho, e uma 
habilidade da personagem 
representada, que pode ser 

Todas as cartas mistério são 
esteticamente iguais. Cada 
uma tem um código QR, que 
pode ser escaneado pelo 

Cada carta objetivo contém 
três exigências a serem 
cumpridas pelo jogador 
para que este ganhe o jogo. 
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usada no jogo quando o 
jogador cai na casa laranja 
escuro. Para usar a 
habilidade no jogo é 
necessário “pagar” os pontos 
de ação informados na carta. 

aplicativo do jogo, revelando 
elementos típicos de cada 
região que aparecerão na tela 
do dispositivo em realidade 
aumentada. 

Por exemplo, conseguir 
duas cartas mistério da 
região norte, e uma da 
região sul. 

Tipos de 
carta 

- Caipora; 
- Saci; 
- Mula Sem Cabeça; 
- Boto Cor-de-Rosa 
- Vitória Régia; 
- Cuca; 
- Perna Cabeluda; 
- Pisadeira; 
- Mapinguari; 
- Mãe do Ouro; 
- Caboclo d’Água; 
- Cumacanga; 
- Capelobo; 
- Corpo Seco; 
- Curupira; 
- Iara. 

- Instrumentos (pandeiro, reco-
reco, cuíca e berimbau); 
- Comidas (feijoada, coxinha, 
acarajé e brigadeiro); 
- Bebidas (chimarrão, café, 
caldo de cana e água de coco); 
- Frutas (açaí, caju, abacate e 
carambola). 
- Pontos Turísticos (MASP, 
Cristo Redentor, Pelourinho e 
Olho - Oscar Niemeyer).  

- 2 Norte e 1 Centro-Oeste; 
- 1 Sul, 1 Norte e 1 Centro-
Oeste 

- 1 Sul, 1 Sudeste e 1 
Nordeste 

- 1 Sul, 1 Sudeste e 1 Norte 

- 1 Sul, 1 Norte e 1 
Nordeste 

- 2 Nordeste e 1 Centro-
Oeste 

- 2 Nordeste e 1 Norte 

- 2 Norte e 1 Sul 
- 1 Sudeste e 2 Centro-
Oeste 

- 2 Sudeste e 1 Centro-
Oeste 

- 2 Sul e 1 Centro-Oeste 

- 1 Sul e 2 Nordeste 

- 1 Sudeste e 2 Nordeste 

- 1 Sul, 1 Nordeste e 1 
Centro-Oeste 

- 1 Norte, 1 Nordeste e 1 
Centro-Oeste  

 

As regras gerais do jogo se resumem nas seguintes: 

 

• Cada jogador começa o jogo com três cartas personagem, quatro cartas 

mistério, dois pontos de ação, e uma carta objetivo. 

o As cartas são individuais e não devem ser reveladas. 

• Para ganhar o jogo, o jogador deve cumprir o objetivo expresso em sua carta 

objetivo, tirada do monte no início da partida. 

• A função de cada casa: 

o Ao cair em uma casa azul claro, o jogador não precisa fazer nada; 

o Ao cair na casa vermelha, o jogador tem a opção de ativar a habilidade 

de uma de suas cartas personagem (se tiver o total de pontos de ação 

necessários informados na própria carta); 

▪ Ao utilizá-la, o jogador deve trocar sua carta personagem por 

outra do baralho. 
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o Se cair na casa laranja, o jogador deve revelar uma carta mistério sua. 

Essa carta deverá ser mostrada a todos; 

o Se cair na casa verde, o jogador deve escolher outra pessoa para 

revelar uma carta mistério. Essa carta deverá ser mostrada a todos; 

o Se cair na casa rosa, o jogador deve revelar todas as suas cartas 

mistério para todos os jogadores; 

o Se cair na casa roxa, o jogador deve trocar uma de suas cartas mistério 

por outra do baralho ou então de algum jogador de sua escolha; 

o Ao passar por casas amarelas, o jogador deve receber um ponto de 

ação. 

• Quando o jogador acreditar que cumpriu seus objetivos, deverá falar 

“Daquitá!” e revelar suas cartas mistério a todos. Caso suas cartas mistério 

não corresponderem ao objetivo de sua carta objetivo, ele deverá trocar todas 

as suas cartas mistério por outras do baralho, sem ter o direito de vê-las num 

primeiro momento. 

• Ao encontrar uma peça do talismã entre suas cartas mistério: 

o O jogador que a encontrou: 

▪ deve ganhar um ponto de ação; 

▪ deve substituir sua carta mistério por outra do baralho, sem 

revelá-la em um primeiro momento; 

▪ deve deixar a carta do talismã em um monte separado; 

▪ deve adicionar a peça correspondente àquela encontrada no 

talismã físico. 

• Se um jogador alega ter vencido, mas suas cartas mistério não 

corresponderem ao objetivo de sua carta objetivo, ele deverá trocar todas as 

suas cartas mistério por outras do baralho, sem ter o direito de vê-las num 

primeiro momento. 

 

O tempo médio de jogo é de 20 minutos e pode ser jogado por até 5 pessoas. 
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4.2 Protótipo inicial 

Buscando testar as regras do jogo e comprovar sua funcionalidade, o grupo 

desenvolveu um protótipo inicial das peças físicas, utilizando papel e canetinhas, 

utilizadas juntamente de peças genéricas de outros jogos, isto é, os pinos e o dado. 

 

• Cartas de personagem; 

 

Figura 14 – Cartas de personagem 

 

 

 

• Cartas mistério; 

 

Figura 15 – Cartas mistério 

 

 

 

• Cartas objetivo; 

 

 

Figura 16 – Cartas Objetivo 
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• Tabuleiro; 

 

Figura 17 - Tabuleiro 

 

 

 

• Dado e Pinos (jogadores); 

 

Figura 18 – Dados e pinos 

 

 

 

• Talismã; 

 

Figura 19 - Talismã 
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• Pontos de ação. 

 

Figura 20 – Pontos de ação 

 

 

A partir dos testes realizados com esse protótipo, foram feitos ajustes no jogo conforme 

erros ou problemas na jogabilidade foram encontrados. As regras descritas no tópico 

anterior já estão em sua versão final. 

4.3 O design do jogo 

Uma vez que definidas as regras, deu-se início ao desenvolvimento da identidade 

visual. A primeira etapa foi escolher as fontes a serem utilizadas. Optamos pela Mind 

Boggle para ser aplicada em títulos, pois trata-se de uma fonte divertida, chamativa 

e fácil de ler, portanto acreditamos que seria interessante considerando o público-

alvo infantil. Para os demais textos, como a descrição das cartas, selecionamos 

Berlin Sans FB, por ser uma fonte mais simples e apresentar alta legibilidade. 

 

 
Figura 21 – Fontes utilizadas no projeto 
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A partir disso, passamos a desenvolver o logo. Utilizando a fonte Mind Boggle, 

foram feitas algumas versões iniciais no Adobe Photoshop, com o objetivo criar algo 

que remetesse ao Brasil e seus elementos nativos e culturais, bem como à ideia de 

uma narrativa de aventura. Dessa maneira, chegamos à um logo com efeito de 

pedra, revolvido por cipós e olhos de guaraná. 

 

Figura 22 – Estágios de desenvolvimento da identidade visual 

 

 
 

 

Em conjunto com essa etapa, utilizando o software Autodesk Sketchbook, 

começamos a trabalhar nos desenhos dos personagens do folclore a serem 

utilizados nas cartas personagem, além da plataforma Autodesk Maya para 

desenvolver a modelagem dos elementos culturais presentes nas cartas mistério. 

 

Figura 23 – Desenvolvimento das ilustrações 
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Figura 24 – Desenvolvimento das modelagens 3D 

 

 
 

 

 

Posteriormente, no software Adobe XD, foram elaborados dois protótipos iniciais 

da interface do aplicativo digital, buscando ver a disposição de elementos como o 

logo e os botões. 

 

 

Figura 25 – Primeiro protótipo do aplicativo Daquitá 
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Figura 26 – Segundo protótipo do aplicativo Daquitá 

 

 
 

 

Uma vez que as modelagens e os desenhos estavam bem desenvolvidos, deu-se 

início à elaboração do design dos componentes físicos do jogo: as cartas e o 

tabuleiro. Optamos por um design simples, utilizando, no verso e nas bordas das 

cartas, padrões que remetem à simbologia indígena, muito presentes em suas 

tatuagens e pinturas corporais. Também designamos cores diferentes para cada tipo 

de carta, facilitando sua distinção. 

 

Figura 27 – Desenvolvimento das cartas 

 

 
 

 

Quanto ao tabuleiro, optamos por utilizar o mesmo fundo de papel envelhecido 

presente nas cartas, porém com a adição de padrões de ondas e de um mapa de 

relevo. As casas estão dispostas de modo a formar o Brasil e cada uma apresenta 
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uma cor e símbolo para que os jogadores identifiquem com facilidade o que devem 

fazer. 

 

Figura 28 - Tabuleiro do jogo 

 

 
 

Como há muitos tipos de casa com diferentes funções, foi elaborado um papel à 

parte do tabuleiro explicando a função de cada uma. 

 

Figura 29 – Legenda do tabuleiro 

 

 
 

 

Para as cartas objetivo e as modelagens reveladas pelo código QR das cartas 

mistério, optamos por designar cores para as diferentes regiões, de modo a facilitar 
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a jogabilidade para as crianças, pois assim seria possível associar a cor à carta que 

precisa ser adquirida para ganhar o jogo. 

 

Figura 29 – Cores utilizadas no projeto 

 

 
 

 

 
Figura 30 – Aplicação da modelagem na Unity 

 

 
 

 

A partir disso, uma vez que terminados os desenhos, realizamos a produção digital 

das cartas personagem, colocando ilustração, o nome da personagem, sua 

habilidade e o número de pontos de ação que seriam necessários para ativá-la. 
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Figura 31 – Design das cartas personagem 

 

 
 

 

 

 

Quanto às cartas mistério, utilizamos o site QR.io para gerar e também estilizar o 

código QR, inserindo elementos, como o olho de guaraná no centro, de modo a dar 

um aspecto mais divertido e atrativo para o mesmo. 

 

 

Figura 32 – Site usado para gerar códigos QR 
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Figura 33 – Design das cartas mistério 

 
 

Quando todos os códigos QR foram gerados, demos início ao desenvolvimento 

do aplicativo digital, utilizando o software Unity em conjunto com o Vuforia, um kit de 

desenvolvimento de realidade aumentada para dispositivos móveis. 

 

Figura 34 – Modelagens aplicadas na Unity 
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Figura 35 – Aplicativo Daquitá analisando código QR 

 

 
 

 

Demonstração do aplicativo disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1BxmgovjbjGx-1x5eEWeushs6qGZhC9IT/view  

 
Ainda na plataforma Unity, foi desenvolvido um menu funcional para o jogo, no 

entanto, ocorreram problemas em sua integração com a parte do aplicativo que 

realiza a leitura dos códigos QR. Devido à limitação de tempo, não foi possível 

resolver esse imprevisto. 

 

Figura 36 – Tela inicial do aplicativo Daquitá 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1BxmgovjbjGx-1x5eEWeushs6qGZhC9IT/view
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Durante todo o processo de desenvolvimento do jogo, o grupo utilizou a plataforma 

Milanote para organizar tarefas e informações, facilitando a comunicação entre os 

membros e otimizando o tempo de produção. 

 

Figura 37 – Captura de tela da planilha do projeto no Milanote 

 

 
 

A partir da finalização do jogo, o grupo realizou um teste de usabilidade final, que 

está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1HjiHIOJNGYdD9AVM-

Ld9VLS3T4AJ6-nx/view?usp=sharing . 

 

Link para baixar o APK do aplicativo Daquitá: https://we.tl/t-dTPf6txxMe 

5 Conclusão 

O projeto foi desenvolvido de acordo com o cronograma inicial, e o grupo buscou 

entender, principalmente, como seria feita a integração de um jogo físico e digital, 

que procura contribuir com a identidade cultural de crianças, neste caso, acerca do 

folclore brasileiro. 

https://drive.google.com/file/d/1HjiHIOJNGYdD9AVM-Ld9VLS3T4AJ6-nx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjiHIOJNGYdD9AVM-Ld9VLS3T4AJ6-nx/view?usp=sharing
https://we.tl/t-dTPf6txxMe
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A partir da revisão da literatura, viu-se a possibilidade de aplicar o jogo 

desenvolvido em salas de aula, uma vez que vários estudos abordam atividades 

lúdicas como elementos auxiliares de grande potencial quando aplicadas no 

processo de aprendizagem, pois apresentam o material de estudo de uma forma 

interessante e divertida, facilitando o entendimento e fixação do conhecimento por 

crianças e jovens, além de despertar a curiosidade. 

Após as pesquisas e suas aplicações no projeto, fundamentais para o teste final 

de usabilidade, pode-se observar que o jogo flui, possui uma ótima jogabilidade, e 

diverte quem joga. E pode-se atribuir esse sucesso ao modo que a integração da 

parte física (tabuleiro, cartas e peças) com a digital (aplicativo escaneador de código 

QR) não complementa, mas completa o todo. 

A ideia inicial era que, acompanhando os outros elementos, viesse um manual 

com os contos e explicações de todas as personagens presentes, mas devido a 

alterações no cronograma por conta da situação atual de pandemia, decorrente do 

COVID-19, não foi possível completar essa etapa. Contudo, o folclore ainda cumpre 

um papel muito relevante, sendo que é considerada, fortemente, a possibilidade de 

a criança se simpatizar com as ilustrações das cartas, estimulando-as a conhecer 

mais sobre as lendas retratadas. 

 

Figura 38 – Mockup do jogo finalizado 
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Figura 39 – Jogo finalizado 

 

 

 

 

Figura 40 – Jogo finalizado de frente 
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