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{�ele_�d_lvsk̂g_�l_̂	kfxf�xd�_f�e_�elkww_�k�gkf̂_�oq�x̂	_fsêd_�_�l�dx�_�rkfx�led_f���������k_�l�dx�_� ! �""�#%�"&h'�(��)�*��+�,f_lkww_�̂b�uao-ohop�-.��uouu0i� 123�̂b�aap�ia-



Juliana Barbosa e Queiroz

Empoderadas: o jogo como ferramenta de pedagogias culturais feministas e 

antirracistas.

Trabalho final de mestrado apresentado à Banca 
Examinadora do Programa de Pós-Graduação em 
Arte e Cultura Visual – Mestrado da Faculdade de 
Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, como 
exigência parcial para obtenção do título de MESTRE 
EM ARTE E CULTURA VISUAL, sob orientação do 
Prof. Dr. Thiago Fernando Sant'anna e Silva e co-
orientado pela Dra. Leda Maria Guimarães.

Goiânia

2022



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 7

Queiroz, Juliana Barbosa e
      Empoderadas [manuscrito] : o jogo como ferramenta de
pedagogias culturais feministas e antirracistas. / Juliana Barbosa e
Queiroz. - 2022.
      CXV, 115 f.: il.

      Orientador: Prof. Dr. Thiago Fernando Sant'anna e  Silva; co
orientadora Dra. Leda Maria  Guimarães.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás,
Faculdade de Artes Visuais (FAV), Programa de Pós-Graduação em Arte
e Cultura Visual, Goiânia, 2022.

      Inclui siglas, fotografias, abreviaturas, símbolos, lista de figuras.

      1.  Empoderamento. 2. Jogos de Tabuleiro. 3. Jogos
Educacionais. 4. Questões de Gênero. 5. Racismo. I. Silva, Thiago
Fernando Sant'anna e , orient. II. Título.



��p©©p�́��ò́�ÈÒ� Ýç�p�#ò.òÒÒÒ©9D�ò.òOZeòq|ò�|�|�eòq|ò�¤��|¥Ze¦§̈
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Resumo

Quando uma mulher se empodera, ela não está em busca de 
superioridade sobre os homens. É nesse sentido que a presente 
pesquisa visa apresentar, por meio do universo dos jogos 
educacionais, formas de empoderamento feminino e meios de 
se alcançar a igualdade de gênero. O objetivo central é a criação 
de um jogo educacional que traz como tema personagens 
mulheres brasileiras negras de vários contextos históricos, 
com abordagens sobre questões de racismo e de violência de 
gênero em suas vidas. O processo de criação e aplicação dos 
testes de protótipo do jogo será descrito com o intuito de que a 
metodologia utilizada possa ajudar pesquisadores e professores 
que possuem o objetivo de construir jogos. Desse modo, podem 
acessar a minha experiência como criadora e, assim, evitar os 
erros que porventura cometi. O referencial teórico utilizado como 
pilar na produção desta dissertação é ancorado em autores 
como Alves e Coutinho (2019), bell hooks (2020), Freire (2019), 
Kapp e Boller (2018), Huizinga (2019), dentre outros, também 
relevantes para a construção deste trabalho. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa ação participante que engloba pesquisa 
de campo, dividida em grupo focal e análise de conteúdo. Por 
fim, o processo de construção do jogo em caráter cooperativo 
estabeleceu para mim novas direções, as quais não teria acesso 
para mediar meu próprio aprendizado. Outro ponto relevante do 
processo criativo é a observação de que o ato de jogar promovido 
pelos participantes alcançou um debate entre eles acerca do 
conteúdo.

Palavras-Chave: Empoderamento. Jogos de Tabuleiro. Jogos 
Educacionais. Cultura Visual. Questões de Gênero. Racismo.



Abstract

When a woman empowers herself, she is not seeking superiority 
over men. It is in this sense that this research aims to present, 
through the universe of educational games, ways of female 
empowerment and ways to achieve gender equality. The central 
objective is the creation of an educational game that brings as a 
theme characters black Brazilian women from various historical 
contexts, with approaches on issues of racism and gender 
violence in their lives. The process of creation and application of 
the game prototype tests will be described with the intention that 
the methodology used can help researchers and teachers who 
have the goal of building games. In this way, they can access 
my experience as a creator and, thus, avoid the mistakes I may 
have made. The theoretical referential used as a pillar in the 
production of this dissertation is anchored in authors such as 
Alves and Coutinho (2019), bell hooks (2020), Freire (2019), 
Kapp and Boller (2018), Huizinga (2019), among others, also 
relevant to the construction of this work. The methodology used 
was participant action research that encompasses field research, 
divided into focus group and content analysis. Finally, the process 
of building the game in a cooperative character established for 
me new directions, which I would not have access to mediate my 
own learning. Another relevant point of the creative process is the 
observation that the act of playing promoted by the participants 
achieved a debate among them about the content.

Key-words: Empowerment. Board Games. Educational Games. 
Visual Culture. Gender Issues. Racism.
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O princípio

O processo de pós-graduação foi iniciado a partir de uma 
proposta de pesquisa acerca do universo dos jogos, visando 
desenvolver sua aplicabilidade em sala de aula, pois, segundo 
estudiosos como Petry (2019), Alves e Coutinho (2019), Alves 
(2015), Kapp e Boller (2018), os jogos são mais atrativos que a 
educação instrucional. Desse modo, nesse processo, estabeleci 
um objetivo claro de construção e testagem/aplicação do jogo 
educacional, com a possibilidade, ainda, de descrevê-lo para 
outros pesquisadores. Para a construção do conteúdo, me 
baseei no pensamento de Andrade (2016), no que se refere a 
sua citação da pedagogia cultural, em que afirma que a produção 
de conhecimento gera um movimento nos sujeitos: “[…] provoca 
no sujeito movimentos, sensações e efeitos que fazem com que 
seus corpos e mentes fabriquem aprendizagem tanto em relação 
a si mesmo, aos outros, e ao mundo” (ANDRADE, 2016, p. 73).

Dessa maneira, o conteúdo escolhido para o jogo – o 
empoderamento feminino, o racismo e as violências de gênero 
– tem a intenção de gerar esse movimento nos corpos-mentes 
dos estudantes, para que o tema possa atrair os olhares desses 
jovens, construindo sujeitos que entendam a igualdade de 
gênero. Nesse contexto, pude levantar a seguinte problemática: 
O processo de empoderamento e aprendizado sobre igualdade 
de condições entre gêneros pode ser estimulado por um jogo?

É nesse movimento que a presente pesquisa coloca o 
universo dos jogos em foco, para entender práticas de ensino que 
estabeleçam relações entre o processo de ensinar e aprender de 
forma crítica, nesse caso, com ênfase nas questões de gênero. 
Ao construir um jogo educacional, o que pretendo é que o 
conteúdo chegue aos estudantes e que estes sintam vontade de 
aprender aquilo que está sendo proposto. Apesar de o assunto 
ser antigo, a linguagem dos games é relativamente nova. A 
expectativa é a de que, ao utilizarem uma linguagem divertida, 
os professores possam estabelecer relações entre o estudante 
e a construção dos seus saberes, em pleno aprendizado. Dentre 
as muitas possibilidades de inserção de jogos no cotidiano de 
aprendizagem está o fato de que sua linguagem pode ser usada 
para tratar de assuntos sérios e necessários, tais como racismo, 
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desigualdades sociais, questões ambientais e as diversas formas 
de violência presentes em nossa sociedade.

Ao longo de todo esse processo, utilizei a metodologia 
de pesquisa ação participante, pois, segundo Peruzzo (2006), 
proporciona uma interação dos participantes, tornando o 
processo mais cooperativo. Dessa maneira, iniciei a pesquisa de 
campo – liberada pelo Comitê de Ética – utilizando duas técnicas, 
que são: grupo focal e análise de conteúdo. Assim, construo 
um grupo focal ancorado no pensamento de Gatti (2005) e a 
aplicação dos testes visa atestar o protótipo, que é uma versão 
do jogo ainda em construção. Vale ressaltar que, além do grupo 
focal, aplico em conjunto a metodologia qualitativa e a análise de 
conteúdo, defendida por Bardin (1977), para conseguir processar 
as informações que foram geradas em meu Diário de Campo. 

A proposta, então, é a de criar um jogo que possui como 
temas o empoderamento feminino, o racismo e as violências de 
gênero, para ser aplicado com intuito educacional. Sendo assim, 
inicio o processo de escrita me apresentando e contando parte 
da minha história, por julgá-la importante na minha construção 
como pessoa e como criadora de jogo. Logo, adentro no Capítulo 
1, em que demonstro o referencial histórico do feminismo no 
mundo e no Brasil, e discorro sobre a questão da violência 
de gênero. Sendo assim, introduzo as mulheres escolhidas 
para serem as heroínas do jogo e ancoro as escolhas na fala 
de Sojourner Truth, uma mulher ex-escravizada que proferiu 
um discurso na Convenção de Mulheres em Akron, Ohio, em 
1851, cujo conteúdo expõe a realidade da maioria das mulheres 
negras que não eram ou não são valorizadas. Mais adiante, 
nesse mesmo capítulo, apresento as particularidades que me 
levaram a escolher cada uma das nove mulheres e também 
exponho mais profundamente as questões relativas à violência 
de gênero, que é mais potencializada para as mulheres negras. 

No Capítulo 2, refiro-me aos jogos, discorrendo acerca do 
seu círculo mágico – um conjunto de elementos que somados 
formam a atividade de jogar – e também sobre as diferenças 
entre jogos de entretenimento, educacionais e gamificação. 
Alves (2015) explica que muitas pessoas confundem esses tipos 
distintos, por isso achei importante dedicar uma parte do texto 
para esclarecer essas diferenças. Prossigo apresentando uma 
reflexão sobre a minha caminhada na pesquisa, citando algumas 
pesquisas de pares que trabalham com o desenvolvimento de 
jogos, mesmo que nenhuma delas tenha relação direta com o 
tema do empoderamento feminino, racismo e violência de gênero. 
Ainda assim, encontrei outras pesquisas pertinentes para serem 
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citadas em meu trabalho. Para finalizar o segundo capítulo, 
abordo questões relativas à construção do jogo como elemento 
cultural. A cultura abordada é referente ao tempo dedicado 
pela sociedade ao lazer. Dessa maneira, segundo Dumazedier 
(2000), o lazer pode ser definido como um determinado espaço 
de tempo para participar de atividades que oferecem prazer 
imediato, além de isso estar ligado à cultura humana. 

No capítulo 3, apresento um referencial histórico sobre 
jogos de tabuleiro e digitais, e dedico boa parte desse capítulo 
para descrever todo o processo de criação do Empoderadas.  
O objetivo de descrever cada etapa da construção é expor o 
processo que percorri para que este possa ser acompanhado 
mais de perto. Finalizando o terceiro capítulo, abordo a 
construção do meu Diário de Campo e faço uma análise baseada 
na perspectiva de Bardin (1977). Concluo expondo como foi a 
minha construção criativa como pessoa, que se inicia na minha 
infância e é continuamente enriquecida na minha idade adulta, 
já que estou em constante construção como jogadora/designer/
educadora. 
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Te convido para ver o  meu 
mundo

 Te convido para entrar no meu mundo e ler a minha 
história que, sem dúvida, é responsável pela minha perspectiva 
visual de hoje. Nasci no início dos anos 1980, cresci em um 
bairro de casas geminadas1, brinquei na rua com meus vizinhos 
e, na maior parte do tempo, essas brincadeiras eram nutridas por 
nossa imaginação e criatividade. Meu irmão e eu passávamos 
muito tempo com minha mãe, pois meu pai viajava muito, dando 
treinamento de segurança do trabalho para os trabalhadores da 
CELG2, e minha mãe, professora de matemática e educação 
artística, ficava responsável por nos levar para a escola e outras 
atividades diárias. O bairro que nós morávamos era bem distante 
da nossa escola, então, diariamente fazíamos uma viajem de 
volta para casa. Tenho diversas lembranças dessa época, mas, 
a mais marcante era que todos os dias na hora de voltar eu ficava 
no compartimento do bagageiro do Fusca3 da minha família. 

Eu era bem pequena, então eu ficava praticamente deitada 
nesse espaço e minha brincadeira favorita nos quase 60 minutos 
para chegar em casa era tentar adivinhar, usando todos os meus 
sentidos, em qual localização da cidade nós estávamos. Lembro 
do local que eu gostava mais, uma fábrica de café localizada 
muito próxima da nossa casa e, todos os dias, nesse espaço-
tempo havia a torra do café e eu achava o aroma maravilhoso. 
Gosto de pensar nessa passagem da minha infância como o 
tempo em que desenvolvi a minha curiosidade pelo mundo e 
sobre o que essas experiências puderam proporcionar em todo 
o meu percurso até onde cheguei.

Olhando para meu passado, percebo que todas as 
vivências da infância e adolescência foram fundamentais durante 
a minha escolha para cursar Design Gráfico. Além de sempre ser 
muito criativa, tive a influência da minha mãe que me incentivava 
a desenhar e conversava sempre comigo sobre história da arte. 
Apesar de gostar muito de desenhar e de história da arte, minha 
primeira escolha quando pensava no meu futuro era cursar 
Engenharia Civil, porém, quando eu tinha uns quatorze anos, no 
1   É a construção de duas ou mais casas ligadas umas às outras.
2   Empresa de distribuição de energia elétrica com atuação no estado de 
Goiás.
3  O Volkswagen Typ 1, popularmente conhecido como Fusca, foi o primeiro 
modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã.
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colégio onde estudava foram iniciadas as aulas de artes4 e, assim, 
me matriculei em uma turma de desenho, no curso Desenhando 
com o lado direito do cérebro, ministrado pelo professor Raul 
Moreira.5 Portanto, com esse curso, adquiri maior flexibilidade 
quanto ao processo criativo, me ajudando com a organização 
estética e interpretativa, além de propiciar o aperfeiçoamento 
da qualidade expressiva e, nos meus momentos de atividades 
lúdicas, fui desenvolvendo melhor minha capacidade artística. 
Lembro que esse momento foi fundamental na minha escolha 
para o futuro, pois percebi que eu queria usar a criatividade pelo 
resto da minha vida. Desse modo, conversando com o professor 
Raul e outros professores sobre qual curso seria o ideal para 
mim, decidi que queria cursar Design e meus pais me apoiaram 
nessa decisão.

Trazendo minhas lembranças para a atualidade, 
percebo que os jogos sempre me atraíram muito, gosto tanto 
da simplicidade quanto da complexidade ali presentes. E hoje, 
não sou mais apenas uma jogadora, me tornei também uma 
pesquisadora e educadora. Mas, para alcançar esse status 
de pesquisadora que constrói jogos educacionais, precisei 
atravessar o que Huizinga (2019) nomeia como o círculo mágico 
dos jogos e me tornar o que Woods (2012) reconhece como 
uma jogadora que constrói jogos. Assim, além do jogo que estou 
apresentando para você, também, vou te convidar para jogar 
com o meu texto. Desse modo, ao final de cada sessão será 
proposto a você que jogue com sua imaginação e criatividade 
e, assim, possa ler e também jogar e, ao final, entender qual 
foi meu método de construção para, posteriormente, preparar e 
pensar o seu próprio jogo.

Sobre esse processo interativo que proponho, vou começar 
instigando a sua capacidade de observação, introduzindo um 
pequeno jogo de memória sensorial. Após essa introdução, 
você terá a oportunidade de escolher uma personagem que 
está inserida na primeira etapa. No terceiro estágio existem 
duas propostas, uma em que você irá fazer uma busca mental 
e identificar em qual ou quais estilos de jogador você estaria 
inserido se estivesse jogando e, logo após, proponho que faça 
o sorteio de quatro pistas. Após isso, a proposta é que, usando 
sua memória, você resgate uma situação que tenha conexão 

4  No colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1998, foram 
iniciadas aulas de desenho, pintura e música. 
5  Raul Moreira desenvolveu um trabalho que têm como finalidade o 
aprofundamento prático sobre os mecanismos que operam em uma zona bastante 
específica do universo epistemológico constituinte das Artes Visuais: o desenho de 
observação da realidade.
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com as pistas e, posteriormente, construa sua história. Por fim, 
irei lhe convidar para jogar o jogo que desenvolvi. 
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O primeiro passo do seu jogo
Vamos jogar!

 Para iniciar a sua jornada, vou te convidar para jogar com 
a sua imaginação e memória e, assim, pensar no que você está 
vendo. Faça uma construção mental de um lugar onde te traga 
paz. Use qualquer forma de expressão (desenho, escrita, dentre 
outras) que você tenha intimidade para construir esse lugar de 
paz.
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O começo da
minha andança

CAPÍTULO 1

A mulher dentro de cada um 
Não quer mais silêncio, psiu 

A mulher de dentro de mim cansou de pretexto 
A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto 

(Elza Soares - Dentro de cada um, 2018)
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Em que águas navego?

1.1

Quando nos voltamos à teoria feminista, percebemos 
que, desde seu início o objetivo era explicar às mulheres e 
aos homens como é o funcionamento do pensamento sexista 
(patriarcado) e de como vencê-lo. Nesse sentido, bell hooks 
(2020)6 afirma que, em um primeiro momento, o pensamento 
feminista foi disseminado e a ideia foi transmitida boca a boca 
ou por meio de jornais e panfletos populares. Logo, as mulheres 
se organizaram e desenvolveram publicações próprias para 
a divulgação desse pensamento, sendo redescobertos os 
trabalhos de mulheres que não haviam recebido nenhuma 
atenção simplesmente por discriminação de gênero. Destaco 
que um desses trabalhos, o Programa de estudo de mulheres, 
da Universidade de Wisconsin-Madison, local onde bell hooks 
cursou sua pós-graduação, trouxe a legitimação institucional 
com foco acadêmico, de forma a demonstrar o quanto o trabalho 
das mulheres é tão ou mais interessante que o dos homens. 
Em suma, esses estudos acadêmicos do pensamento feminista 
foram fundamentais para que as mulheres se despertassem 
para o fato de que deveriam agir politicamente.

Os anos 1970, de acordo com bell hooks (2020), foram 
marcados por um trabalho colaborativo bem presente na teoria 
feminista e, sem dúvida, constituiu-se num ambiente propício 
para o diálogo entre as mulheres sobre suas ideias a fim de 
reformularem os padrões estabelecidos. O tempo passou e 
essa teoria foi se transformando, o que favoreceu que a teoria 
feminista se empoderasse, na década de 1980, devido a uma 
parte das academias estarem ansiosas para produzirem uma 
teoria que abordasse a realidade de todas as mulheres. Para 
ela, a elite acadêmica, aliada ao liberalismo político, dominou a 
teoria feminista, momento em que homens e mulheres de fora 
da academia deixavam de ser o único público. 

Desse modo, o feminismo tinha como objetivo atingir a 
massa e construir uma visão igualitária de mundo em que as 

6  Sobre o nome de bell hooks ser empregado em letra minúscula: essa 
prática surge a partir de uma postura da própria autora, que criou esse nome em 
homenagem à sua avó e o emprega em letra minúscula como um posicionamento 
político o qual busca romper com as convenções linguísticas e acadêmicas, dando 
enfoque ao seu trabalho e não à sua pessoa. O presente texto respeita a escolha da 
autora.
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questões de gênero, raça e sexualidade não estabelecessem 
divisões dentro da sociedade, como complementa bell hooks 
(2020). Portanto, se o objetivo do feminismo é fazer com que 
ele chegue a todos e, como consequência dos ensinamentos 
do movimento, que a sociedade se torne mais igualitária para 
que a população se sinta mais respeitada (em gênero, raça e 
sexualidade), como os feminismos podem ser disseminados 
de forma efetiva para a massa da população? Sobre isso, bell 
hooks (2020) sugere a utilização de meios alternativos, como já 
foi mencionado por Kapp e Boller (2018), com o uso de jogos 
aliados a materiais instrucionais, de modo a produzir maior 
sucesso na aprendizagem. Considerando tais pensamentos, 
procurei desenvolver um jogo que trouxesse em seu conteúdo 
assuntos relativos aos feminismos.

Trazendo a discussão para o contexto do Brasil, essas 
lutas começaram no século XIX e foram voltadas para conquistas 
em relação à educação básica e superior e, posteriormente, com 
destaque para o sufrágio feminino. O termo feminismo, segundo 
Duarte (2019), enfrenta a resistência da sociedade patriarcal, 
apesar de designar um movimento legítimo e transformador 
de relações entre homens e mulheres e, acima de tudo, de ter 
conquistado vitórias inquestionáveis para a mulher, tais como: 
frequentar a universidade, escolher a profissão e candidatar-se 
ao que quisesse. Entretanto, mesmo com as vitórias já citadas, 
a autora pontua que havia um preconceito em relação ao termo 
feminismo, o que gerou a criação de um ‘antifeminismo’, o 
qual “foi tão forte e competente, que não apenas promoveu um 
desgaste semântico da palavra, como transformou a imagem da 
feminista em sinônimo de mulher mal-amada, machona, feia, em 
total oposição à ideia do feminino’’ (DUARTE, 2019, p. 25). Ela 
pontua que as escritoras e intelectuais, mulheres que serviriam 
de espelho para outras mulheres, passaram a recusar o título de 
feminista. 

Talvez seja uma derrota do feminismo permitir que 
as novas gerações desconheçam a história das 
conquistas femininas, os nomes das pioneiras, a 
luta das mulheres do passado que, de peito aberto, 
denunciaram a discriminação, por acreditarem que, 
apesar de tudo, era possível um relacionamento 
justo entre os sexos. (DUARTE, 2019, p. 26)

As mulheres começaram a ocupar espaços nos partidos 
políticos e a disputar eleições, entretanto ainda não haviam 
atingindo a amplitude desejada. No final do século XX, a mídia 
noticiava as conquistas femininas “que ocorriam a todo instante: a 
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primeira prefeita de uma grande capital, a primeira governadora, 
ou senadora, ministra” (DUARTE, 2019, p. 43). Na década de 
1980, as divergências partidárias foram superadas e as 26 
deputadas federais constituintes formaram o ‘charmoso Lobby 
do Batom’, “como forma de garantir avanços na Constituição 
Federal, tais como a desejada igualdade de todos os brasileiros 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (DUARTE, 
2019, p. 43). Segundo Monteiro (2018), as mulheres que faziam 
parte do Lobby do Batom, em 1987, entregaram ao presidente 
da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, 
a “Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes”, cujo 
conteúdo sugeria diversas melhorias na vida das mulheres, tais 
como: licença-maternidade de 120 dias; direito à posse da terra 
ao homem e à mulher; igualdade de direitos e de salários entre 
homem e mulher; mecanismos para coibir a violência doméstica. 
Monteiro (2018) afirma que 80% dessas reinvindicações foram 
incluídas na Constituição de 1988.

Duarte (2019) sugere que o feminismo deu uma 
abrandada em sua militância, a partir dos anos 1990, porém 
as feministas ainda assimilavam novidades vindas do exterior. 
O atual exemplo é que alguns países latino-americanos estão 
conseguindo a liberação para o aborto, uma luta que voltou a 
efervescer no Brasil. A autora cita que

[...] apesar de tantas conquistas nos inúmeros 
campos de conhecimento e da vida social, 
persistem nichos patriarcais de resistência. Para 
corroborar essa posição, basta que nos lembremos 
do salário inferior, da presença absurdamente 
desigual de mulheres em assembleias e em cargos 
de direção, e da ancestral violência que continua 
sendo praticada com a mesma covardia e abuso 
da força física. Com certeza vivemos outros e 
novos tempos, e o movimento feminista parece 
atravessar um necessário e importante período de 
amadurecimento e reflexão. (DUARTE, 2019, p. 45) 

Piedade (2020) cita o feminismo como um movimento 
“moldado para a mulher branca, ocidental, de classe média, 
instruída” (PIEDADE, 2020, p. 12). Ao pensar no feminismo 
para todas as mulheres, a autora cria o conceito de dororidade, 
porque sororidade não era suficiente para abranger a dor que as 
mulheres negras sentiam. Duarte (2019) aborda a importância 
do ‘charmoso Lobby do Batom’ no final da década de 1980 e 
década de 1990, que uniu mulheres brancas e negras, de 
distintos partidos, para conseguir ampliação dos seus direitos. 
Nesse sentido, Piedade (2020) lembra que o feminismo, em 
geral, pretende que as mulheres ocupem espaços de poder 
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instituídos. No entanto, Louro (2021) explica que a construção 
do padrão de ciência ainda está a cargo do homem branco 
da classe dominante, dessa maneira, os estudos feministas 
são instaurados com o intuito também de inserir a mulher nas 
ciências.   

Esse padrão de ciência é comandado, para Louro (2021), 
por quatro pontos de construção: os paradigmas teóricos, os 
procedimentos metodológicos, um objetivo claro e a isenção. 
Do outro lado, tem-se um feminismo regido pelo posicionamento 
interessado, comprometido e político. Dessa forma, seguindo 
o pensamento da autora, chega-se a um impasse, pois, de 
acordo com a idealização desse padrão de ciência, é impossível 
ser uma pesquisadora feminista, mesmo que ela se afirme 
como uma pesquisadora feminista. Para ela, nenhuma ciência 
é totalmente desinteressada e neutra. Portanto, a pesquisa 
feminista pode ser definida como sendo estruturada em interesse 
e comprometimento de quem pesquisa e do lugar de quem 
fala.  A autora afirma ainda que a Ciência – padrão de ciência 
– é produzida em sua maioria por homens brancos de classe 
dominante e estes são os “autorizados” pelo padrão científico 
a fazerem as perguntas e darem as respostas, pois julgam que 
sempre souberam o que é importante para todos. 

A ciência feminista, segundo Louro (2021), chega para 
mostrar que pode fazer diferente da ciência dos homens brancos 
da classe dominante, ela chega para dar voz àquelas que outrora 
foram silenciadas. Esse ato de dar voz aos silenciados é uma 
das justificativas e encaminhamentos da investigação feminista. 
A autora ressalta, ainda, que em diversas áreas, como História, 
Letras e Ciências, estudos são desenvolvidos para denunciar esse 
processo de silenciamento a que as mulheres foram submetidas 
em diversos campos. Para Rago (2020), o feminismo, além 
de criticar categoricamente a produção cientifica dominante, 
também propõe modos alternativos de construção da ciência. 
Por exemplo, Louro (2021) explica que as problematizações 
levantadas pelo feminismo foram além de exigir a presença 
de mulheres nos estudos, desafiando essa produção científica 
dominante e soberana. Com o abalo dos paradigmas dessa 
ciência considerada normal, os estudos feministas propunham 
questionamento e instabilidade constantes, de modo a criar um 
meio teórico em constante construção.

bell hooks (2020) defende a ampliação desses estudos 
para a construção de um feminismo mais forte. O que se propõe 
é que a mulher se torne o sujeito/objeto de estudo, pois, até 
então, era ocultada ou marginalizada da produção científica 
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tradicional, como declara Louro (2021). Nesse sentido, requer 
novos temas, questões e procedimentos inseridos ao meio 
acadêmico. A partir daí, os ganhos que estudos feministas 
trouxeram são gigantescos, e a autora cita que as metodologias 
e os procedimentos de investigação foram melhorados, com 
estratégias de pesquisas originais e estudos que permitem à 
pesquisadora (ou pesquisador) uma linguagem mais subjetiva 
e pessoal. Assim, há um rompimento com o modo tradicional 
de fazer ciência, em que se busca certezas provisórias, criação 
de seus próprios processos de investigação e uma autocrítica 
constante.

Ainda sobre o posicionamento de bell hooks (2020, p. 
47), é importante desenvolver uma estratégia contemporânea 
de disseminação do feminismo, porque “há uma multidão que 
não tem habilidade para ler a maioria dos livros feministas. 
Audiolivros, músicas, rádio e televisão são formas de compartilhar 
o conhecimento feminista”. Em seu livro O feminismo é para todo 
mundo, ela defende que as políticas e o pensamento feministas 
devem ser disseminados para uma multidão de pessoas de várias 
classes sociais, gêneros e idades, e em diferentes formatos. De 
acordo com a autora, existe uma urgência em produzir para a 
cultura jovem materiais direcionados que, muitas vezes, não são 
encontrados no meio escolar: “educação feminista para todo 
mundo, mulheres e homens, teorias e práticas feministas serão 
sempre enfraquecidas pela informação negativa produzida na 
maioria das mídias convencionais” (BELL HOOKS, 2020, p. 48). 

Dessa forma, o feminismo precisa ser apresentado a todos 
os homens e mulheres de uma forma que desperte o interesse. 
E, uma boa estratégia de iniciar esse processo de difusão do 
feminismo para jovens é utlizando materiais lúdicos, de forma 
a contribuir para que carreguem o conhecimento construído ao 
longo de sua vida. Nesse contexto, minha proposta ao construir 
o Empoderadas, um jogo educacional, é trazer o feminismo em 
duas perspectivas para os estudantes. Em um primeiro momento, 
apresentando as personagens – mulheres brasileiras negras – e 
demonstrando o quão importante elas são para a nossa história, 
por meio da inserção delas no cotidiano desses sujeitos. Outro 
ponto levantado no jogo é a luta contra o racismo e a violência de 
gênero que, segundo Duarte (2019), são bandeiras do feminismo 
do século XXI. Entretanto, o objetivo não é apenas levantar a 
bandeira, mas sim, mostrar essa luta em uma linguagem lúdica 
e assim conseguir empoderar os estudantes.

O Brasil é um país que, conforme apontado por Gonzalez 
(2020a), 60% da população é negra e, ainda, observamos 
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o fato de as mulheres negras “não estarem experimentando 
a mesma diversificação de funções sociais que a luta das 
mulheres produziu” (CARNEIRO, 2011, p. 119). Além disso, 
Piedade (2020) destaca que o índice de homicídio de mulheres 
brancas caiu 7,5%, enquanto o das mulheres negras subiu 22%. 
Ela observou os dados entre os anos de 2005 e 2015 e, em 
suas palavras, “dororidade histórica, precisamos praticar cada 
vez mais a sororidade. Fortalecer todas nós. Mulheres. Pretas. 
Brancas. Dororidade trata no seu texto, subtexto, das violências 
que nos atingem, a cada minuto” (PIEDADE, 2020, p. 14). Isso 
revela o quanto a violência contra a mulher sempre esteve 
presente em nossa sociedade. Segundo bell hooks (2020), 
pode-se afirmar que a violência patriarcal se dá pela convicção 
de que um indivíduo mais poderoso pode controlar o outro, 
por meio de várias formas de força. Essa violência patriarcal 
está diretamente ligada ao sexismo, ao pensamento sexista e 
à dominação masculina. Por isso, é importante que o foco do 
movimento feminista seja acabar com essas formas de violência. 

Por consequência do ideário da sociedade patriarcal, 
que é marcado pela cultura da dominação, as pessoas são 
condicionadas a se submeterem à violência como algo aceitável 
no controle social. A autora também cita como sendo nociva 
a violência contra as crianças que não possuem uma voz 
coletiva e organizada para se defenderem. Nesse contexto, o 
pensamento feminista oferece uma solução: mulheres e homens 
se esforçarem para acabar com todas as formas de violência e, 
desse modo, construírem uma sociedade mais saudável.

Para entender o empoderamento feminino precisamos 
voltar à discussão sobre o feminismo. Segundo Silva (2019), ele 
é dividido em quatro ondas, sendo que a quarta está bem ligada 
às reivindicações das regiões periféricas do ocidente “os nunca 
ouvidos “ que, atualmente, na internet, encontraram espaço para 
suas manifestações. Perez e Ricoldi (2019, p. 2) afirmam que o 
feminismo está na moda e quebrou as barreiras do acadêmico. 
Embora possa aparentemente parecer uma afirmação fútil, 
para as autoras o feminismo está presente “na academia, nos 
movimentos sociais e principalmente na internet.” É nesse amplo 
espaço nomeado internet que diversos temas são discutidos por 
pensadoras de todas as vertentes. Nesse sentido, o feminismo 
está ganhando espaço. Para Matos (2014, p. 3), a quarta onda veio 
para romper “as amarras da vaga neoliberalizadora que invadiu 
o continente latino-americano nos anos 1990”. Já Perez e Ricoldi 
(2019) destacam que são presenciados também o nascimento e 
o crescimento do nomeado feminismo interseccional, “que adota 
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uma posição de combate às desigualdades que se interseccionam 
a partir de diversos marcadores sociais, como gênero, raça e 
classe social” (PEREZ; RICOLDI, 2019, p. 2). As características 
da quarta onda são o uso das redes sociais e comunicação 
digital, disseminação do feminismo interseccional e a presença 
marcante de coletivos. Todos esses marcadores, juntos, deram 
amplitude ao movimento. Por exemplo, as mulheres da América 
Latina articulam suas lutas contra a violência de gênero “Ni una 
menos (“Nenhuma a menos”) é um grande exemplo desse tipo 
de articulação. “O marcador surgiu na Argentina, no ano de 
2015” (SILVA, 2019, p. 27), após o fato de Chiara Páez, uma 
mulher que estava grávida, ter sido assassinada pelo namorado 
e enterrada no quintal da casa dos avós dele, com a ajuda dos 
próprios pais. 

No que diz respeito ao contexto do Brasil, esse tipo de 
violência é constante. Em 2016, uma adolescente de 16 anos foi 
dopada e estuprada por 33 homens, que filmaram e postaram 
na internet toda a cena de violência. Segundo Silva (2019, p. 
28), “a frase “quando acordei tinham 33 caras em cima de mim”” 
afirmação da vítima em depoimento à polícia “ tornou-se marcador 
de diversos protestos como a “Marcha das Vadias”daquele ano”. 
Os números não param por aí: “o Brasil ocupa o 5º lugar no 
ranking mundial de feminicídio; a média é de 13 mortes por dia, 
o dado está de acordo com o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH)” (SILVA, 2019, 
p. 59). A violência de gênero é abordada de forma articulada 
por diversos grupos e de diversas formas, para que os sujeitos 
sejam conscientizados sobre a gravidade do problema e do 
quão nocivo ele é para a sociedade. Hoje, diversos grupos usam 
a internet para esclarecer o máximo de pessoas possível. Como 
exemplo dessa articulação, Silva (2019, posição 489) alega que, 

[...] em 2015, a hastag #MeuPrimeiroAssédio 
movimentou a internet no Brasil inteiro e reuniu 
muitíssimos relatos angustiantes de diversas 
mulheres que mostram que o primeiro assédio 
aconteceu geralmente quando elas nem eram 
adolescentes ainda. Outra campanha desse tipo 
foi a #MeuAmigoSecreto, que visou expor atitudes 
machistas de colegas e conhecidos através de 
“indiretas” no Twitter e Facebook. 

Bandeira (2020) cita que as reivindicações feministas 
brasileiras têm sido voltadas especialmente para o campo das 
violências de gênero, o qual compreende a segurança pública, 
a saúde e o judiciário. Desse modo, o feminismo busca mostrar 
que essas violências são historicamente ligadas à submissão 
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e associadas à fragilidade do feminino, cujo preconceito 
para explicar as violências é motivado pelas expressões de 
desigualdades e baseado nas condições de sexo, recorrentes, 
muitas vezes, no ambiente familiar.

As pesquisas sobre as violências de gênero eram 
associadas ao controle social do Estado com o intuito de deter 
desordens sociais e ameaças à propriedade. Bandeira (2020) 
também destaca as pesquisas voltadas para a violência estatal e 
outras violências no período militar. Nesse contexto, ressalta-se a 
importância do movimento feminista ao implantar as discussões 
sobre violência interpessoal, motivadas pelas diferenças de 
poder muito observadas entre homens e mulheres. Portanto, o 
intuito do feminismo é ampliar a discussão para que no futuro 
essas violências sejam dissipadas. Nesse sentido, reduzir as 
ações violentas interpessoais, que historicamente atingem o 
corpo da mulher, é o primeiro passo dado pelo feminismo desde 
a década de 1970. De acordo com Bandeira (2020), a militância 
do feminismo levou ao reconhecimento histórico da gravidade 
da questão e à criação de novos contornos nas políticas públicas 
de proteção às mulheres, como a criação das Delegacias de 
Atendimento à Mulher (DEAM)7, em 1985, Lei Maria da Penha e 
Casas de Abrigo. É importante salientar o pioneirismo do Brasil 
na criação das Delegacias de Atendimento à Mulher. 

No ano de 2020, no Brasil, conforme Abdala (2021), cinco 
estados brasileiros - São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro e Ceará, mataram 449 mulheres simplesmente por serem 
mulheres. Desde março de 2015, entrou em vigor no Brasil a Lei 
do Feminicídio (Lei nº 13.104/15), que se refere ao assassinato 
de mulheres cometido em função apenas de as vítimas serem 
do gênero feminino. Desde então, os casos dessa violência são 
notificados, mas ainda precisa haver maior conscientização da 
população para entender que a responsabilidade é do agressor 
e não da mulher. Outro número alarmante, apresentado também 
por Abdala (2021, online), é que no decorrer do ano de 2020 
e início de 2021 “foram registrados 1.823 casos de violência 
contra a mulher [...], o que dá uma média de cinco casos por 
dia. Em 58% dos casos de feminicídio e em 66% dos casos de 
agressão, os responsáveis eram os companheiros das vítimas”. 
Entende-se, também, que muitos casos são subnotificados, 
portanto esses números podem ser ainda maiores.  Assim, a 
conscientização de jovens acerca do racismo e da violência 
de gênero é importante tanto para combater as ocorrências e 
entender a necessidade das notificações quanto para estancar 
esse problema humano.

7  Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.
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Nesse contexto, “as mulheres negras tinham um histórico 
de sobrevivência e liderança maior que a das brancas brasileiras 
e em grande parte, senão superior, ao das mulheres indígenas” 
(REZZUTTI, 2018, p. 49). Muitas eram guerreiras em seus países 
de origem, acostumadas a defender seus territórios e sua gente. 
Conforme citado anteriormente, no ano de 1851, Sojourner Truth 
(ex-escrava que lutava pelo sufrágio), na cidade de Nova Iorque, 
faz um discurso tão potente que ainda reverbera nas mulheres 
brancas e negras de hoje: “E não sou uma mulher? Eu pari 
treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e 
quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser 
Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?”8. Segundo Davis (2016, 
p. 80), Sojourner passou a fazer diversos discursos inspiradores 
em que “ela transmitia um espírito de luta à campanha pelos 
direitos das mulheres.” 

8  Parte do discurso de Sojourner Truth, de 1851.



18

Voltar ao 
súmário

Eu, tu, elas

1.2

Fiquei bastante atenta durante o processo de construção 
das heroínas, pois o herói (geralmente personagens masculinos) 
é parte importante do jogo. No jogo World of Warcraft, por 
exemplo, upar o personagem é um trabalho tão gratificante 
que “os jogadores já gastaram coletivamente 5,93 milhões de 
anos fazendo isso” (MCGONIGAL, 2012, p. 61). Trabalhando 
na perspectiva do jogo educacional proposto, serão envolvidas 
heroínas brasileiras para mostrar, do ponto de vista cultural, que 
possuímos mulheres poderosas, proporcionando ao estudante 
protagonizar uma heroína diferente a cada vez que jogar. Para 
Lima e Lima (2015), a imersão dos jogadores está ligada à 
equação dos elementos do jogo, aliados à narrativa. Dessa 
maneira, a estrutura narrativa pode ser considerada uma das 
principais características de sucesso do jogo, desde que sigam 
algumas regras, como: respeitar o público-alvo, que o game 
designer crie conceitos sólidos e estude técnicas clássicas de 
contar história “ mantenha um ritmo, fuja dos clichês, que a história 
tenha um desfecho, além de estar aberto a melhorar o roteiro. 
Schwarcz (2018, p. 42) afirma, no livro Dicionário da escravidão 
e liberdade, que a população negra dos séculos XVI e XIX foi 
retratada, em sua maioria, por meio das impressões de brancos 
e viajantes que estavam de passagem e, sobre a iconografia 
gerada a partir daí, a autora declara: “preciso confiar nesta 
iconografia e, ao mesmo tempo, dela desconfiar.” Desse modo, 
o jogo de tabuleiro Empoderadas possui heroínas protagonistas 
da história que levam em sua essência características e nomes 
de mulheres negras de várias épocas e contextos diferentes. 

Para integrar o projeto e construir imagens com 
impressões de uma mulher brasileira de raízes negras, contei 
com a presença da ilustradora goiana na criação do projeto 
visual, a TheKarynne. A ilustradora tem vasta experiência em 
ilustrar pessoas pretas e participou de um projeto do Instituto 
Avon9 em que visava promover 21 dias de ativismo10. Então, 
comecei a busca por mulheres brasileiras negras que, ao 
9   Desde 2003, apoiam causas que mobilizam a sociedade para promover o 
empoderamento da mulher.
10  A campanha do instituto Avon #QuerqueEuDesenhe faz parte dos 21 dias 
de ativismo e procurou conscientizar como a falta de consentimento pode levar à 
violência contra a mulher, inclusive no meio digital. 
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longo de suas vidas, confrontaram os preconceitos. Segundo 
Mcgonigal (2012), o herói possui muita importância dentro dos 
jogos, porém quase sempre nos deparamos com estes sendo 
homens e brancos, conforme mencionei. Dessa forma, construo 
essas heroínas negras para colocar em evidência tais mulheres 
que, com suas particularidades distintas, sempre lutaram 
pelas suas vidas e seus direitos, além de direitos dos outros. E 
assim, essas mulheres possuem, sim, o merecimento de serem 
heroínas no jogo.

Todas as mulheres escolhidas para personagens no 
jogo são negras e essa escolha foi instintiva e, posteriormente, 
intencional, visto que o racismo no Brasil, além de ser disfarçado, 
atinge as mulheres negras duas vezes. Por serem mulheres 
e negras “marginalizadas na sociedade brasileira que [nos] 
discrimina, esmaga e empurra ao desemprego, subemprego, à 
marginalidade negando[-nos] o direito à educação, à saúde e à 
moradia descente” (GONZALEZ, 2020b, p. 302). Mulheres que 
lutaram contra todas as estatísticas, conseguindo furar o círculo 
do racismo e construir suas famílias, conforme destaca Ribeiro 
(2021, p. 12): “como foi ser matriarca de uma das poucas famílias 
negras de São Dimas, bairro que depois se tornaria de classe 
média. Como você lidava com o racismo.” Então, estamos diante 
de mulheres forjadas nas lutas de suas avós que, provavelmente, 
estiveram “[no] colo quente e amoroso, das suas mãos rápidas 
que benziam meu [o] corpo enquanto sussurravam rezas quase 
incompreensíveis” (RIBEIRO, 2021, p. 11). Desse modo, o 
intuito do projeto Empoderadas é o de oferecer visibilidade do 
feminismo que essas mulheres transportam, inserindo-as no 
jogo como heroínas. O interesse é que as pessoas que jogam 
reconheçam tais mulheres como heroínas.

Quando iniciei o processo da construção do primeiro 
protótipo, pensei sobre quais seriam as personagens no jogo e 
quais características elas teriam. Como o meu intuito era abordar 
o assunto de violência de gênero, concluí que a minha busca era 
por mulheres que, dentro do seu contexto histórico, enfrentaram 
e lutaram contra preconceitos, que tivessem destaque em sua 
área de atuação, porém, o objetivo era encontrar mulheres 
que não fossem muito conhecidas pelo público. Com essas 
definições básicas, iniciei a investigação e Aqualtune foi primeira 
mulher com quem me deparei. Ao me aprofundar em sua história, 
percebi que as nove personagens tinham que carregar sua força 
e perspicácia. E, assim, busquei mulheres de vários contextos 
históricos que atuavam em diversas áreas. A escolha não foi 
fácil, pois surgiram diversos nomes que se encaixavam nas 
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Na ilustração 
de Aqualtune, 
produzida por 

TheKarynne, são 
trazidos vários 

pontos iconográficos 
para representar 

a sua história, 
por exemplo, 
seu turbante 
pode ser lido 

como uma coroa, 
representação 

esta estabelecida 
para demonstrar 

uma personagem 
que trazia forjada 

em sua história 
o fato de ser a 

princesa guerreira 
do Congo. Em 

contraponto está a 
Adinkra Fawohodie, 

que representa 
independência, 

autonomia, 
determinação. 

Segundo Sloley 
(2012, p. 255), 

“cada pessoa tem o 
direito de influenciar 
seu próprio futuro.” 

Figura 1 - Aqualtune - Ilustradora: TheKarynne

características já definidas. Quando alcancei a lista com quinze 
nomes, percebi que 80% eram mulheres negras. Dessa maneira, 
fechei a lista com nove mulheres negras que, em momentos das 
suas vidas, tinham enfrentado e lutado contra o preconceito. 
Assim, meu recorte da pesquisa foi delimitado: o jogo abordaria 
o racismo e a violência de gênero. 

Retomando sobre a primeira mulher que chamou a minha 
atenção quando pesquisava as personagens, Aqualtune (Figura 
1) foi uma guerreira do Congo, capturada enquanto liderava 
10 mil homens na célebre batalha de Mbwila – cidade situada 
em Angola. Segundo Emanuelle (2020, p. 18), essa batalha 
era consequência da fragmentação política “[...] congolesa 
e batalhas dela decorrentes, fomentadas por portugueses 
que cobiçavam conquistas territoriais e capturas de nativos 
africanos para escravização em terras brasileiras.” Portanto, 
os portugueses provocaram esses conflitos entres os reinos 
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do Congo e do Ndongo com o intuito de enfraquecer ambos. 
Quando os guerreiros do Congo foram derrotados naquela 
Batalha, Aqualtune foi “[...] feita cativa no Castelo de São Jorge 
da Mina, situado na atual Gana, traficada para o Brasil e vendida 
como escrava reprodutora” (EMANUELLE, 2020, p. 20).

Segundo Rezzutti (2018, p. 49), Aqualtune foi trazida ao 
Brasil no século XVII para ser reprodutora, e ela possuía uma 
força tão avassaladora que, “[...] nos últimos meses de gestação, 
organizou a própria fuga”. Quando chegou aos Palmares, 
“[...] [foi] reconhecida como uma grande princesa guerreira, 
provavelmente por chefes da mesma etnia que a sua, e recebeu 
uns mocambos importantes do quilombo”. Aqualtune é avó de 
Zumbi dos Palmares. Mas, isso não é o que a define, ela tem que 
ser lembrada pelo que descreve Emanuelle (2020), como sendo 
fundamental para a consolidação, crescimento e fortalecimento 
do Quilombo dos Palmares. Além disso, ela era uma mulher 
que possuía uma bagagem política, bem como estratégias de 
guerra e de organização, constituindo-se uma grande liderança 
feminina. Quando entro em contato com a história de Aqualtune, 
determino imediatamente que ela seja a primeira personagem e 
essa escolha foi concebida pela sua força, trajetória e liderança. 
Portanto, é uma personagem histórica que ajudará a promover o 
empoderamento esperado no jogo. 

Quando percebemos a história que cada mulher traz, é 
possível entender o porquê de serem heroínas no jogo. Nesse 
contexto, apresento Almerinda Farias (Figura 2). Ela publicou 
suas primeiras crônicas no jornal A Província, de Belém, segundo 
Souza (2020), após o falecimento de seu esposo e filho, momento 
em que buscou se inserir no mercado de trabalho, constatando 
que mulheres ganhavam dois terços do salário de um homem 
para exercer a mesma função, conforme complementa Rezzutti 
(2018). Desse modo, para os autores, nossa heroína migrou para 
o Rio de Janeiro em busca de salários mais justos. Além de atuar 
como presidente do Sindicato de Datilógrafos e Taquígrafos da 
cidade, segundo Souza (2020) e Rezzutti (2018), nossa heroína 
apoiou as lutas do movimento pelo voto feminino ao lado de 
nomes como Bertha Lutz11, “[...] indicada como delegada na 
eleição dos representantes classistas para a Assembleia Nacional 
Constituinte de 1933, [...] a única mulher a votar como delegada” 
(SOUZA, 2020, p. 164). Almerinda estudou Direito e se formou 
advogada e, em 1934, candidatou-se à deputada federal com o 
seu lema de campanha: Advogada consciente dos direitos das 
classes trabalhadoras, jornalista combativa e feminista de ação 
11  Presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
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A ilustração 
representa a 

personagem com 
um olhar firme 

e forte, de uma 
mulher que lutou 

pelas causas 
femininas e que 

não teve medo de 
migrar em busca de 

uma vida melhor. 
Percebe-se, nela, 

uma Almerinda 
contrastante à 

moda da década 
de 20 e 30, em 

que trazia o cabelo 
curto e adereços na 

cabeça. Segundo 
Souza (2020), 

no ano de 1929, 
Almerinda entrou 

para o mercado de 
trabalho carioca 

e também se 
elegeu presidente 

do Sindicato de 
Datilógrafos e 

Taquígrafos da 
cidade. 

Figura 2 - Almerinda França - Ilustradora: TheKarynne

(...)12. Os autores também citam que, apesar de não ter vencido 
nas eleições, tornou-se um ponto de apoio para que outras 
mulheres negras participassem do cenário político nacional: “[...] 
Almerinda Farias Gama foi um marco na autonomia da mulher 
negra brasileira” (SOUZA, 2020, p. 164). Toda essa autonomia 
que transborda de Almerinda me cativou instantaneamente, pois 
a autonomia é um marco para o empoderamento.

Outra mulher cuja história me motivou a escolhê-la 
imediatamente como heroína é Aída Santos (Figura 3). Schuma 
e Brazil (2000) explicam que ela é nascida na cidade de Niterói, 
filha de mãe lavadeira e pai padeiro. Laet (2020) cita que, apesar 
do racismo e injúrias raciais que sofreu ao frequentar a escola, 
isso não a abalou, Aída sempre estudou muito para estar acima 
disso. Segundo a autora, essas ofensas a acompanharam por 
12  Lema da campanha de Deputada Federal de Almerinda Farias Gama.
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quase toda a vida, houve uma ocasião em que ela jogava vôlei 
e pessoas que a assistiam “[...] gritavam palavras racistas que 
ali não era lugar de Aída” (LAET, 2020, p. 142). Mas, ela é uma 
conquistadora de lugares e, de acordo com Schuma e Brazil 
(2000) e Laet (2020), sempre gostou de esportes, porém sua 
entrada na vida como atleta de salto em altura ocorreu após ela 
ceder ao apelo de uma amiga. E, considerando sua personalidade 
conquistadora de lugares e espaços, no início de sua vida de 
atlta, fez um salto fantástico, cinco centímetros mais baixo que 
o recorde estadual da categoria. Apesar disso, sua família não 
lhe dava apoio, por exemplo, Laet (2020) afirma que seu pai 
não desejava nem que ela estudasse, apenas trabalhasse como 
doméstica com o intuito de trazer ajuda financeira para a família. 
Como nossa heroína é persistente, não desistiu de se tornar uma 
atleta. Em 1964, participou das eliminatórias das Olimpíadas do 
Japão, mas, por racismo, os organizadores a fizeram passar por 
mais cinco eliminatórias, o que não a impediu de vencer todas 
as barreiras. 

Segundo Laet (2020) e Schuma e Brazil (2000), ela não 
recebeu nenhuma estrutura que era oferecida a outros atletas 
brancos da delegação brasileira, como uniforme, materiais, 
intérprete, médico e técnico. Segundo Schuma e Brazil (2000), 
Aída foi amparada pela solidariedade de atletas do Peru e de 
Cuba, principalmente quando ela se contundiu antes da final, pois 
estava saltando com a sapatilha inadequada, já que não haviam 
lhe fornecido a correta: “[...] apesar de todas as dificuldades, Aída 
disputou a final do salto em altura” (SCHUMA; BRAZIL, 2000, p. 
26) e alcançou a quarta colocação, conforme os autores, mesmo 
com essas privações que sofreu. Laet (2020) cita que quando 
voltou ao Brasil, queriam recebê-la com honrarias, festas, carro 
de bombeiros, mas ela recusou todas as comemorações. No 
entanto, no ano de 1967, Aída conquistou a medalha de bronze 
no pentatlo dos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, Canadá e, 
em 1972, mesmo classificada para as Olimpíadas de Monique, 
foi impedida de competir devido a uma entrevista em que ela 
relatava sobre o tratamento sofrido em 1964. Segundo Schuma 
e Brazil (2000), no ano de 1973, nasceu seu primeiro filho, então, 
ela deixou de competir.  Porém, em 1975, segundo Laet (2020, 
p. 146), iniciou sua carreira como professora de Educação Física 
da Universidade Federal Fluminense (UFF)13: “[...] seu desejo 
era não somente formar atletas, mas sim cidadãos completos. 
Mostrar a crianças e jovens que eles poderiam ter um futuro 
e uma vida melhor”. Aída é, portanto, uma mulher com uma 
13  Leva o nome Instituto Aída Santos.
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A representação de 
Aída traz em seu 

olhar uma paz que 
é compreendida se 
entendermos a sua 

história. Segundo Laet 
(2020), foi dedicada 

e obstinada ao 
frequentar a escola, 

tornando-se uma 
conquistadora de seu 

lugar na sociedade, 
apesar do contexto 

de racismo e injúrias 
raciais a que sempre 

foi submetida. 
Schuma e Brazil 

(2000) esclarecem 
que sua carreira 

como professora de 
Educação Física da 

Universidade Federal 
Fluminense (UFF) 
foi construída com 
o objetivo e desejo 
de contribuir para a 
formação de atletas 
cidadãos completos 

e, assim, lutarem para 
um futuro melhor. 

Figura 3 - Aída Santos - Ilustradora: TheKarynne

grandiosidade tão profunda que me motivou a colocá-la como 
personagem, pois sua história tem que ser conhecida e servir de 
modelo para crianças e adolescentes.

A quarta mulher preta escolhida para integrar o time de 
heroínas do jogo Empoderadas é Rosana Paulino (Figura 4). 
Segundo Santos (2020), Rosana nasceu em 1967 e é nossa 
contemporânea, uma artista visual que possui o objetivo de 
provocar a sociedade com suas obras que abordam questões 
raciais e de gênero. Apesar de ser doutora em Artes Visuais e 
especialista em gravura, Rosana levou, segundo a autora, 21 anos 
“[...] para ver sua obra exposta em uma instituição reconhecida, 
como a Pinacoteca de São Paulo” (SANTOS, 2020, p. 92). A 
autora ressalta que sua obra “[...] desafia o cânone artístico das 
artes visuais, bem como o monopólio de artistas brancos que 
possuem o privilégio de ter suas obras reconhecidas por seu 
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Rosana é uma artista 
visual que desafia os 
padrões tradicionais 

das artes visuais e 
provoca a sociedade 

com a abordagem 
de temas raciais e 
de gênero. Assim, 

a Adinkra que a 
simboliza carrega a 

representatividade da 
constante mudança 

e evolução, capaz de 
alterar a dinâmica da 

vida (SLOLEY, 2012). 

Figura 4 - Rosana Paulino - Ilustradora: TheKarynne

lugar na sociedade” (SANTOS, 2020, p. 94).   

Em 1942, nascia Beatriz Nascimento (Figura 5), a quinta 
mulher negra escolhida para integrar o time de heroínas do 
Empoderadas. Segundo Fiuza (2020), ela é uma figura de grande 
importância para o feminismo negro, pois foi uma intelectual 
que em sua pesquisa levantava a temática racial: “[...] foi uma 
das primeiras intelectuais negras a questionar os trabalhos 
acadêmicos que tratavam da temática racial, cuja produção era 
encabeçada por intelectuais brancos” (FIUZA, 2020, p. 111). 
A autora ressalta que parte de sua luta era denunciar a falta 
de lugar que mulheres negras tinham no espaço acadêmico, e 
assim se colocou: “[...] como pesquisadora e intelectual, Beatriz 
Nascimento rompeu com o processo de invisibilizacão da mulher 
negra no espaço da universidade” (FIUZA, 2020, p. 111). Para 
a autora, Beatriz se destacou em um espaço que normalmente 
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Figura 5 - Beatriz Nascimento - Ilustradora: TheKarynne

O olhar retratado 
pela ilustração 

demonstra a 
paz de quem 

conseguiu romper 
com o processo 
de invisibilidade 
da mulher negra 
na universidade. 

Beatriz, com essa 
pureza no olhar, 
sempre buscou 

ajudar as mulheres 
e, lamentavelmente, 

foi assassinada 
defendendo 

sua igual de um 
relacionamento 
abusivo, como 

apresenta Fiuza 
(2020). Segundo 

Sloley (2012), sua 
Adinkra – Nea 
Onnim No Sua 
A Ohu – traz o 

significado de busca 
pelo saber e pela 

aprendizagem, 
sendo retratada 

como textura em 
toda a ilustração de 

TheKarynne.

a excluiria, porém, em 1995, sua vida foi interrompida pelo 
machismo: “[...] Beatriz foi assassinada por defender uma amiga 
de um relacionamento abusivo. Foi morta por proteger outra 
mulher” (FIUZA, 2020, p. 111).

Para integrar o time de heroínas do Empoderadas, temos 
também Neuza Sousa (Figura 6), psicanalista, segundo Nasciutti 
(2020), nascida na Bahia em 1948, uma mulher de fibra que, 
apesar de todas as barreiras – mulher, negra, pobre – conseguiu 
se formar médica, no início dos anos de 1970, em meio a uma 
série de discriminações. Nasciutti (2020) cita que sua pesquisa de 
mestrado gerou o livro intitulado Tornar-se negro (1983), trabalho 
efetuado em meio à ditadura militar, e Neusa “[...] referenciava-
se não somente a Freud, mas também a intelectuais marxistas 
e na produção de Frantz Fanon, pois não se conformava com 
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o referencial teórico e clínico do IPUB14” (NASCIUTTI, 2020, p. 
240). Seu livro foi muito importante como referência nos debates 
de saúde mental da população negra. Nasciutti (2020) afirma que 
Neusa mostra em seu livro uma visão bem especifica e quase 
única sobre como essa população lida de diferentes formas com 
o racismo, dependendo do contexto em que se está inserido. 
Portanto, para a autora, a obra de Neusa é muito importante, 
pois “[...] não há apenas uma única resposta possível diante 
da experiência de discriminação racial, bem como não há uma 
única forma de vivenciar a negritude”(NASCIUTTI, 2020, p. 242). 
No entanto, apesar da potência do trabalho de Neusa, este “[...] 
despertou pouco interesse, absorvido apenas por uma parte da 
Psicologia preocupada com conflito racial como questão clínica” 
(NASCIUTTI, 2020, p. 243). Desse modo, ela afastou-se da 
militância negra e mergulhou nos estudos relativos à psicose que 
também era marginalizada, “[...] tornou-se ela própria referência 
da psicanálise com os psicóticos, desafiando o pensamento de 
Freud, que duvidava do tratamento psicanalítico para esses 
pacientes” (NASCIUTTI, 2020, p. 244).

A sétima mulher preta é outra grande guerreira. Helenira 
Resende (Figura 7), segundo Schuma e Brazil (2000), nasceu 
em Cerqueira César (SP), em 1944, e dedicou sua vida a lutar 
contra as injustiças. Isso se percebe no trecho a seguir, extraído 
do curta metragem Projeto da Comissão da Verdade de SP 
“Rubens Paiva” e da TV ALESP, que resgata a memória de 
desaparecidos políticos15: “eu estava lutando pela liberdade de 
um povo oprimido... um povo massacrado pela injustiça social 
que assolava nosso país... fui cercada por forças militares e por 
defender meus companheiros fui metralhada nas pernas, presa 
ainda com vida e barbaramente torturada recebendo pontapés 
e golpes de baioneta... fui assassinada”16. Segundo Schuma e 
Brazil (2000), Helenira teve participação ativa nas lideranças 
estudantis desde a adolescência e, em 1968, foi eleita vice-
presidente da UNE17. Nesse mesmo ano, foi presa pela primeira 
vez. Segundo os autores, sua segunda prisão ocorreu no 30º 
Congresso da UNE, ocasião em que foi transferida para o 
DOPS18 e, em seguida, para o Carandiru, “[...] enquanto isso, 
a polícia negava sua prisão. Finalmente, conseguiu um habeas 

14  Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
15  Assista em: https://youtu.be/TadKENoojYo.
16  Trecho do curta metragem. 
17  União Nacional dos Estudantes.
18  O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), criado em 30 de 
dezembro de 1924, foi um órgão do governo brasileiro utilizado principalmente 
durante o Estado Novo e mais tarde na Ditadura Militar.

https://youtu.be/TadKENoojYo
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A ilustração mostra 
a serenidade de 
uma mulher que 
dedicou a vida a 
ajudar os outros, 

mas também uma 
mulher de fibra que, 
apesar de todas as 

barreiras, conseguiu 
se formar médica. 

Neuza tornou-se 
psicanalista em 1948, 
em meio a uma série 

de discriminações. 
Desse modo, a 

Adinkra escolhida 
para representar 

essa heroína 
carrega o significado 

de cooperação, 
colaboração, parceria 

e interdependência, 
o que significa 

auxílio mútuo entre 
pessoas. Ao observar 

a Adinkra de Neuza, 
percebe-se o 

entrelaçamento das 
jornadas. 

Figura 6 - Neuza Sousa - Ilustradora: TheKarynne

corpus um dia antes do Ato Institucional nº5 (AI-5) e passou a 
viver na clandestinidade” (SCHUMA e BRAZIL, 2000, p. 260).

Segundo os autores e o curta metragem já mencionado, 
nossa heroína, mesmo na clandestinidade, não abandonou seu 
trabalho político, e foi para a região do Araguaia, no sul do estado 
do Pará, para participar junto ao PCdoB19 de um levante armado 
contra o regime militar, porém esses militantes da Guerrilha do 
Araguaia foram massacrados, conforme apresentam Schuma e 
Brazil (2000). Segundo os autores, Helenira faleceu lutando em 
29 de setembro de 1972.

Luiza Bairros (Figura 8), outra mulher preta escolhida 
para compor as heroínas do Empoderadas, possui uma força 
incrível. Segundo o documentário Tributo a Luiza Bairros20 – 

19  Partido Comunista do Brasil.
20  Assista em: https://youtu.be/4z98PqZ8oMk.

https://youtu.be/4z98PqZ8oMk
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Figura7 - Helenira Resende - Ilustradora: TheKarynne

Figura 6 - Neuza Sousa - Ilustradora: TheKarynne

A iconografia serena 
de Helenira, com um 

olhar fixo, procura 
representar o que 

ela passou pela vida 
quando lutava por 
liberdade do povo 

brasileiro, massacrado 
pelas injustiças 

sociais que assolavam 
nosso país. Ela foi 

assassinada durante a 
Guerrilha do Araguaia, 

uma maneira de o 
governo da época 

calar manifestantes 
(SCHUMA; BRAZIL, 

2000). Mas, o seu 
olhar pode inspirar 

milhões de meninas e 
meninos a lutarem a 

favor da liberdade do 
povo brasileiro. 

produzido pelo acervo Cultne21, foi ministra-chefe da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil, entre 
2011 e 2014. Luiza nasceu, segundo o perfil publicado no site 
Geledés22, em 1953, em Porto Alegre (RS), em um bairro que 
fazia parte do território negro e, na época, era bem conhecido 
como Colônia Africana. De acordo com o site, esse nome era 
devido à concentração ali de negros e negras libertos e livres 
nas últimas décadas do século XIX. 

Segundo o documentário e o site, sua militância iniciou-se 
ainda quando cursava Administração Pública de Empresas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), momento 
em que integrou a militância política estudantil durante a 

21  Maior acervo digital de cultura negra da América Latina – www.cultne.tv/.
22  Acessar em: https://www.geledes.org.br/perfis-femininos-luiza-bairros/.

http://www.cultne.tv/
https://www.geledes.org.br/perfis-femininos-luiza-bairros/
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Ditadura Militar, concluindo a universidade em 1975. De acordo, 
ainda, com o documentário, no ano de 1979, Luiza conheceu 
Jônatas Conceição da Silva na cidade de Salvador, uma figura 
importante do movimento negro baiano, com quem se casou, 
bem como outras pessoas com quem dividiu suas lutas. Nesse 
contexto, ela buscou, a partir do grupo de Mulheres do MNU-BA, 
formado em 1981, com Ana Célia da Silva, Maria do Amparo 
e Teresa Alfaya, potencializar o processo de empoderamento 
das mulheres do movimento negro, fazendo-as questionar o 
machismo e a posição subalterna a que eram submetidas. 
Segundo o Geledés, as articulações feitas por Luiza no Grupo de 
Mulheres provocaram um grande destaque da militância negra no 
país inteiro. Vale ressaltar que, nesse período, ela se candidatou 
a deputada estadual, como parte de várias candidaturas negras 
que foram lançadas pelo “Comitê Popular Luta pela Constituinte” 
na Bahia, para a Assembleia Nacional Constituinte, todas pelo 
Partido dos Trabalhadores. 

Ainda de acordo com o site citado, Luiza também 
trabalhou em programas de apoio a trabalhadores autônomos 
quando integrou a equipe de pesquisa do Sistema Nacional de 
Emprego da Superintendência Baiana para o Trabalho (Sine-
BA/Setre), em 1986, na Secretaria do Trabalho e Ação Social 
do Estado da Bahia. Nessa década de 1980, iniciou o seu 
mestrado em Ciências Sociais na UFBA, tratando justamente 
da participação do negro na força de trabalho na região 
metropolitana de Salvador entre os anos de 1950 e 1980 e, em 
1994, foi cursar doutorado em Sociologia na Universidade do 
Estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde criou laços com 
grandes nomes do feminismo negro, como Patrícia Hill Collins 
e bell hooks. No ano de 2011, foi nomeada ministra-chefe da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, 
segundo o documentário acervo Cultne, trabalhou para que 
a Lei de Cotas23 fosse aprovada pelo Congresso Nacional e 
Senado Federal, e posteriormente sancionada pela presidenta 
Dilma Rousseff. Em entrevista à TV BrasilGov24, Luiza tira todas 
as dúvidas sobre a referida lei e sobre a importância desta para 
a nossa sociedade. Luiza faleceu em 2016, e é uma das maiores 
guerreiras brasileiras. 

E por último, apresento Xica Manicongo (Figura 9), 
segundo Jesus (2019), foi registrado como Francisco e nasceu 
no Congo, trazida ao Brasil na condição de escravizada por volta 
do ano de 1591. Segundo a autora, Xica viveu na Bahia e foi 

23  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm.
24  Assista em: https://youtu.be/T-IkuWQ8d4I.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm
https://youtu.be/T-IkuWQ8d4I
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Figura 8 - Luiza Bairros - Ilustradora: TheKarynne

Luiza em toda 
sua vida militou 

pela igualdade do 
povo negro. E a 

ilustração pretende 
demonstrar a 

serenidade de 
uma mulher que 

sorri com os olhos, 
trazendo uma 

perspectiva que 
acalma e que está 

aberta para o futuro. 
Nesse sentido, 

com essa calma e 
habilidade é que 
Luiza cuidou de 

todo o processo da 
Lei de Cotas. Nesse 
sentido, seu lugar é 
o de uma guerreira. 

vendida a um sapateiro. 

O registro da existência de Xica Manicongo se 
deve à extensa pesquisa de Luiz Mott sobre a 
perseguição aos chamados �sodomitas� no Brasil, 
a partir da documentação inquisitorial encontrada 
no arquivo da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal.   
(JESUS, 2019, p. 251 e 252)

Desse modo, nossa nona mulher negra escolhida como 
heroína para o Empoderadas foi uma transexual perseguida 
pela Inquisição, acusada de crime de sodomia apenas pelo 
seu gênero. Jesus (2019) cita que Xica foi marginalizada e 
perseguida pela crença de que era uma pessoa anormal, 
a qual foi construída a partir da perspectiva de pessoas 
heterossexuais. Ainda cita que, no século XVI, foram criadas 
leis que ditavam condutas e normas sociais com o intuito de 
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Figura 9 - Xica Manicongo - Ilustradora: TheKarynne

Xica foi uma mulher 
que precisou se 

adaptar para não 
ser condenada 
à morte. Dessa 

maneira, a Adinkra 
que a simboliza 

carrega um 
significado de 

adaptabilidade e 
também representa 

sua jornada com 
altos e baixos, 

reviravoltas e até 
adversidades. 

Observando esta 
Adinkra, podemos 

fazer uma leitura de 
algo em curso com 

várias possibilidades 
de escolha. 

obrigar um código de vestimenta, porém, segundo Heliodoro 
(2021), ela não se adaptava a esse código. Por isso, porque 
vivia sob constante vigilância da igreja católica, Xica foi 
obrigada a apagar sua identidade para não ser condenada 
ao crime de sodomia e, consequentemente, levada à morte 
na fogueira. 
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Os diversos adversários que serão 
combatidos

1.3

Figura 10 - Mapa da Violência de Gênero no Brasil - Fonte: Site mapas da 
violência de gênero

De acordo com o site Mapas da violência de gênero,25 a 
Figura 10 representa a iconografia do mapa do Brasil com os focos 
de mulheres que sofreram ataques violentos no ano de 2017. O 
site também cita que, naquele ano, o Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Sinan) recebeu por volta de 27 mil 
registros de estupros ocorridos em todo o território nacional, 
sendo 89% relativos a mulheres. Outro dado destacado é que 
o maior percentual estava no Acre e os menores em São Paulo 
e Rio Grande do Sul. Ainda, o mesmo site traz a informação de 
que as mulheres também estiveram em primeiro lugar entre as 
vítimas de violência naquele ano, totalizando 209.580 registros, 
configurando 67% dos casos de agressão presentes no Sinan.

Vale destacar que, em 2016, no estado do Paraná, as 
mulheres negras foram assassinadas em maior número, sendo 
297 a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional era 
25  Acessar: https://mapadaviolenciadegenero.com.br.

https://mapadaviolenciadegenero.com.br/
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de 64 assassinatos. Em comparativo ao Paraná, o estado do 
Piauí possui as menores taxas de assassinato de mulheres 
negras a cada 100 mil habitantes, sendo 24 assassinadas. O 
Distrito Federal carrega a cicatriz do estado com maiores taxas 
de estupros de mulheres negras a cada 100 mil habitantes – 247 
foram estupradas no ano de 2017. No estado do Rio Grande do 
Norte, apesar das baixas taxas de estupro, as mulheres negras 
possuem o dobro de chance de serem estupradas. 

Quando se analisa esses números, é possível ir além dos 
dados e das estatísticas e perceber a magnitude de sofrimento das 
mulheres brasileiras. Quais sentimentos e conclusões que tais 
dados podem provocar? Constato, a partir da minha perspectiva 
como mulher cis e LGBTQIA+, anteriormente limitada apenas 
em saber que mulheres sofriam violência, que esses dados 
demonstram que o problema é muito maior. A minha percepção, 
confirmada pelo pensamento de Ribeiro (2014a), ampliou-se a 
partir de sua afirmação de que a nossa sociedade é estruturada 
em machismo e racismo e, dessa maneira, nenhum espaço é 
livre da opressão. A cada dia se percebe pelos noticiários que 
mulheres por todo o país estão sofrendo estupros, feminicídio, 
agressões, dentre outras violências. 

Ribeiro (2014b) afirma que a incidência de violências sobre 
as mulheres negras é muito mais alta, corroborada pelo racismo 
estrutural incorporado no imaginário coletivo para justificar os 
abusos, uma ideia de que esses corpos são propriedades de 
todos, o que eleva os altos índices de violência sexual e de gênero 
contra mulheres negras em nosso país. Desse modo, ainda no 
pensamento de Ribeiro (2014b), surge uma problemática: como 
posso criar algo que tenha o intuito de refutar a visão colonial de 
que os corpos negros vieram ao mundo para serem violados? 
Além disso, tenho a preocupação de oferecer um objeto cultural 
que possa trazer elementos e mulheres representantes dessa 
cultura, pois, como é citado pelo autor, a população negra 
representa 56% da população brasileira, mas quase não se 
percebe a presença dessa população em espaços de poder, 
culturais, dentre outros. 

Mas, o que tem sido feito pelo poder público para proteger 
as mulheres desses agressores? No estado do Ceará, existe uma 
lei cujo objetivo é o de determinar uma política pública de atenção 
ao combate à violência de gênero contra as mulheres (Lei nº 
13.732/2006)26. Ela visa ao atendimento de homens autores de 
violência intrafamiliar e de gênero, com a finalidade de recuperá-
los por meio do tratamento multidisciplinar. Esses agressores 
26   https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2006/13732.htm.

https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2006/13732.htm
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são encaminhados por vontade própria, pela Delegacia Especial 
de Atendimento à Mulher, por determinação judicial e ou por 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E assim, recebem 
ajuda para compreenderem como suas atitudes são nocivas. 
Destaco que esse tipo de atendimento aos agressores é previsto 
também na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).27 Porém, 
o artigo 35 dessa lei não obriga a União, o Distrito Federal, 
os Estados e os Municípios a criarem e a promoverem esses 
espaços. Em síntese, a lei apenas sugere a criação de espaços 
para a recuperação. A aplicação da Lei nº 13.732/2006, do 
estado do Ceará, é incluída no Empoderadas como meio de 
finalização do jogo, momento em que os possíveis agressores 
são levados à Unidade Educacional (U.N.E). Toda essa parte da 
história foi baseada na aplicação dessa lei, claro que no jogo é 
uma realidade utópica em que o crime ainda não ocorreu.

Diante dos números apresentados, percebe-se que 
a violência de gênero é uma realidade presente na vida de 
uma parcela significativa de estudantes da educação básica e 
representa um tabu no rol dos assuntos a serem tratados em 
sala de aula. Segundo Bandeira (2014), a violência de gênero é 
motivada pelo senso comum, em que a mulher é representada 
com os símbolos de fragilidade e submissão, como forma de 
justificar os preconceitos. A autora afirma ainda que
 

tal violência ocorre motivada pelas expressões de 
desigualdades baseadas na condição de sexo, a 
qual começa no universo familiar, onde as relações 
de gênero se constituem no protótipo de relações 
hierárquicas. (BANDEIRA, 2014, p. 450)

Portanto, podemos concluir que a mulher vivencia a 
violência de gênero em todos os lugares e nas mais diversas 
situações: no trabalho, na escola, em casa ou em outros locais 
de convivência, estando invisíveis, por exemplo, no contexto 
da escola, onde pode ser palco de mais violência por parte de 
seus atores. Nesse contexto, devem ser elaboradas políticas 
públicas consistentes que possam desconstruir essa ideia de 
violência de gênero presente na sociedade, de forma a abolir “a 
hegemonia do poder masculino, que permeia as relações entre 
homens e mulheres” (BANDEIRA, 2019, p. 300), que, por sua 
vez, provocam uma imagem de submissão feminina baseada 
na classificação de gênero. Portanto, conectar essas questões 
às questões educacionais pode contribuir como parte dessas 
políticas contra a violência de gênero: desenvolver um produto 
27  Acessar em: https://www.institutomariadapenha.org.br/assets/downloads/lei-
11340-2006-lei-maria-da-penha.pdf.

https://www.institutomariadapenha.org.br/assets/downloads/lei-11340-2006-lei-maria-da-penha.pdf
https://www.institutomariadapenha.org.br/assets/downloads/lei-11340-2006-lei-maria-da-penha.pdf
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educacional para auxiliar na aplicação de estratégias junto aos 
educadores da educação básica.

Como exemplo, compartilho a experiência de Geane 
Senra, formada em Artes Visuais, em entrevista ao Canal 
Futura. Segundo ela, um projeto de saúde pode ser transmitido 
com linguagem artística, isto é, grafite, funk ou rap. Ela afirma 
que é importante “o aluno entender seus interesses e oferecer 
oportunidades.”28 Assim, a arte constitui-se num caminho viável 
para a autonomia dos sujeitos, pois carrega diversas formas 
de expressão. Se o estudante domina uma manifestação, ele 
pode, segundo ela, ser um multiplicador desse conhecimento 
com os demais colegas e professores. Ainda considerando 
a experiência citada, no ano de 2017, a educadora promoveu 
um projeto chamado Lugar de mulher é onde ela quiser, sendo 
finalista do prêmio “Desafios criativos da escola 2017”. Nesse 
projeto, estudantes realizaram várias ações ligadas a questões 
de gênero, feminismo, assédio e violência contra a mulher. O 
resultado foi a criação de um funk por parte de um estudante, com 
a colaboração de toda a turma, o qual foi postado no Facebook 
e viralizou. Vê-se, assim, a potência do uso desses recursos e 
mídias para além dos muros da escola.

Dessa forma, o projeto que está sendo proposto irá 
trabalhar com o conteúdo de violência de gênero, com a intenção 
de trazê-lo para dentro de um jogo de tabuleiro. Esse tipo de 
jogo, por ser popular na cultura juvenil, pode auxiliar a escola 
a enfrentar essa realidade e, para além dela, se tornar um 
meio que promova reflexões no ato de jogar. O objetivo do jogo 
Empoderadas, portanto, é aproximar os estudantes do universo 
das artes visuais, abordando o tema feminismo com o intuito 
de potencializar o acesso destes a tais conteúdos, fazendo-
os questionar e vivenciar situações de racismo e violência de 
gênero, as quais são apresentadas de maneira lúdica, bem como 
trazer para esse processo pedagógico elementos da cultura 
africana, como as Adinkras e as mulheres negras, protagonistas 
que fazem ou fizeram parte de nossa história. 

Pensando em destacar esses elementos visuais e trazer 
essas mulheres negras como protagonistas, levanto a seguinte 
problemática: Será que o produto educacional consegue inserir 
essas mulheres e símbolos culturais no cotidiano das pessoas 
que jogam? De acordo com Ribeiro (2019), o povo negro passa 
por um processo de aniquilação moral, cultural ou epistemológica. 
Assim, segundo a autora, é muito importante que a sociedade 
28  Comentário da professora Geane Senra durante entrevista ao Canal Futura, 
disponível em: https://www.futura.org.br/a-arte-na-escola-deve-ir-alem-das-aulas-
de-pintura-e-desenho/.

https://www.futura.org.br/a-arte-na-escola-deve-ir-alem-das-aulas-de-pintura-e-desenho/
https://www.futura.org.br/a-arte-na-escola-deve-ir-alem-das-aulas-de-pintura-e-desenho/
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Figura 11 - Página 5 do Diário de Campo - Fonte: Arquivos da autora

conheça a história dos povos que a construiu. Mas, a pesquisa 
de campo é que responderá se o jogo de tabuleiro Empoderadas 
possui esse potencial de apresentar às pessoas que jogam esse 
recorte em que é demonstrada uma parte da história visual 
negra.
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Figura 12 - Página 8 do Diário de Campo - Fonte: Arquivos da autoraPontuada essa justificativa, surge outra pergunta de 
pesquisa: como podemos apresentar aos estudantes da 
educação básica um conteúdo sobre racismo e violência de 
gênero? Conforme Mattar (2010), esses sujeitos atualmente 
aprendem de formas diferentes, por isso precisamos considerar 
esses múltiplos estilos de aprendizagem. Esse jogo está sendo 
projetado com base em aspectos da cultura juvenil, atentando 
para as estruturas de linguagem próprias dos jogos de tabuleiro. 
Empoderadas está apresentando aos estudantes o mistério e 
mostrará, por meio de várias heroínas feministas, os tipos de 
violências de gênero e os motivos que podem ser usados pelos 
agressores fundamentarem esse crime. Empoderadas é, assim, 
um jogo de tabuleiro em que a jogadora ou o jogador fará o 
papel de um detetive, interagindo com as pistas e os locais, e 
traçando estratégias junto ao coletivo para solucionar o mistério 
e vencer o game. Portanto, está sendo construído um produto 
educacional que pretende gerar debates e lembranças ao longo 
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do jogo, conforme as Figuras 11, para que as violências de 
gênero sejam questionadas por pessoas que, de alguma forma, 
já as vivenciaram.
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O seu segundo passo, a 
definição das suas habilidades 

e poderes

vamos jogar!

 
 Outra etapa desta brincadeira que estou propondo 
é iniciada neste momento! Apresentei para você todas as 
personagens que fazem parte do jogo construído por mim, porém 
agora a minha proposta é diferente. Juntando as informações que 
dei sobre a escolha de cada mulher somadas aos seus poderes 
(clique em cada heroína e tenha acesso aos seus poderes), 
escolha a que mais te chamou a atenção.

 
 

 
 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_AQUALTUNE.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_BEATRIZ_NASCIMENTO.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_AIDA_SANTOS.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_ALMERINDA_FARIAS.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_HELENIRA_RESENDE.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_LUIZA_BAIRROS.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_NEUZA_SOUZA.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_ROSANA_PAULINO.jpg
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/HERO%C3%8DNA_XICA_MANICONGO.jpg
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Cultura do ato de jogar e a 
ideia contemporânea de jogo e 

gamificação

CAPÍTULO 2

A intensidade do jogo e seu poder de fascinação 
não podem ser explicados por análises biológicas. 

(HUIZINGA, 2019, p. 29)
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O círculo mágico dos jogos e quando 
este é atravessado pela experimentação 

de uma jogadora

2.1

A definição de jogo pode margear algo que visa 
proporcionar entretenimento, mas também pode ter caráter 
educativo, pois, de acordo com Kapp e Boller (2018), definir o que 
é um jogo não é uma tarefa fácil, já que existem muitas variações, 
como por exemplo, cartas para jogar truco, o jogo de tabuleiro 
Detetive, jogos de celular e jogos no PlayStation 4 ou 5. Porém, 
para Alves (2015), o que todos esses jogos têm em comum é o 
ato de jogar e, inevitavelmente, é uma atividade voluntária, em 
que as pessoas que jogam dispõem de seu tempo para seguir 
as regras e a tensão, obrigatórias em qualquer jogo. Assim, o 
círculo mágico, conforme explica Huizinga (2019), é onde o jogo 
acontece, porque significa entrar naquele espaço mágico ou criar 
um quando o jogo começa. Esse momento é formado por regras, 
mecânicas de jogo, interação, experiência e desafio intelectual, 
elementos que circulam juntos para formar o que conhecemos 
como jogo em sua forma pura e simples. Quando ele traz em 
seu escopo aspectos culturais, essas fronteiras podem ser 
atravessadas de modo a criar uma transformação social. Nesse 
sentido, o primeiro ponto a ser destacado é que “todo jogo tem 
suas regras. São elas que determinam aquilo que ‘vale’ dentro 
do mundo temporário por ele circunscrito” (HUIZINGA, 2019, p. 
13). 

Depois que as regras são definidas, elas se tornam 
absolutas e não são abertas à discussão. E isso é determinante 
para que o jogo não entre em colapso. Nesse ponto, Retondar 
(2021, p. 60) afirma que a validade das regras depende se 
estas foram testadas e se podem ser modificadas enquanto os 
jogadores acharem necessário, pois são eles que validam se 
tais regras são valiosas para a experiência e esse processo faz 
com “que o jogo se desenvolva com clareza e fluidez.” 

Logo após esse conjunto de regras formulado e testado 
por jogadores, chegamos às mecânicas do jogo que, segundo 
Kapp e Boller (2018), é o conjunto de regras estabelecido para 
aquele jogo específico. O intuito central das mecânicas do jogo 
é o de auxiliar os jogadores a atingirem o objetivo final delas. 
Por isso, as regras devem ser muito bem estruturadas, “um jogo 
pode, por exemplo, oferecer um ótimo objetivo, mas se as suas 
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regras forem ruins, ele poderá se revelar pouco envolvente. 
Quando [você] jogar, avalie o quanto as regras desse jogo 
contribuem para seu engajamento pessoal” (KAPP; BOLLER, 
2018, p. 19). Além das regras, outro ponto importante dentro do 
círculo mágico do jogo é a motivação que leva o jogador a jogá-
lo, geralmente ele é estimulado intrinsecamente, entretanto isso 
varia de jogo para jogo ou de jogador para jogador. Dessa forma, 
o prazer é um fator contribuinte para as pessoas se envolverem 
nas atividades de lazer, como afirma Woods (2012, p. 147).

Embora os jogos sejam amplamente entendidos 
como sendo intrinsecamente motivadores, as 
razões para a diversão são inúmeras e podem 
variar muito de jogo para jogo e de jogador para 
jogador. De modo geral, porém, podemos assumir 
que a antecipação de alguma forma de diversão 
é um fator que contribui para as razões pelas 
quais as pessoas se envolvem em atividades de 
lazer particulares. Embora não seja o único fator, 
certamente é um elemento importante na motivação 
para jogar.29 

Woods (2012) desenvolveu um estudo em que buscou 
entender três pontos que levavam os jogadores a escolherem 
os jogos de tabuleiro: em primeiro lugar, sobre quais eram as 
mecânicas mais comuns e que mais os satisfaziam; depois, 
quais elementos são relevantes; e, por fim, quais os prazeres 
que aumentavam a experiência de jogo de um modo geral. Na 
análise do pesquisador, as mecânicas mais comuns nos jogos 
de tabuleiro estavam em equilíbrio e nenhuma possuía uma 
popularidade maior que a outra, boa parte dos seus entrevistados 
não possuíam uma aversão a mecânicas ligadas à sorte: “Em 
contraste, os mecanismos menos populares são aqueles que 
limitam a capacidade do jogador de tomar decisões significativas”30 
(WOODS, 2012, p. 149). O segundo ponto observado pelo autor 
é que os jogadores não possuíam preferência por uma mecânica 
específica, mas esperavam bastante da experiência que lhes 
fossem proporcionadas ao aplicá-las: 

A mecânica dos jogos não é tão importante quanto 
a forma como eles são implementados. Por 
exemplo, gosto de beber café ou um refrigerante ou 

29  Texto original: Although games are widely understood to be 
intrinsically motivating, the reasons for enjoyment are myriad and may vary 
widely from game to game and from player to player. Generally speaking, 
however, we can assume that the anticipation of some form of enjoyment is 
a contributing factor to the reasons that people engage in particular leisure 
activities. While it is not the only factor, it is certainly an important element in 
the motivation to play.  
30  Texto original: In contrast, the least popular mechanics are those that 
limit the player’s ability to make meaningful decisions.
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uma cerveja. Mas estes devem ser um bom café, 
uma boa cerveja e um bom refrigerante.31 [R330] 
(WOODS, 2012, p. 153)

A definição mais simples de jogo remete a algo que 
proporciona uma experiência nas pessoas que jogam. De acordo 
com Kapp e Boller (2018), tanto os jogos de entretenimento 
quanto os educacionais causam reações emocionais nos 
jogadores. O último aspecto citado por Woods (2012) é sobre o 
jogo apresentar um desafio intelectual: “Desafio intelectual – é 
por isso que me esforço para ganhar, não me importo de perder. 
É o desafio que é importante.32 R735” (WOODS, 2012, p. 153). 
Ainda, segundo o autor, 92% de seus entrevistados alegaram 
que a profundidade estratégica é bastante importante. Por 
isso, a presença dos desafios nos jogos é imprescindível para 
a manutenção da atenção do jogador, “designers de jogos de 
aprendizagem devem procurar manter o equilíbrio entre garantir 
um grau de desafio e a possibilidade de os jogadores saírem 
bem no jogo de maneira fácil e rápida” (KAPP; BOLLER, 2018, 
p. 15). Além do círculo mágico que envolve regras e interação, 
o desafio que envolve os jogadores é outro aspecto primordial. 

Nesse sentido, Salen e Zimmerman (2017a, p. 24) 
destacam também o contexto cultural em que o jogo está 
inserido, por exemplo, “as Olimpíadas não são apenas uma 
série de eventos esportivos, mas um complexo contexto no qual 
a política global infunde a ação dos jogos em muitos níveis. 
Todos os jogos fazem parte da cultura.” Para os autores, os 
jogos devem promover essa relação, “esses contextos podem 
ser ideológicos, práticos, políticos ou até mesmo físicos”. 

De acordo com Gramsci (2010), os sujeitos não são 
recipientes culturais em que os dados empíricos são amontoados 
ao acaso e, posteriormente, organizados com o intuito de serem 
acessados para responder ao mundo externo. Diante da ótica 
freiriana, os sujeitos são socialmente construídos na prática 
comunitária em que vivem, dessa maneira, suas experiências 
sociais são inseridas na realidade cotidiana e, assim, a 
construção da sua cultura e de seus saberes não será linear. 
Geertz (1989) definiu essa construção cultural como formada por 
uma teia de significados em que o sujeito está construindo a sua 
condição de existência, num processo contínuo e atravessado 

31  Texto original: game mechanics are not as important as the way in 
which they are implemented. Depending on the circumstances, I like drinking 
coffee or a soda or a beer. But a coffee must be a good coffee, and the beer 
must be a good beer.
32  Texto original: intellectual challenge - this is why I strive to win, but 
don’t mind losing. It is the challenge that is important.
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por ações e simbologias. Desse modo, o autor defende que, 
nesse momento, ocorre a mediação das relações dos indivíduos 
entre si, na produção de sentidos e significados que remetem ao 
real. 

É importante destacar que o jogo faz parte de um projeto 
e, segundo Salen e Zimmerman (2017a), trazem a cultura em 
vários níveis. Podem, por exemplo, apresentar imagens de 
gênero, raça e classe. Assim, “as dimensões culturais de um 
jogo fazem parte do jogo em si, refletindo valores e ideologias 
do contexto em volta” (SALEN; ZIMMERMAN, 2017a, p. 24). 
Dessa maneira, podemos entender que as pessoas que jogam 
podem atravessar o círculo mágico, de alguma forma, indo 
além das fronteiras, trazendo uma transformação cultural, “essa 
habilidade dos jogos de afetar os contextos em que eles são 
jogados representa um exemplo cultural da transformação 
lúdica transformadora” (SALEN; ZIMMERMAN, 2017a, p. 25). 
Portanto, os jogos são o reflexo da cultura, mesmo que nem 
todos possuem esse poder de transpassar o círculo mágico e, 
de algum modo, provocar uma mudança no contexto cultural. 

No que diz respeito à perspectiva de minha experiência 
como jogadora, destaco que gosto tanto dos jogos eletrônicos 
quanto dos de tabuleiro, mas a parte primordial é que gosto de 
ganhar. Desse modo, vou contar um pouco da minha história, 
pois ela possibilitará a conexão de minha experiência ao jogar 
com a de criar jogos. 

Eu jogo desde os meus onze anos, e sempre tive 
contato com jogos eletrônicos e com jogos de tabuleiro, como 
já mencionei. Kapp e Boller (2018) citam que existem quatro 
perfis de jogadores – conquistadores, exploradores, assassinos, 
socializadores – e cada um deles possui características 
distintas. Ao longo dos meus anos jogando, percebo que 
possuo características marcantes de três perfis: conquistadores, 
assassinos e exploradores – características que aparecem 
quando estou jogando. Por exemplo, quando jogo Angry Birds, 
Idle Miner e Candy Crush, minha característica de jogadora 
conquistadora aparece fortemente, pois são jogos de acúmulo 
de pontos e níveis, dentre outros elementos. Há cerca de 
quatro anos, o perfil conquistador estava tão forte que fiquei em 
primeiro lugar no Brasil, por meses, no campeonato do game 
Angry Birds. Em contraponto, quando estou jogando games 
que não possuem interação com outros jogadores, o meu perfil 
explorador aparece, surge uma vontade de descobrir o máximo 
possível do jogo, incluindo as mecânicas e o mapeamento. 
Porém, quando passo a jogar games que possuem interação 
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competitiva com outros jogadores, o perfil assassino aparece e, 
segundo Kapp e Boller (2018), os jogadores só ficam satisfeitos 
quando suas vontades são impostas, gostam de proporcionar 
momentos de agonia e ansiedade nos outros jogadores. O que 
importa é que meu objetivo é o de sempre ganhar no jogo.

Sempre que penso na palavra jogo, lembro-me das 
primeiras vezes que joguei na vida. Meu primeiro jogo de 
tabuleiro foi Detetive (um dos mais clássicos jogos de tabuleiro, 
em que os jogadores devem desvendar o responsável pela 
misteriosa morte do Sr. Carlos Fortuna). Trago na lembrança 
uma criança do prédio onde morava que ganhou esse jogo de 
presente de Natal, nos reunimos para jogar algumas partidas e 
experimentar o jogo. Por certo, minhas lembranças não remetem 
propriamente às crianças presentes, mas ao jogo, lembro-me 
claramente das cartas lindas, dos elementos muito hipnotizantes 
e das dificuldades para descobrir o mistério. Com a experiência, 
comecei a observar os outros jogadores e a blefar, tomava 
bastante cuidado com as cartas que eu expunha ao jogador à 
minha esquerda. Perdi as três primeiras partidas, mas depois 
disso, com minha observação, passei a ganhar. 

Nesse momento da minha vida, o jogo Detetive se tornou o 
meu favorito. Essa sensação de apreciação a qual experimentei 
com esse game é intitulada flow. É muito presente em diversos 
jogos e em outras áreas do entretenimento e, segundo 
Csikszentmihalyi (2020), a estruturação do flow ajuda o jogador 
a conquistar o estado de fruição, ou seja, momento em que se 
chega ao êxtase. Logo após essa experiência, minha família 
comprou um computador e comecei a ter contato também com 
jogos eletrônicos, no entanto, nada superava os sentimentos e 
sensações que tinha ao jogar o meu favorito - Detetive. A minha 
relação com jogos eletrônicos e de tabuleiro sempre foi bem 
estreita, pois gosto de sempre passar pela experiência criada 
pelos designers de jogos, além disso, como sou boa jogadora, 
gosto de me desafiar e ganhar.

Destaco que os jogos, em geral, são muito presentes 
em minha vida. Mas, antes dos meus onze anos, ocupava-
me em brincar ou o jogo sempre esteve presente? E como 
os jogos mudaram minha percepção de mundo? Sobre tais 
questionamentos é preciso esclarecer que jogos não se resumem 
àqueles de tabuleiro ou eletrônicos. Conforme Retondar (2021), 
qualquer prática cultural e social balizada por regras é um jogo, 
mesmo que elas sejam definidas apenas por um grupo ou no 
próprio imaginário. Quando, na minha infância, por exemplo, eu 
brincava de pular elástico, amarelinha, pique-pega, esconde-
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esconde, na verdade já estava jogando. Em todos esses jogos 
citados existem regras que são partilhadas pelos participantes. 

Segundo Huizinga (2019), o jogo pode ser considerado 
mais antigo que a cultura, o autor afirma que, por exemplo, 
animais brincam como homens, “cachorrinhos [...] brincam 
mediante a um certo ritual de atitudes e gestos. Respeitam a 
regra que os proíbem de morderem, pelo menos com violência” 
(HUIZINGA, 2019, p. 1). Portanto, para Huizinga (2019), temos 
que distanciar o jogo do fisiológico ou do reflexo do psicológico, 
porque “ultrapassa os limites da atividade puramente física ou 
biológica [...] transcende as necessidades imediatas da vida 
e confere o sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa” 
(HUIZINGA, 2019, p. 2). Porém, ancorados no pensamento de 
Gramsci (2010), a cultura dos sujeitos não é uma construção 
linear de empilhamento de dados empíricos, mas sim, uma 
constante construção dos sujeitos que intervêm no espaço onde 
vivem, criando o seu mundo cultural que está em frequente 
construção. Desse modo, entende-se que a cultura nasceu com 
os sujeitos, distanciando-se, assim, do pensamento de Huizinga 
(2019), que declara que o jogo é mais antigo que a cultura.

Atualmente, eu percebo que, segundo o que é afirmado 
por Retondar (2021), o meu ato de jogar se tornou o meu 
discurso não verbal, em que trato de maneira lúdica as questões 
relacionadas a minha vida, sobre como uso meus perfis de 
jogadores – conquistador, explorador, assassino e até o 
socializador, para lidar com diversas situações por quais passo 
em meu cotidiano. Nesse ponto, cito Woods (2012), com quem 
me identifico ao fazer minhas escolhas como jogadora, ele 
apresenta relatos de diversos autores estudiosos de jogos de 
tabuleiros que destacam o sistema de prazer dos jogadores ao 
jogar. Sem dúvida, a proposta que melhor se encaixa às minhas 
características de jogadora é a de four keys, que propõe um 
desbloqueio de emoções dentro das pessoas que jogam.

[ ] a “diversão difícil” que se encontra na resolução 
de problemas; a “diversão fácil” derivada da 
imersão; os “estados alterados” produzidos pela 
experiência interna e o “fator pessoas” que vem 
da visualização de jogos como mecanismos para 
experiências sociais.”33 (WOODS, 2012, p. 147)

33  Texto original: the “hard fun” that is found in problem solving; the 
“easy fun” derived frow immersion; the “altered states” produced by internal 
experience and the “people factor” that comes from viewing games as 
mechanisms for social experiences. 
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Figura 13 - Lara Croft em peça de marketing – Olhar Digital

Nesse contexto de lembranças, posso voltar no tempo 
para relembrar minha primeira heroína, a Lara Croft (Figura 12), 
da franquia Tomb Raider34. Segundo Albuquerque (2021), Lara Croft 
nasceu para o mundo no dia 25 de outubro de 1996. Ao todo, o 
estúdio lançou 19 jogos, porém o seu criador, Toby Gard, não 
ficou satisfeito com a hipersensualização dada à personagem, 
e isso acabou forçando-o a sair do estúdio. Por exemplo, como 
pode ser observado na Figura 12, Lara Croft aparece em uma 
peça de marketing do estúdio, que foca na sexualização da 
personagem, com o intuito de atrair olhares masculinos. Gard 
acreditava que “Lara Croft era, desde sua concepção, forte 
e inteligente. Ela não precisava de um homem para salvá-la” 
(MACALOSSI, 2021, n.p.). Vale destacar que a intenção do 
estúdio, ao construir personagens femininas com peitos enormes 
e cintura fina, era atrair um público cativo, já existente dos 
videogames, porém o que eles não perceberam foi que explorar 
a personagem, como representada na Figura 12, poderia perder 
um público muito importante, o feminino. Esse público estava 
sendo conquistado com o empoderamento da personagem Lara 
Croft. Pessoas próximas a Gard relataram que ele não gostou 
da transformação da personagem em um sex symbol, por isso 
preferiu sair do estúdio. Em uma entrevista, ocorrida em 2004, 

34  Uma série de jogos eletrônicos, histórias em quadrinhos e filmes tendo 
como protagonista a personagem Lara Croft.
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ele demonstrou sua insatisfação com o que estavam fazendo 
com sua personagem.

Tive problemas quando eles começaram a colocar 
roupas decotadas nela e, às vezes, tirá-las 
completamente. É muito estranho quando você vê 
um personagem seu fazendo essas coisas. Você 
não consegue acreditar. Passei a vida desenhando 
coisas e elas são minhas, sabe? Elas pertencem a 
mim, disse Gard. (MACALOSSI, 2021, n.p.)

A saída de Toby Gard durou algum tempo, mas Macalossi 
(2021, n.p.) esclarece que, posteriormente, ele retornou como 
consultor no Lara Croft Tomb Raider: Legend. Nesse game, a 
“heroína passou por um redesign, tendo seus traços suavizados e, 
bom, com proporções de uma pessoa de verdade”. Considerando 
essa história, cabe refletir: qual foi a minha percepção em relação 
à personagem ao jogar os 19 jogos ao longo desses 25 anos? 
Em primeiro lugar, possuo uma relação de estima muito grande 
com esse jogo, já que foi a franquia mais longa que já joguei. Os 
quebra-cabeças e desafios presentes destravavam em mim o 
que Woods (2012) nomeou de hard fun e easy fun, despertando 
desde a capacidade de solucionar problemas presentes nos 
desafios e quebra-cabeças, até uma imersão no papel de 
arqueóloga. Quer dizer, as horas que eu passei jogando me 
proporcionaram ‘viver’ como uma arqueóloga empoderada. Por 
isso, considero que o Tomb Raider seja um game com um flow 
muito alto, pois “o mimetismo nos faz sentir como se fôssemos 
mais do que realmente somos por meio da fantasia, do que faz 
de conta e do disfarce” (CSIKSZENTMIHALYI, 2020, posição 
1514).

Sobre minhas experiências mais recentes, vou discorrer 
acerca de três jogos. O primeiro é intitulado Sherlock, que 
consiste na dedução de pistas inseridas no game, o que Woods 
(2012) nomeou de people factor, cuja interação com os demais 
jogadores da mesa é imprescindível, além do fator observação 
ser necessário. Apesar desses fatores, é um jogo fácil e rápido, 
com partidas que duram aproximadamente 15 minutos, o que 
não o torna maçante. É importante destacar que o jogo possui 
uma grande rejogabilidade35, mesmo com personagens fixos, 
porque o conjunto para a dedução do crime final sempre mudará. 
Isso garante o flow, conforme cita Csikszentmihalyi (2020), 
que é o jogo sempre estar trazendo uma novidade. De acordo 
com a pesquisa de Woods (2012), mais de 60% das pessoas 
consideram a rejogabilidade muito importante e para mais de 

35  Quando um jogo pode ser jogado várias vezes sem se tornar cansativo.
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Figura 14 -  Personagens Bang - Arquivo Pessoal da Autora

90% é bastante importante. No entanto, o que me incomodou 
bastante nesse jogo é que, dos doze personagens presentes 
nele, apenas dois são mulheres. Mesmo assim, ainda tenho 
um entusiasmo com o jogo que, provavelmente, deve estar 
relacionado a essa rejogabilidade e por ser rápido e estratégico 
– segundo ponto mais relevante para as pessoas que jogam, de 
acordo com a pesquisa de Woods (2012). 

O segundo jogo que experimentei nesses últimos meses 
é intitulado BANG – Dice Game (Figura 13), o qual possui uma 
temática de Velho Oeste. Ele é impossível de ser jogado com 
menos de três pessoas, por isso é totalmente sociável, além de 
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ser preciso aprender a blefar ou combinar com os jogadores na 
mesa. Portanto, ele possui rejogabilidade e estratégia, pontos 
principais que os jogadores buscam, conforme citado por Woods 
(2012). Outro ponto positivo é a presença de rolagem de dados. 
Na pesquisa de Woods (2012), 80% dos entrevistados marcaram 
que gostam de desfrutar da rolagem de dados e 80% dos usuários 
marcaram que gostam de trabalhar com stock holding (tradução 
livre ‘mantendo estoque – vidas e tiros’). O game ainda traz três 
personagens femininas empoderadas com poderes especiais 
(Figura 13), como pode ser observado nas cartas, as mulheres 
presentes no jogo trazem uma imagem de empoderamento bem 
presente. A ilustração mostra as personagens empunhando 
armas com sinal de força. Destaco aqui a primeira vez que o 
joguei, na véspera do meu aniversário, em uma loja de jogos de 
Goiânia. O vendedor me apresentou o jogo e convidou outras 
pessoas ali presentes para jogar. Ele preparou todo o ambiente, 
selecionou uma música de faroeste no Youtube, ficou andando 
como se estivesse usando coldres com armas, resumindo, agiu 
como se fizesse parte dos personagens. Segundo Huizinga 
(2019), devemos respeitar as regras do jogo, apesar da nossa 
vontade de ganhar. Nessa experiência, respeitei todas elas e 
ganhei a primeira partida.

Sempre gostei de seriados e filmes que envolvessem 
investigações criminais, por isso, vou relatar minha experiência 
em imersão com o game Chronicles of Crime36,  pois gosto da 
interação da ciência com a solução dos crimes. Quando assisti 
ao primeiro review desse jogo, fiquei muito ansiosa para jogá-lo, 
ainda mais porque ele me mostraria algumas possibilidades de 
hibridismo entre o jogo de tabuleiro e o jogo digital, além de ter a 
possibilidade de jogar sozinha. Quando pedi o jogo na internet, 
eu já sabia que ele não possuía uma rejogabilidade, desse modo, 
comecei a buscar alternativas. Como Woods (2012) afirma, 
esse é um ponto bem importante. Assim que o game chegou, 
eu já havia encontrado uma comunidade que desenvolvia os 
cenários comunitários, assim, eu teria vários deles para treinar 
minhas habilidades de C.S.I37. Vale destacar que o jogo traz o 
que Woods (2012) classifica de hard fun e altered states, pois, 
além de poder produzir uma experiência interna de ser um 
investigador e ter todas as sensações que ele teria ao solucionar 
um crime, os jogadores estão ali para solucionar um crime 
grave. Então, até o momento o joguei apenas sozinha várias 

36  Um jogo cooperativo de investigação que mistura o tabuleiro com a 
interação com um app de realidade aumentada.
37  Um dedicado grupo de investigadores forenses em um laboratório criminal.
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vezes, mas nunca ganhei: “os jogadores passam a maior parte 
de seu tempo fracassando. De modo geral, a cada quatro vezes 
em cinco, os jogadores não completam a missão, estouram o 
tempo, não solucionam o quebra-cabeça” (MCGONIGAL, 2012, 
p. 73). Sem dúvida, eu não tinha ficado tanto tempo sem ganhar, 
acredito que é isso o que mais me intriga nesse game, por isso 
eu sempre volto e tento novamente.

Qual o ponto de ligação de todas essas histórias? Por 
que as escolhi? O quanto elas influenciaram na criação do 
Empoderadas? Primeiramente, é que todos os jogos carregam 
personagens do universo feminino, sendo principais ou 
coadjuvantes. Além de satisfazer a minha vontade de jogar, 
para o desenvolvimento do meu projeto eu precisava fazer uma 
análise de jogos que possuíssem personagens femininas e que 
trouxessem diversas mecânicas38. O segundo questionamento 
pode ser respondido da seguinte maneira: eu sempre fui 
jogadora, porém, especificamente para análise deste projeto, eu 
escolhi apenas os três últimos jogos. De certo modo, escolhi o 
Sherlock porque achei algumas semelhanças com as mecânicas 
do jogo Detetive e, desse modo, eu poderia compará-los. 
Conforme relatei, com o Bang Dice Game o vendedor criou uma 
atmosfera tão incrível que não tive escolha, o incluí na pesquisa. 
Assim como o Chronicles of Crime que, apesar de não possuir 
rejogabilidade, o nível de imersão e resolução de problemas é 
tão envolvente que o jogo se torna incrível. 

38  Conjunto de regras estabelecido.
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Construindo um paralelo entre jogos de 
entretenimento e jogos educacionais, e o 

uso de gamificação em sala de aula

2.2

Huizinga (2019) afirma que podemos considerar o jogo 
como um elemento mais antigo que a cultura, porém, de acordo 
com o pensamento de Gramsci (2010), a cultura nasceu junto 
com os sujeitos e, estes, criaram o ato de jogar. Ao longo do 
tempo, alguns jogos se subdividiram em diversas categorias, 
como por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos digitais e os híbridos 
(misturam elementos analógicos e digitais). Além dessas 
categorias, eles se subdividem entre jogos de entretenimento 
e educacionais. Ainda, por volta do ano de 2009, Burke (2015) 
conta com o surgimento do Foursquare, o nascimento de uma 
nova subcategoria, conhecida como gamificação. E qual seria 
a diferença entre jogos de entretenimento, educacionais e 
gamificação? A gamificação é um jogo? Ou os jogos educacionais 
ou a própria gamificação podem ser utilizados como estratégias 
para atrair a atenção dos estudantes para conteúdos trabalhados 
em sala de aula?

Os primeiros pesquisadores que buscavam entender a 
amplitude de comunicação e de aprendizagem dos videogames 
focaram na influência da mídia nas mudanças de comportamento. 
Chegou-se à conclusão de que a interatividade é um elemento 
forte ligado ao jogo, de acordo com a pesquisadora Petry (2019, 
p. 44), em que ela cita o autor Greenfield (1984): “interatividade 
resultante das ações do jogador como um elemento forte de sua 
atratividade, incluindo a importância da ação do jogador”. 

Dessa forma, o universo que está sendo proposto para 
este estudo é o de jogos educacionais de tabuleiro que, dentro 
da perspectiva da aprendizagem interativa, trazem vários 
tipos de experiências as quais podem ser confundidas umas 
com as outras, bem como favorecem o entendimento acerca 
das diferenças entre jogos educacionais, de entretenimento e 
gamificação, conforme destacam Kapp e Boller (2018, p. 40): 
“assim como as distinções entre os jogos de entretenimento e 
aqueles projetados para garantir um resultado de aprendizado”. 
Portanto, compreender as definições apresentadas é a melhor 
forma de esclarecer se a solução para resolver o problema 
educacional é de fato um jogo educacional, de entretenimento 
ou uma gamificação. Por exemplo, os autores afirmam que 
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os jogos de entretenimento têm o intuito apenas de divertir o 
jogador, enquanto os de aprendizagem possuem o intuito de 
“desenvolver novas habilidades e novos conhecimentos, ou a 
reforçar os já existentes.” Nesse caso, o divertimento deve estar 
ligado ao conteúdo aprendido. 

Assim sendo, chegamos à gamificação, que não é um 
jogo propriamente dito, mas “trata-se do uso de elementos dos 
jogos em uma situação de aprendizagem, da utilização de partes 
de um jogo no design instrucional, sem que isso implique na 
criação de um jogo completo” (KAPP; BOLLER, 2018, p. 41). 
Os autores enfatizam que a gamificação é utilizada em casos 
em que se pretende envolver os indivíduos no conteúdo por um 
longo período, de forma a adentrar diversas áreas, inclusive a 
da educação, pois, quando um educador utiliza a pontuação de 
insígnias com seus estudantes, ele está gamificando. Dessa 
forma, podemos extrair diversos benefícios da gamificação 
quando ela é aplicada na educação, tornando, assim, o processo 
de aprendizagem mais efetivo, segundo afirma Alves (2015, p. 
XXI):

[...] o que funcionava antes não necessariamente 
funciona hoje quando o assunto é aprendizagem. 
É neste cenário que o gamification se encaixa, 
ajudando a tornar a aprendizagem mais atrativa, 
engajadora, divertida e efetiva. 

Para que a gamificação ou os jogos educacionais sejam 
efetivos, não se deve considerá-los como única solução para 
o problema, mas, sim, como instrumentos de auxílio ao ensino 
instrucional, a fim de que a construção do conhecimento seja 
concretizada. Alves (2015) afirma, ainda, que a gamificação 
deve ser uma solução utilizada como ferramenta para auxiliar no 
alcance dos objetivos estabelecidos.

O sistema educacional convencional, muitas vezes, 
enfrenta a falta de interesse dos estudantes na aprendizagem 
escolar. Dessa maneira, evidências das qualidades motivacionais 
dos jogos levaram educadores a introduzi-los em suas atividades 
pedagógicas. Como cita Petry (2019, p. 45), a ideia de incluir 
jogos no ensino foi proposta por Jean-Jacques Rousseau, no 
século XVIII: “por meio de jogos, a criança realiza com vontade 
aquilo que não gostaria de realizar se fosse forçada”. A diferença 
entre jogos comerciais, jogos educacionais e gamification é 
que os dois últimos não são atos voluntários, portanto o maior 
desafio do criador do jogo educacional ou do gamification é 
construir algo que cause interesse aos usuários. Nesse sentido, 
Alves (2015) explica que o jogo, apesar de ser uma atividade 
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voluntária, realizada por escolha própria, quando é inserido no 
ambiente de aprendizagem, deixa de ter, na maioria das vezes, 
esse caráter voluntário. Acima de tudo, o intuito da escola e dos 
professores é o de estabelecer a mediação entre o estudante e 
a construção dos seus saberes. 

A educação, segundo Goldsmiths (2014), é o que 
Foucault afirmava sobre passar por um processo de vigilância, 
regulamentação, disciplinaridade e normatização. Dessa 
maneira, professores e alunos eram formados, regulados e 
normalizados. O autor acredita que esse tipo de pedagogia 
é violento, pois não respeita as diferenças, preocupando-se 
apenas com a transmissão mecânica do conhecimento, sem 
respeitar as realidades socioculturais dos educandos. Freire 
(2019) nomeia esse tipo de pedagogia como ensino bancário, 
e assim como Goldsmiths (2014), afirma que para sair desse 
círculo vicioso pedagógico é necessário dar mais flexibilidade, 
tanto aos professores quanto aos estudantes na busca de seus 
conhecimentos. É preciso compreender que, conforme a ótica 
freiriana, bem como afirmado por Andrade (2016), estamos 
em constante processo de aprendizado e, muitas vezes, ele 
atravessa a sala de aula. 

Andrade (2016, p. 72) faz uma reflexão sobre “relações 
de ensino e aprendizagem em diferentes espaços sociais 
regulados pela cultura.” Dessa forma, ela chega à conclusão 
que o aprendizado ocorre em diversos locais culturais além 
da escola. Nesse ponto, ela destaca o espaço do Museu do 
Holocausto como um lugar de aprendizagem, em que cita um 
estudo da autora Ellsworth, sobre o qual afirma esse espaço 
“como um lugar anômalo que instiga novas perspectivas de 
olhar, que é peculiar e cujos fenômenos pedagógicos são 
difíceis de classificar” (ANDRADE, 2016, p. 73). Propõe-se que 
ele seja observado de diversos ângulos e, assim, esse espaço 
terá uma força pedagógica39 mais atraente. Nessa perspectiva, 
com Empoderadas, a intenção é criar um jogo educacional 
e trabalhar com um espaço anômalo que levante questões e 
discussões sobre violência de gênero.

Observando outros trabalhos pedagógicos, cheguei 
a Goldsmiths (2014), em Pedagogia do Evento, que visa 
ao aprendizado real através do movimento para o novo ou a 
investigar a realidade da existência. Segundo o autor, a pedagogia 
do evento levará professores e estudantes a questionarem o seu 
ambiente. Porém, ele declara que essa pedagogia pode abalar 
a compreensão, por isso precisa ser bem aplicada para que se 
39  Termo criado por Ellsworth.
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torne um ato de aprendizagem. Ele dá o exemplo da obra criada 
por uma estudante, intitulada Coração Enjaulado40. Conforme 
o contexto retratado, os bovinos estavam sendo abatidos em 
massa na Inglaterra na época do evento da obra, desse modo, a 
estudante queria saber se poderia propor para seu projeto final 
de curso um coração (congelado) suspenso em uma gaiola de 
madeira no fundo palha, com o mapa da Inglaterra. A preocupação 
da estudante era que nenhum dos elementos, individualmente, 
tinha sido produzido por ela, portanto, ela se perguntava se o 
que apresentaria lhe daria nota suficiente. Segundo o autor, 
houve aqui uma ruptura do ensino normatizado, a estudante 
conseguiu, em uma obra, questionar o que estava ocorrendo na 
Inglaterra naqueles últimos eventos.

Trazendo a perspectiva para o que tem sido produzido 
no Brasil, temos o trabalho de Hofstaetter e Costa (2021), que 
apresentaram a Caixa de Artefatos Propositores com o objetivo 
de provocar ações, investigações e descobertas poéticas e 
artísticas em quem a usasse. Segundo as autoras, ela foi criada 
com elementos que “servem para realizar experimentações 
diversas, pesquisas de materiais, pesquisas sensoriais, 
exercícios de produções poéticas e artísticas” (HOFSTAETTER; 
COSTA, 2021, p. 1-2). Essa caixa possui possibilidades criativas 
de utilização por parte dos usuários. Traz 13 conjuntos de 
objetos, entre eles jogos, blocos interativos e um livro artístico-
poético, com sugestões de uso dos elementos da caixa. O livro 
traz, ainda, sugestões para que o usuário possa fazer suas 
próprias experimentações.

Outro exemplo da pedagogia transformadora aplicada 
no meio artístico em solo nacional é apresentado pelos 
pesquisadores Schvambach, Myczkowski e Sperb (2021) 
que, entre os anos de 2018 e 2020, propuseram as práticas 
coletivas de pinturas de murais (Projeto Arte na Parede). 
Essas intervenções transformaram esses locais em “lugares 
de pertencimento, afetividade e resistência” (SCHVAMBACH; 
MYCZKOWSKI; SPERB, 2021, p. 1). É citado pelos autores 
que, a partir do ano de 2018, o ensino de artes foi retirado do 
currículo nacional, dessa maneira, ele foi incorporado às áreas 
de linguagens, o que acarretou perda em sua especificidade. 
Porém, nos Institutos Federais, o ensino de artes ainda faz parte 
do currículo, mas com apenas duas horas-aulas semanais para 
o terceiro ano do ensino técnico integrado. Nesse contexto, o 
projeto Arte na Parede veio para ampliar o contato dos estudantes 
e professores com o ensino de artes e, dessa maneira, segundo 
40   Versão original: The caged heart.
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os autores, “a arte poderia estabelecer atravessamentos no 
cotidiano do Instituto, intensificando a participação e o senso 
de pertencimento” (SCHVAMBACH; MYCZKOWSKI; SPERB, 
2021, p. 3). Esse projeto fez com que o ensino de artes fizesse 
mais sentido e que o ambiente onde ocorreram as intervenções 
deixasse de ser apenas um espaço de passagem. Schvambach, 
Myczkowski e Sperb (2021) ressaltam que o projeto teve quatro 
edições e que, a cada etapa, se torna mais grandioso e com 
maiores questionamentos. 

Desse modo, os sujeitos que estão edificando o seu 
conhecimento devem sentir-se mais motivados, o que é 
corroborado por Petry (2019), quando cita os estudos de Tobias, 
Fletcher e Wind (2014), os quais chegaram à conclusão de que a 
diversão é um motivador para o aprendizado, pois encontraram 
estudantes que gastam mais tempo jogando do que utilizando 
materiais instrucionais. Certamente, esses estudantes preferem 
jogos a outros meios de aprendizados convencionais. Assim, 
os pesquisadores indicam que o jogo educacional pode ser um 
complemento ao conteúdo, porque “o objetivo tem maior alcance 
quando se adicionam outros materiais, como pesquisas de links 
na web, exercícios em laboratórios ou mesmo textos” (PETRY, 
2019, p. 47).

Como afirmado anteriormente, jogos e gamificação 
devem ser utilizados como parte do programa instrucional. 
Dessa forma, os educadores conseguirão atingir, segundo Alves 
(2015), “o engajamento e a aprendizagem dos educandos; 
games e elementos de games devem ser parte do programa, ou 
seja, parte da estratégia instrucional e não a estratégia como um 
todo” (ALVES, 2015, p. 116). Os jogos, como parte da estratégia 
da educação instrucional, tornam-se importantes na construção 
do ser crítico e, assim, entram como parte da tática para aguçar 
a curiosidade e a inquietação indagadora dos estudantes. As 
autoras Alves e Coutinho (2019) citam um estudo realizado por 
pesquisadores espanhóis, Espinosa, Eguia-Gómez e Hildebrandt, 
em que observaram alunos e chegaram à conclusão de que os 
jogos os motivavam mais para o aprendizado. De acordo com 
eles, “tal fato pode estar relacionado às novas experiências, que 
estimulam e provocam a colaboração e as conexões pessoais” 
(ALVES; COUTINHO, 2019, p. 114).

Em resumo, os jogos de entretenimento proporcionam às 
pessoas que jogam um ato voluntário ao jogarem, já que elas 
escolhem quando jogar. Os jogos educacionais e as gamificações, 
geralmente, são aplicados sem escolha dos jogadores, portanto 
não são atos voluntários. Por esse motivo, devem ser muito 



58

Voltar ao 
súmário

bem planejados para que as pessoas não achem as tarefas 
maçantes. Enfim, o criador de jogos deve entender de forma 
clara o funcionamento dessas ferramentas, planejando o uso 
delas no projeto, apenas entendendo seus princípios básicos é 
que podem ser aplicadas.
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Eu ando só?
2.3

Certamente, nas ‘andanças’ virtuais do último ano, percebi 
que eu não estava sozinha como pesquisadora de jogos, muitas 
pessoas estão pesquisando e criando jogos educacionais e 
gamificações. Segundo Santos e Isotani (2018), os jogos têm 
evoluído de uma maneira bastante acelerada e, cada vez mais, 
têm participado do lazer das pessoas, alterando sua vida social. 
Porém, durante a participação no encontro JOGOLUDI, pude 
perceber que a maioria dos trabalhos que envolviam a criação de 
jogos estava mais concentrada nas áreas de exatas e biológicas. 
Por isso, quando comecei o estado da arte, fiz a divisão por 
áreas de conhecimento para chegar à compreensão de que essa 
percepção era real. Nesse sentido, levando em consideração os 
trabalhos ligados ao desenvolvimento de jogos, constatei que a 
maioria deles não aborda temas relativos às ciências humanas. 
Por isso, acredito que meu projeto tem um grande potencial de 
desencadear um enriquecimento da área. Apesar de a análise 
desses trabalhos ainda estar muito superficial, escolhi alguns 
deles que me serviriam de orientação para a criação do jogo 
educacional em questão.

Destaco que foquei em cinco documentos que visavam 
à criação de jogos, já que eles conversavam diretamente com 
meu projeto. O primeiro refere-se a um relato de experiência de 
sala de aula, intitulado Banco Químico: um jogo de tabuleiro, 
cartas, dados, compras e vendas para o ensino do conceito 
de soluções, em que os autores relatam a construção de um 
jogo baseado no já conhecido Banco Imobiliário. Desse modo, 
o uso de jogos tinha o “intuito de melhorar o ensino de química, 
disciplina que, segundo Chassot (1995), [é] difícil de aprender e, 
segundo os próprios alunos, em muitos aspectos ainda continua 
descontextualizada” (OLIVEIRA; SOARES; VAZ, 2015, p. 285). 
Os autores explicam como é o jogo, ilustrando aos leitores 
maneiras e materiais que podem ser adaptados para sua 
utilização em sala de aula, porque a intenção era desenvolvê-lo 
com materiais fáceis de serem adquiridos, de modo a facilitar 
sua disseminação, e também “jogos cujas regras originais os 
alunos conheçam têm mais chance de funcionar em sala de 
aula, pois minimiza o desconhecimento destas” (OLIVEIRA; 
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SOARES; VAZ, 2015, p. 288). Ou seja, é importante usar jogos 
que os estudantes conheçam como referência para as regras 
de jogos educacionais, assim se tornará um material facilitador 
durante o processo de aprendizagem. 

Em seguida, concentrei-me na leitura de Uma experiência 
projetual de design de jogos de tabuleiro, cujos autores abordaram 
a construção de um jogo de tabuleiro tradicional, “visando à 
idealização e concretização de um produto de design” (MENDES; 
QUEIROZ, 2017, p. 8). Há aí uma diferença quanto ao processo 
de criação, pois, neste, a proposta é o “desenvolvimento de um 
jogo autoral, por meio da criação do conjunto completo de regras 
e todo o sistema visual necessário” (MENDES; QUEIROZ, 
2017, p. 8). Nesse contexto, os criadores usam graphic novel 
Snow Piercer como inspiração para a criação do jogo, mas não 
se trata de um jogo educacional, seu objetivo principal é o de 
mostrar às pessoas lições sobre economia e política: “O jogo 
consistiria em disputas por projetos e construções através de 
leilões e conflitos de interesse” (MENDES; QUEIROZ, 2017, p. 
58). Um ponto relevante aqui é, mesmo que o jogo tenha um 
potencial de entretenimento, esses gatilhos de ensino podem 
surgir. Em síntese, esses dois trabalhos embasam bastante a 
parte de jogos da minha pesquisa, pois demonstram a criação e 
a aplicação destes, de modo que eu possa prever possibilidades 
e problemas em meu projeto. 

No terceiro texto – o artigo Desenvolvimento de jogos 
de tabuleiro (board game) para o ensino da aplicação dos 
conceitos de controle da qualidade em uma unidade industrial, 
os autores descrevem o método de criação de diversos jogos de 
tabuleiro de uma mesma matéria, trazendo conteúdos diversos. 
O método foi criado pela Prof.ª Dr.ª Adriana Paula Fuzeto e 
seu desenvolvimento foi realizado pela II Turma do Curso de 
Engenharia de Produção do Centro Universitário UNIFAFIBE, 
em Bebedouro (SP). Segundo os autores, os estudantes foram 
divididos em nove grupos e cada um escolheu um líder para 
coordenar a atividade de confecção do jogo. Desse modo, 
receberam aulas sobre “história dos jogos, juntamente com 
alguns exemplos de temáticas, que abordavam estratégias de 
cooperação” (FUZETO et al., 2017, p. 65). Assim, eles teriam 
que adaptar o conteúdo da disciplina de controle de qualidade 
ao formato de jogo que o grupo desejasse, listando os problemas 
e soluções que, posteriormente, gerariam as cartas. Nesse 
sentido, aprenderam sobre softwares de design, os quais lhes 
deram condições de criar o tabuleiro, o manual e as cartas do 
jogo.
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Com a finalidade de promover a testagem do jogo, foi 
utilizada uma metodologia de três ciclos, que consistia em: na 
primeira fase, cada integrante do grupo jogaria pelo menos uma 
vez; na segunda, o jogo seria avaliado por outros jogadores; 
e, na terceira etapa, seria jogado por pessoas que não haviam 
participado do projeto (FUZETO et al., 2017). A primeira e a 
segunda fases são importantes, pois nelas são encontrados os 
pontos fortes e fracos do jogo de tabuleiro, há uma testagem da 
jogabilidade e verifica-se a clareza do manual para os usuários. 
Já na terceira etapa, o criador do jogo percebe o olhar de um 
sujeito que não estava vivenciando o processo. Quando o jogo 
é avaliado por turmas que ainda não aprenderam o conteúdo, o 
jogo auxilia no processo de ensino e aprendizagem, conforme 
Fuzeto et al. (2017). A leitura desse artigo acrescentou de forma 
significativa ao processo de construção do meu projeto, trazendo 
uma perspectiva de construção de metodologias de jogos para 
posterior aplicação em sala de aula.

Nessa sequência, fiz a análise do trabalho de conclusão 
de curso (TCC), intitulado Jogos de tabuleiro e a representação 
da cultura popular, em que foi criado um jogo de mesa party game 
“com o objetivo de difundir figuras menos conhecidas do folclore 
nacional, desenvolvido através da compreensão da cultura 
popular e seu valor regional” (SILVA; RODRIGUES, 2021, p. 6). 
A partir desse material, verifiquei a metodologia aplicada para o 
desenvolvimento de um jogo, desde a criação das ilustrações do 
projeto até o desenvolvimento de suas mecânicas. Desse modo, 
o acompanhamento desse trabalho foi fundamental para iniciar o 
Empoderadas, visto que o autor compartilhou suas experiências 
de construção de um jogo de tabuleiro. 

Enfim, fiz o estudo do artigo Análise de métodos 
de avaliação de jogos educacionais, em que os autores 
apresentaram quatro tipos de avaliação de jogos: Learning 
Objects Review Instrument41 (LORI), GameFlow42, EGameFlow 
e, por último, exclusivo para jogos eletrônicos, o Usability of 
Educational Computer Games 43(UsaECG). Enquanto a avaliação 
LORI é classificada como um estilo muito difícil para avaliadores 
inexperientes, os autores sugerem que, para jogos educacionais, 
sejam usadas a EGameFlow e a UsaECG. Vale ressaltar que 
a EGameFlow é uma adaptação da GameFlow, a qual “busca 
explicar o que torna uma atividade agradável” (TSUDA et al., 
2014, p. 159). Portanto, a EGameFlow é uma adaptação da 

41  Instrumento que auxilia a revisão de objetos de aprendizagem
42  Método de motivação do aprendizado por meio de jogos
43  Usabilidade dos jogos eletrônicos educacionais 
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avaliação para jogos educacionais, cujo “método busca criar 
uma escala de satisfação do usuário com o jogo educacional, o 
que auxilia o game designer a entender os pontos fortes e fracos 
do jogo do ponto de vista do jogador” (TSUDA et al., 2014, p. 
160). Assim, o artigo deu auxílio importante para a escolha do 
método de avaliação do jogo Empoderadas.

Depois de passar por todo esse processo de visita aos 
referidos textos, os quais giram em torno da criação de jogos 
de tabuleiro e da análise e avaliação dos já criados, percebo 
a importância que me prestaram em algumas questões, mas 
não em todas. Minha pesquisa refere-se à criação de um 
jogo de tabuleiro autoral, porém ela vai além dessa questão. 
A ideia também é poder dividir com outros pesquisadores os 
erros e acertos de todo esse processo de produção do jogo 
Empoderadas. Dessa maneira, o projeto traz essa perspectiva 
lúdica de apresentar o processo completo de game design, em 
que exponho os conflitos e as falhas de desenvolvimento, tão 
importantes para os futuros pesquisadores quanto o produto 
final. Até então, não encontrei documentos que trouxessem essa 
perspectiva.

Existem diversos estudos espalhados pelo mundo 
que indicam eficiência na aprendizagem escolar quando são 
utilizados métodos baseados em jogos, em contraponto ao uso 
do método tradicional de instrução, mais frequente em salas de 
aulas. Para comprovar essa afirmação, Kapp e Boller (2018) 
citam alguns autores, tais como: Pieter Wouters e colegas 
(2013), Traci Sitzmann (2011), Thomas M. Connolly e colegas 
(2012). A comparação dos resultados de 38 estudos individuais 
levou Wouters e colegas (2013) a descobrirem que a retenção do 
aprendizado de um conteúdo por meio de jogos é maior do que 
aquela em que o estudante é exposto a métodos convencionais. 
Já a análise de Sitzmann (2011), que envolveu 65 amostras 
independentes e dados de 6 mil estagiários, compara os 
resultados de pessoas que haviam sido treinadas por métodos 
convencionais e os resultados foram: “os trainees que utilizaram 
jogos apresentaram nível de conhecimento declarativo 11% 
maior; nível de conhecimento processual 14% maior e nível de 
retenção 9% mais elevado que o grupo de comparação” (KAPP; 
BOLLER, 2018, p. 42). No estudo de Connolly e colegas (2012), 
foram revisados 129 trabalhos em que estavam relacionados 
jogos de computador e jogos sérios. A conclusão a que chegaram 
é a de que os “resultados e impactos mais comumente registrados 
foram a aquisição de conhecimento/compreensão de conteúdo 
e os de caráter afetivos e motivacionais” (KAPP; BOLLER, 2018, 
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p. 43). 
Sem dúvida, para entender o que é gamification é preciso 

compreender o que são jogos e, desse modo, saber quando 
integrar os dois ou escolher entre eles. Segundo afirma Alves 
(2015), devemos pensar nos games partindo da perspectiva 
cultural e da sua natureza. Nesse ponto, Alves (2015) e Huizinga 
(2019) concordam que o jogo seja mais antigo que a cultura, 
uma vez que se pressupõe esta como sendo a existência de 
uma sociedade, “todas as teorias partem do mesmo ponto, 
acreditando que o jogo se encontra conectado a algo além 
do próprio jogo” (ALVES, 2015, p. 17). De acordo com essa 
perspectiva, o jogo possui um papel importante na sociedade 
– o de preparar os jovens para tarefas que terão que executar, 
“encontramos evidências de que os games, nas diferentes 
culturas, contribuem para o processo de aprendizagem” (ALVES, 
2015, p. 18).
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O seu terceiro passo 
entendendo suas vontades e 
personalidade como jogador

vamos jogar!

O autoconhecimento é uma forma importante para se 
vencer os obstáculos. Ressalto que no mundo dos jogos existem 
perfis de jogador que estão ligados a sua personalidade e ao 
seu comportamento durante o jogo. Richard Bartle44 definiu 
quatro tipos de jogadores e esses perfis foram construídos a 
partir do MUDs45 (sigla de Multi-User Dungeon): conquistadores, 
exploradores, assassinos e socializadores.

O perfil conquistador é movido por sua necessidade de 
se destacar dos outros jogadores, na maioria dos casos gosta 
de acumular pontos46. Eles serão atraídos por um inventário de 
badges47 ou troféus, por exemplo. O próximo perfil é o explorador, 
que são conduzidos pela vontade de descobrir o máximo possível 
sobre o jogo, incluindo o mapeamento da área geográfica até o 
entendimento total da mecânica. Uma das características desse 
perfil é que são curiosos e vão querer entender totalmente os 
motivos do desafio e como cumpri-lo. Os assassinos têm um 
perfil extremamente competitivo, são movidos pela vontade de 
impor e sobrepor aos outros e ficam satisfeitos em proporcionar 
momentos de agonia e ansiedade nos outros jogadores. 
Ressalto que, para que eles ganhem, alguém precisa perder. 
Frequentemente estão entre os melhores nos jogos. E por fim, 
existe o socializador, que está interessado na interação com 
as pessoas, em conversar com elas. Estes tratam o jogo como 
um espaço para se socializarem com outros jogadores. Um 
ponto a ser destacado dos socializadores é que são os maiores 
comentadores de status e os que motivam os desafios em time.

Dessa maneira, te convido para analisar suas vontades 
e personalidade, pensando em qual ou quais perfis de jogador 
você melhor se encaixa.

□	 Conquistadores
□	 Exploradores
□	 Assassinos
□	 Socializadores

44  Pesquisador britânico de games.
45  Mundos virtuais multiplayer, geralmente construídos e regidos 
textualmente, que combinam elementos de RPG, narrativa digital e chats.
46  Pontos de experiência, níveis ou mesmo cupons de desconto.
47  Nos jogos são os emblemas de conhecimento ou experiência que o jogador 
pode acumular.
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Empoderar-se e criar um jogo 
como ato de resistência

CAPÍTULO 3

O empoderamento como teoria está estritamente 
ligado a trabalho social de desenvolvimento 

estratégico e recuperação consciente das 
potencialidades de indivíduos vitimados pelo 

sistema de opressão. 
(BERTH, 2020, p. 43)
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3.1
O jogo como elemento cultural 

e a retorica da resistência

cul.tu.ra sf. 1. Ação ou modo de cultivar. 2. Plantação. 
3. Desenvolvimento intelectual. 4. Antrop. Conjunto 
de experiências e realizações humanas (costumes, 
crenças, instituições, produções artísticas e 
intelectuais) que caracterizam uma sociedade. 
5. Conjunto de conhecimento adquiridos numa 
determinada área de atividade. 6. Conjunto de 
atitudes e comportamentos que caracterizam certa 
mentalidade => Cultura inflacionária.  (XIMENES, 
2000, p. 218 e 219).

O jogo, como já mencionado, é mais antigo que a cultura, 
segundo Huizinga (2019). Quando o autor faz essa provocação, 
apoia-se no argumento de que os grupos sociais iniciaram suas 
atividades culturais em forma de jogo. As atividades do cotidiano 
das sociedades primitivas, como caça e pesca, tendiam a 
carregar um formato lúdico. Para ele, o elemento lúdico que 
sustenta o jogo se dissipa com o tempo, e entre as esferas do 
saber e do sagrado formam a cultura do grupo social. De acordo 
com Freire (2019), os saberes (a cultura) são socialmente 
construídos na prática comunitária, para a qual os sujeitos trarão 
suas experiências sociais e na qual será discutida a realidade 
em que vivem.

Ao jogar, busca-se competição, vitória, conquistas e um 
prêmio. Huizinga (2019) declara que todos jogam por algo, cujo 
objetivo principal é a vitória. O ato de ganhar está intrinsecamente 
ligado ao ato de jogar e, este, segundo o autor, significa mostrar 
sua superioridade. Vale ressaltar que essa tensão provocada 
pela competição leva os jogadores a se esquecerem que 
estão jogando. Então, para que o jogo se sustente, devem ser 
respeitadas tanto sua essência quanto suas regras e lealdade 
entre os participantes. Entretanto, no que se refere à cultura 
primitiva, por exemplo, citando a fábula da lebre e do ouriço, o 
mau jogador se torna o herói, assim como os heróis da mitologia 
que usam a trapaça e a astúcia para vencer. Ou seja, o “ato 
de superar o outro em astúcia, fraudulentamente, tornou-se ele 
próprio o motivo da competição, como se fosse um novo tema 
ou figura do lúdico” (HUIZINGA, 2019, p. 67).

De volta à questão cultural, e em conformidade com o 
pensamento de Freire (2019), a curiosidade é o maior pilar da 

http://cul.tu.ra
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construção do conhecimento (cultura), pois ela incentiva a reflexão 
e o questionamento dos sujeitos e esse interesse gera novos 
saberes. Huizinga (2019) cita que o sujeito primitivo mantinha o 
argumento que jogos, cerimônias e sacrifícios deviam ser bem-
sucedidos porque, só assim, levariam o grupo à prosperidade. 
O autor menciona a China primitiva para exemplificar que essa 
prática levou à hierarquização social, baseada nas competições, 
sendo assim, “o prestígio adquirido pelos guerreiros no 
decurso das competições sagradas foi o início do processo de 
feudalização que dominou a China durante séculos” (HUIZINGA, 
2019, p. 70). Na sociedade primitiva, segundo o autor, quase 
todas as atividades tomavam forma de competição, tornando-se 
o elemento-chave da vida social, portanto o ato de jogar ou de 
competir está ligado à sociedade e à construção de sua cultura 
e de seus saberes. 

Sendo assim, o ato de jogar, nas sociedades primitivas, foi 
definido dentro da palavra agonística, que tinha um significado 
de ciência do combate.

a.go.nís.ti.ca sf. 1. na antiguidade greco-romana, 
ciência e prática dos combates ou lutas corporais, 
consideradas uma utilização especial da ginástica. 
2. Em antigos jogos dialéticos, técnica de 
argumentação us. para fazer valer uma opinião. 
(XIMENES, 2000, p. 25).

Essa palavra tem uma relação direta com as competições 
primitivas, em que os participantes utilizavam o combate para 
obter honra, nobreza, glória e virtude, demonstrando, além de 
tudo, a virilidade do vencedor, conforme esclarece Huizinga 
(2019). Em nome dessa virilidade, os homens mantinham uma 
dominação persistente, “visível ou insidiosa, sobre as mulheres” 
(HAROCHE, 2021, p. 15). A autora ainda destaca que essa 
dominação é observada em diversos momentos históricos e 
em diversas sociedades que possuíam um cunho democrático, 
“qualquer que seja o momento histórico, a virilidade é sinônimo 
de força, ou pelo menos ela a supõe: força física, simbólica, 
mas também moral” (HAROCHE, 2021, p. 16). Desse modo, os 
guerreiros abandonaram o elemento lúdico para buscar virtude, 
honra, nobreza e glória. Tais combates levavam os competidores 
à morte, por isso é importante entender o jogo como um elemento 
cultural. Na contemporaneidade, por exemplo, existem diversos 
jogos os quais trazem experiências distintas. Assim, as pessoas 
que jogam podem ter, desde a experiência de explorar um 
ambiente desconhecido, como em jogos da série Tomb Raider, até 
ter a experimentação de ser um soldado combatente de guerra, 

http://a.go
http://s.ti.ca
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como em Call of Duty. Segundo Salen e Zimmerman (2017a), 
essas experiências são divididas em sete interações lúdicas, 
sendo elas: progresso, destino, poder, identidade, imaginário, 
retórica do ego e frivolidade. Vale ressaltar que os jogos devem 
incorporar ao menos uma das sete interações lúdicas e, dessa 
maneira, o designer de jogo define qual a retórica cultural que 
será expressa aos jogadores, utilizando a interação lúdica para 
proporcionar tal experiência.

Certamente, o designer pode focar, por exemplo, na 
retórica cultural da resistência e, desse modo, construir um jogo 
que incorpore ideologias ligadas a ela. Isto é, um jogo pode 
carregar a cultura da resistência intrinsecamente ligada a ele. 
Salen e Zimmerman (2017a, p. 37) destacam que “a essência 
da interação lúdica é a imaginação, flexibilidade e criatividade. 
Interação lúdica é sinônima de inovação”. Assim, essa interação 
ligada ao imaginário faz parte da produção cultural criativa, porém 
“essa conexão liga os jogos à arte, ameaçando entre arte erudita 
e arte popular” (SALEN; ZIMMERMAN, 2017a, p. 36). Conforme 
citam os autores, é uma ponte que pode desencadear conflito, 
pois mencionam o exemplo de uma exposição de museu, em 
que são inseridos videogames no ambiente e os espectadores 
não os perceberam como arte, mas sim como entretenimento.

O jogo é visto como um objeto cultural por autores como 
Salen e Zimmerman (2017a) e Huizinga (2019), os quais afirmam 
que, em seu desenvolvimento, devem ser considerados tanto o 
jogo quanto o contexto em que ele será jogado. Todo jogo é 
formado pela junção de regras e da interação lúdica, com o intuito 
de proporcionar ao jogador uma melhor experiência ao jogar. 
Mas, quando se pensa no círculo mágico (regras e interação 
lúdica) dos jogos, existe um ponto que vai além, a cultura. Dave 
Hickey, crítico cultural citado pelos autores, analisou as regras 
do jogo de basquete, inseridas em seu meio cultural, de forma 
a aproximá-lo de uma dança. Salienta-se que a cultura do jogo, 
muitas vezes, leva às fronteiras do círculo mágico e, em alguns 
casos, por exemplo, a quebra das regras pode resultar na 
transformação dos jogadores em designer de jogos.

A estrutura cultural possui diversos níveis de complexidade 
e os jogos podem refletir as ideologias e os contextos de 
interações lúdicas transformadoras das representações de raça, 
classe e gênero. Porém, é importante ressaltar que, apesar 
de os jogos refletirem essa cultura, nem todos possuem o 
poder de transgredir o círculo mágico e se tornarem sistemas 
interativos em que os jogadores vão além de suas fronteiras. A 
cultura é construída, segundo Salen e Zimmerman (2017a), por 
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conceitos flexíveis e diversificados, os quais refletem os valores 
e os conhecimentos compartilhados pela sociedade. Portanto, 
investigar a identidade cultural durante o desenvolvimento de 
um jogo pode gerar jogos com experiências bem-sucedidas.

Sem dúvida, o papel do designer de jogo é o de criar a 
retórica cultural, porém, com o tempo, ela pode ser deturpada por 
uma questão de mudanças culturais da sociedade. A exemplo, os 
autores citam o jogo criado em 1904, por Lizzie Magie, intitulado 
The Landlord’s Game, como um jogo precursor do conhecido 
Monopoly. O jogo de Lizzie, inicialmente, foi criado para “ensinar 
de maneira leve e divertida os males do monopólio da terra” 
(SALEN; ZIMMERMAN, 2017a, p. 37). Ele foi planejado para ser 
um jogo educativo, em que se buscava explicar as teorias de 
Henry George (criador do movimento do imposto único) para os 
cidadãos comuns. Dessa maneira, é um jogo anticapitalista. Mais 
tarde, surge o jogo Monopoly, baseado na estrutura do jogo de 
Lizzie, porém “seus designs incorporam ideologias radicalmente 
diferentes” (SALEN; ZIMMERMAN, 2017a, p. 39).

Destaco também os jogos que retratam a cultura 
masculina, desenvolvidos para meninos, os quais trazem as 
convenções históricas das aventuras de meninos do século XIX 
e início do século XX, segundo Salen e Zimmerman (2017a). 
Esses espaços de interação lúdica dos meninos tendem a 
manter as meninas afastadas, afirmam os autores. São histórias 
cheias de aventuras, lutas e explorações de terras fantásticas. 
Nesse contexto, a cultura feminina era retratada por mulheres 
em perigo e indefesas, sempre à espera do resgate de um herói 
masculino. Um exemplo é a princesa Toadstool48. No ano de 
1996, o designer de jogos Toby Gard quebrou esse paradigma e 
inseriu no mercado dos videogames a personagem Lara Croft, 
“desenvolveu-se em uma versão peituda e feminina de Indiana 
Jones” (SALEN; ZIMMERMAN, 2017a, p. 42). De acordo com 
Gard, o resultado foi uma mulher poderosa. Essa personagem, 
portanto, abre espaço para heroínas mulheres e atende a um 
número alto de mulheres que jogam, apesar dos estereótipos 
sexistas explorados a contragosto de seu idealizador. 

Os dois exemplos citados – Tomb Raider e The Landlord’s 
Game, quando planejados pelos seus designers, possuíam 
um intuito claro que foi deturpado após um tempo. No caso de 
Tomb Raider, por ser uma sequência de jogos, a interferência 
chegou no segundo jogo, o que levou Salen e Zimmerman 
(2017a) a questionarem se Lara Croft é um ícone feminista ou 

48  A Princesa Peach Cogumelo é uma personagem fictícia da série de 
videogames Super Mario Bros.
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um objeto sexista. No entanto, com a volta de Gard ao estúdio, 
a personagem deixou de ser hipersexualizada, mantendo-se 
como uma mulher poderosa. Já em The Landlord’s Game, as 
mudanças ideológicas efetuadas no jogo o transformaram em um 
espelho do capitalismo, e nunca foram revertidas. Atualmente, é 
o terceiro mais jogado no mundo, conforme Drury (2021). Assim, 
ao criar um jogo que pode refletir uma cultura de resistência, o 
ideal é ficarmos atentos às deturpações que ele pode sofrer.
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3.2
A abertura do meu mundo criativo

Vou discorrer aqui sobre o processo de construção do 
jogo Empoderadas. No início do meu percurso como mestranda 
no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), eu tinha uma ideia de 
trabalhar com um jogo educacional como parte da metodologia do 
projeto, cujo conteúdo abordaria os feminismos. Para bell hooks 
(2020) é fundamental que o movimento feminista seja ensinado 
em escolas de ensino fundamental e ensino médio por meio de 
uma linguagem que atraia o jovem e, dessa maneira, tenha uma 
influência poderosa e um impacto construtivo na sociedade. 
O intuito, portanto, é a construção de sujeitos autônomos com 
pensamento crítico, pois, de acordo com Freire (2019), a prática 
docente para ser efetiva deve respeitar a autonomia dos sujeitos, 
entendendo e fazendo-se entender acerca da inconclusão do 
sujeito que sabe que é inconcluso, e que está em constante 
processo de construção. 

No momento inicial percebi que qualquer ideia para a 
criação de um jogo era factível, então, precisava ampliar meu 
entendimento sobre meu intuito para a produção desse jogo, 
pois “o jogo constitui uma preparação do jovem para tarefas 
sérias que mais tarde a vida exigirá dele” (HUIZINGA, 2019, p. 
2). Mas também, Kapp e Boller (2018) definem jogo como uma 
atividade que possui regras, objetivos, desafios, interatividade 
e demais elementos. Para os autores, a definição de jogo está 
mais ligada à reação emocional que as pessoas terão do que 
ao ato de jogar. Se compararmos esses pensamentos, de 
Kapp e Boller (2018) e Huizinga (2019), jogar pode ser definido 
como uma experiência. A partir desse pensamento, a criação 
de um jogo estará condicionada, na verdade, à experiência que 
pode ser proporcionada às pessoas. Dessa maneira, além de 
mostrar o jogo como um indutor de experiências, vou também 
descrever todo o meu processo criativo e o passo a passo da 
criação do protótipo e de sua aplicação por meio das playtests. 
O acesso aos conflitos e falhas de desenvolvimento de um jogo 
é tão importante quanto o acesso ao jogo final. Pretendo que o 
conteúdo possa servir de base para futuros pesquisadores e ou 
desenvolvedores de jogos em um contexto artístico e crítico.
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Homens e mulheres vêm criando, ao longo dos séculos, 
construções e projetos grandiosíssimos e, segundo Carabas 
(2018, posição 17), a África é o continente originário dos 
primeiros humanos, “enquanto o Egito, provavelmente, deu 
origem às primeiras civilizações”. Os egípcios criaram diversas 
maravilhas do mundo, como as Pirâmides de Gizé e Farol de 
Alexandria. Além disso, Roger (2020) destaca que Senet é o jogo 
mais antigo do mundo, originário do Antigo Egito, cujo objetivo é 
preparar as pessoas para uma viagem após a morte. 

O jogo Senet possui um significado religioso: o 
caminho que a alma percorre na passagem da vida 
após a morte para Duat, o submundo dos mortos, e 
chegar na eternidade. Nessa viagem, os jogadores 
tentam evitar perigos, lutam contra as forças do mal 
e participam do julgamento de Osíris, o deus dos 
mortos. (ROGER, 2020, s/d)

Conforme afirmado por Huizinga (2019), um dos objetivos 
dos jogos é o de preparar as pessoas que jogam para algo sério 
da vida. Carabas (2018, posição 47) ainda explica que a cultura 
egípcia era muito preocupada “com questões da vida pós-morte 
do que com a vida levada diariamente. Isso é enfatizado pelas 
pirâmides que capturam a imaginação do mundo há séculos.” 
Dessa maneira, no jogo Senet há essa característica, de promover 
aos jogadores que percorram as passagens do submundo dos 
mortos, além de passar pelo julgamento de Osíris. Para o autor, 
esse jogo possui uma história bastante exótica, a morte de Osíris 
e o modo como chegou à ressurreição conseguiu elevá-lo à 
condição de deus: “a morte de Osíris é brutal e sua ressurreição 
é produto do amor que sua esposa (e irmã) Ísis sente por ele” 
(CARABAS, 2018, posição 62). Logo, afirma o autor, Osíris era 
para o povo egípcio um símbolo de renovação e esperança.

Trazendo essa discussão para a contemporaneidade, 
sabemos que há uma infinidade de jogos, como cartas, dados, 
eletrônicos, esportivos. Kapp e Boller (2018) ressaltam que, para 
usufruir da experiência que o jogo proporciona, ele tem que possuir 
regras, desafios e, principalmente, interatividade, como também 
foi citado na pesquisa de Woods (2012). Vale ressaltar que tais 
elementos fazem parte do círculo mágico do jogo, deixando-o 
marcado na memória. Além disso, essa interatividade, segundo 
Salen e Zimmerman (2017b), está diretamente ligada ao design 
do jogo, ou seja, quando as pessoas jogam, a interação lúdica 
emerge, pois “a experiência de jogo representa o coração e a 
alma do ofício do designer de jogo [...] no âmbito do Esquema 
Primário da Interação Lúdica” (SALEN; ZIMMERMAN, 2017c, p. 
25).
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Certamente, se compararmos o ato de brincar ao de 
jogar, a diferença será bem clara, porque ao jogar temos um 
objetivo. Para Kapp e Boller (2018), ter um objetivo é ainda mais 
importante nos jogos de aprendizagem. Nessa perspectiva, 
o projeto Empoderadas possui dois objetivos: o primeiro, 
que é a construção de um jogo educacional para aplicação 
dentro da metodologia de grupo focal; e o segundo, o de levar 
conhecimento sobre feminismos para dentro de um jogo. Nesse 
ponto, destaco que, conforme Gatti (2005), a metodologia de 
grupo focal precisa ser utilizada seguindo alguns critérios, um 
deles é que os participantes devem ter vivência com o assunto. 
O pesquisador não deve interferir nem propor ideias, pois “o 
grupo focal permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos 
de vista emocionais” (GATTI, 2005, p. 9).

Utilizando a metodologia de grupo focal, dois grupos 
estão sendo observados quanto ao protótipo do Empoderadas. 
Esses grupos são compostos por 10 participantes e o objetivo 
é alinhar a jogabilidade do protótipo e perceber se a finalidade 
central do jogo, que é ressaltar os feminismos, está sendo 
atingida. Durante a playtest, por exemplo, uma das participantes 
relatou ter presenciado um caso semelhante, porém, apesar 
desse gatilho, o estado de fluxo e a emoção permaneceram 
no jogo, de modo que continuaram só jogando. É importante 
ressaltar o pensamento de Kapp e Boller (2018), de que os jogos 
educacionais devem ser parte do processo de aprendizagem. 
Portanto, em um ambiente educacional, o jogo pode ser 
acompanhado de roda de conversa para dar andamento nas 
questões que os participantes levantarem.
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3.2.1
A minha iniciação dentro do processo

Figura 15 - Dados (D20,D12 e D3)  Fonte: Arquivo pessoal da autora

Assim que me ingressei como mestranda no Programa 
de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG já me 
dediquei à construção do Empoderadas. Dessa maneira, 
precisei pensar nos problemas que o jogo teria para solucionar e 
selecionar os elementos presentes nele. Esses elementos estão 
classificados dentro das propriedades estéticas as quais são 
bastante valorizadas pelos jogadores. Em sua pesquisa, Woods 
(2012) percebeu que os entrevistados valorizam bastante esses 
atributos físicos.

[...] os jogadores atribuem um alto valor às 
propriedades físicas e estéticas dos jogos de 
tabuleiro. A apresentação gráfica foi considerada 
muito importante (23%) ou bastante importante 
(53%) por 76% dos entrevistados. A qualidade dos 
componentes foi considerada muito importante 
(25%) ou bastante importante (56%) por 81% 
dos respondentes. Na sua maioria, os jogadores 
indicaram que a qualidade geral da produção 
de um jogo contribui significativamente para sua 
diversão.49 (WOODS, 2012, p. 161)

O autor defende que uma bela apresentação gráfica e 
boa qualidade quanto aos elementos contribui com o jogo como 
49  Versão original: Players place a high value on the physical and 
aesthetic properties of board games. Graphical presentation was deemed 
very important (23 percent) or quite important (53 percent) by 76 percent of 
respondents. Component quality was considered to be very important (25 
percent) or quite important (56 percent) by 81 percent of respondents. For 
the most part, players indicated that the general production quality of a game 
contributes significantly to their enjoyment.
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fonte de prazer. Esses elementos do jogo estão ali presentes 
para realçar a experiência de jogo, deixando os jogadores mais 
imersos. Nesse sentido, autores como Kapp e Boller (2018) e 
Woods (2012) concordam que tais elementos influenciam muito 
na experiência final que as pessoas terão, portanto, as peças e 
as cartas devem ser muito bem pensadas. No momento em que 
criava o Empoderadas, preocupei-me com os elementos do jogo 
e como seria a interação das pessoas com ele, visto que, como 
jogadora, sabia do impacto na experiência de quem estivesse 
jogando. Desse modo, como sou designer do jogo e já havia 
construído a estrutura geral, minha próxima preocupação seria 
com a parte estética, o que me levou a procurar a ilustradora 
TheKarynne50 para criar as ilustrações das personagens e 
cenários. Em seguida, defini alguns outros elementos para 
quantificar a experiência das pessoas que iriam jogar. Por 
exemplo, o jogo seria cooperativo, porque meu interesse era 
que ao jogar as pessoas trabalhassem juntas para atingir um 
objetivo. Outros dois fatores importantes: o sistema de níveis 
e o tempo, para que os jogadores montassem uma estratégia 
de jogo; “elementos incluídos para forçar o jogador a analisar e 
considerar várias opções” (KAPP; BOLLER, 2018, p. 20).

Dentro desse processo criativo, o designer de jogos 
precisa se preocupar com a reação emocional que o produto 
final vai proporcionar aos jogadores. Conforme Kapp e Boller 
(2018, p. 16), jogos estimulam muitas reações emocionais, 
então, quem estiver projetando um jogo de aprendizagem deve 
estar consciente das emoções que podem ser desencadeadas, 
visto que “os competidores podem experimentar momentos de 
diversão, frustração, excitação, raiva, entusiasmo, felicidade 
e contentamento”. Assim, se a reação emocional não estiver 
correta, alguns elementos deverão ser ajustados para que se 
alcance o esperado.  

O jogo Empoderadas, com temática de violência de 
gênero, possui o intuito de ser aplicado para adolescentes, e 
a sua aplicação pretende desencadear emoções, de modo 
que essas reações estejam ligadas ao domínio de mantê-los 
atentos ao conteúdo proposto. Por ser tratar de uma ferramenta 
lúdica e um complemento de materiais instrucionais, as reações 
emocionais planejadas para o jogo foram: diversão, entusiasmo 
e fascínio, pois se trata de um jogo de ficção cientifica. O jogo foi 
desenvolvido para ser fluido, com uma história escrita para que 
os jogadores possam solucionar os episódios de violência antes 
que eles ocorram. O fascínio se fecha porque é um material de 
50  Ilustradora goiana contratada para o projeto.
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Figura 16 - Evolução das cartas de personagem - Fonte: Arquivo pessoal da 
autora

apoio para dentro e fora da sala de aula. Portanto, será que o 
jogo construído conseguiu atingir essas emoções que haviam 
sido planejadas?

 

Logo após terminar de desenvolver e escrever todo o 
processo criativo do jogo e, antes de criar o protótipo jogável – 
que é uma versão rudimentar do jogo, segundo Kapp e Boller 
(2018), fiz um planejamento que envolvia a pré-produção e a 
produção do protótipo jogável. Para que a produção do protótipo 
e, posteriormente, do jogo seja eficaz, é muito importante que a 
etapa de pré-produção seja bem executada. Nessa etapa são 
definidos o conceito, o público-alvo, as restrições, o tempo de 
produção e a equipe. No momento em que comecei a pensar o 
Empoderadas, já me dediquei a definir o conceito do jogo, que 
era levar os feminismos para a educação básica. Porém, Alves 
(2015) alega que é preciso filtrar o conteúdo, pois não é possível 
ensinar tudo em um só jogo. Desse modo, o conceito se fechou 
em um jogo de tabuleiro que abordaria conteúdos de violência 
de gênero e de heroínas feministas, cujo público-alvo seriam 
estudantes da educação básica. Considerando esse contexto, o 
jogo precisava apresentar o conteúdo de violência de gênero de 
uma forma que não se tornasse um tabu dentro de sala de aula. 

A construção de um jogo demanda uma equipe de criação, 
composta de designer do jogo, desenvolvedor, testadores, 
ilustrador e redator. Empoderadas trata-se do projeto desta 
dissertação e, com a formação em design gráfico, dedico-me 
à diagramação e ao desenvolvimento do jogo, ficando a parte 
visual com TheKarynne, ilustradora escolhida pela experiência 
com projetos relativos às mulheres pretas. As personagens do 
jogo foram delimitadas em nove mulheres pretas e o intuito de 
inserir essas heroínas é o de criar um ponto de contato das 
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pessoas que jogam com a trajetória dessas mulheres.
A narrativa visual do jogo é um trabalho estruturado pela 

direção de arte, responsável pelo conceito visual do projeto. 
Segundo Thebas (2021), a direção de arte tira a ideia do papel 
e faz com que o espectador mergulhe na história. Nesse ponto, 
Lima e Lima (2015) expõem que a imersão das pessoas que 
jogam está ligada à equação dos elementos do jogo, aliados à 
narrativa. Dessa maneira, para os autores, a estrutura narrativa 
pode ser considerada uma das principais características de 
sucesso do jogo, pois ela é responsável pelo envolvimento das 
pessoas na história do jogo.

Nesse sentido, no jogo Empoderadas foi criada uma 
realidade utópica para que os jogadores possam ver um futuro 
próximo, em que a violência de gênero seja reduzida, visto que 
elas têm que ajudar a solucionar esse problema. Em conclusão, 
a história está em construção e fará parte do ato inicial do jogo. 

Empoderadas se passa no ano de 2081, cuja sociedade 
vive uma realidade bem diferente daquela vivida há 200 anos, 
época em que as mulheres brasileiras iniciavam a sua luta 
pelo sufrágio feminino. O tempo vivido no jogo evidencia uma 
sociedade em que humanos e tecnologia se unem no combate 
às violências de gênero. Com o intuito de enfraquecer essas 
violências, foi criada uma Inteligência Artificial (I.A) que recebe 
o nome Ellie. Ela anuncia, ao longo dos anos, com 20 horas 
de antecedência, o local, o motivo, o suspeito e a violência de 
gênero.  Dessa maneira, esses crimes devem interrompidos 
antes que eles ocorram. No jogo Empoderadas, os jogadores 
fazem parte de uma equipe de investigadoras de elite que 
conseguem parar a violência de gênero antes que ela ocorra, 
pois recebem a informação exata de Ellie. Logo, encaminham 
o possível agressor (ou agressora) para a Unidade Educacional 
(U.N.E). Essa Unidade tem como objetivo auxiliar no aprendizado 
sobre as questões de violências de gênero, servindo como apoio 
educacional para educar o agressor (ou a agressora) identificado 
por Ellie. Portanto, o objetivo dessa Unidade não é punitivo 
nem de saúde ou de assistência social, mas envolve, de forma 
interdisciplinar, várias frentes, atuando com palestras, encontros 
e cursos, e obtendo um ótimo desempenho ao longo dos anos.

Vale lembrar que a Unidade foi construída para compor 
uma rede de enfrentamento à violência de gênero, estabelecida 
em um tripé constituído por: Ellie, Empoderadas e U.N.E. Essas 
três frentes trabalham juntas e, por isso, conseguem diminuir 
em 88% os casos de violência de gênero no Brasil, pois, a cada 
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100 agressores que passam pela Unidade, 12 precisam de um 
processo de reeducação posterior. Em suma, a Unidade trabalha 
com, no mínimo, 12 encontros, divididos tematicamente, e podem 
chegar a até 100 horas, dependendo da gravidade da violência 
que seria cometida. Em alguns casos, as intervenções chegam 
a dois anos, o que representa, aproximadamente, 32 encontros. 
Nesses casos é recomendado que as intervenções sejam feitas 
de forma a garantir trocas mais duradouras entre os jogadores.

O sistema I.A Ellie está passando por problemas técnicos, 
mesmo assim, as previsões não deixam de chegar. Porém, o 
problema enfrentado afeta a quebra da criptografia existente nas 
pistas.  Desse modo, a equipe Empoderadas terá que deduzir o 
próximo caso usando poucos recursos oferecidos por Ellie. 

Como definido por Kapp e Boller (2018), Salen e 
Zimmerman (2017a) e Huizinga (2019), jogar é a experiência 
que as pessoas terão naquele momento em que estão jogando, 
mas a sua definição pode incluir desde atividades simples 
(jogo da velha e de cartas) até outras mais complexas, como 
tabuleiros, celulares, consoles ou aqueles que fazem simulações 
de mundo envolvendo competições. Em suma, o ato de jogar é 
uma atividade que traz um objetivo, desafios, interatividade e, o 
primordial, regras. Sem elas não existe o jogo.

Para a construção de um jogo educacional que esteja 
inserido dentro da perspectiva da aprendizagem interativa, 
existem vários tipos de experiências que podem ser confundidos 
uns com os outros. Kapp e Boller (2018, p. 40) afirmam que há 
uma necessidade de o designer de jogos “conhecer as diferenças 
entre esses [tipos de] jogos, as simulações e a gamificação, 
assim como [estabelecer] as distinções entre os jogos de 
entretenimento e aqueles projetados para garantir um resultado 
de aprendizado”. Desse modo, apresento o Empoderadas como 
um jogo de tabuleiro cooperativo que proporciona a cada jogador 
a experiência de ser uma investigadora – heroína negra brasileira 
pertencente à nossa história, cujo objetivo é parar uma possível 
situação de violência de gênero, programada para ocorrer em 
determinado momento. O diferencial desse jogo é que as regras 
foram baseadas em cinco jogos de entretenimento: Detetive51, 
BangDice Game52, Pandemic – Resposta Rápida53 e Sherlock54. 

51  Um jogo de tabuleiro clássico em que o objetivo é desvendar o responsável 
por uma misteriosa morte.
52  Um jogo para praticar as habilidades de blefe, observação e faro 
investigativo.
53  Jogo colaborativo em que os jogadores devem salvar o mundo de uma 
pandemia.
54  Um jogo cujo objetivo é adivinhar o assassino.
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Para usar partes das mecânicas nesse jogo, tive 
que experimentá-las diversas vezes como uma gamer e, 
principalmente, como uma designer de jogos. Essa experiência 
é essencial, pois proporciona repertório visual e estratégico que 
favorecem as condições de finalizações dos jogos e a construção 
de mecânicas diferenciadas. Espero que, com a aplicação de 
características tão marcantes de jogos de entretenimento, 
Empoderadas seja mais uma ferramenta para a aprendizagem, 
e menos um fim em si mesmo, já que se propõe a se constituir 
como educacional. Para tanto, as pessoas que jogam terão 
que cooperar entre si, pois só assim será possível solucionar 
o suposto crime e outros problemas que surgirão ao longo do 
percurso, traçando estratégias em conjunto, o que reforça seu 
caráter educacional.

Mas afinal, como se deu todo esse processo de construção? 
A primeira decisão tomada no processo criativo foi sobre a 
necessidade que o Empoderadas pretendia resolver. Segundo 
Silva (2019), o Brasil possui números altíssimos de feminicídio, 
além de estupros, evidenciando que a violência contra a mulher 
são bem presentes no cotidiano brasileiro. Sem dúvida, esse 
assunto é bem relevante na vida de boa parte dos estudantes 
de educação básica e, ao mesmo tempo, é um tabu para ser 
tratado em sala de aula. Assim, o jogo seria uma proposta de 
apresentar o assunto de forma lúdica aos estudantes. Nesse 
sentido, a necessidade que o Empoderadas deveria resolver 
era: Como podemos conscientizar os estudantes da educação 
básica sobre a violência de gênero? 

Com o problema definido, iniciei o processo de construção 
do game. Em seguida, precisei definir seu conceito, já que ele 
é primordial para a fixação das regras e das mecânicas. Com 
isso, desenvolvi a ideia de um jogo de tabuleiro, com auxílio 
de cartas que instigassem os jogadores a cooperarem entre si 
para investigar um crime, encontrando suspeito, motivo e local. 
Além disso, inseri no jogo a figura das heroínas brasileiras, com 
o intuito de estimular os estudantes a conhecerem mulheres 
que passaram por um processo de apagamento ao longo da 
história, elevando-as à condição de protagonistas. Destaco que 
cada personagem terá um poder especial e a dinâmica do jogar 
exigirá a elevação de nível para progredir no jogo.

O mecanismo de feedback tem como objetivo informar 
as pessoas que estão jogando sobre como estão se saindo no 
jogo. Dessa maneira, os jogadores podem ajustar sua forma de 
jogar desde que o jogo permita isso, pois “feedbacks imediatos e 
ajustes constantes são dois elementos que transformam o jogo 
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em ótimas ferramentas de aprendizagem” (KAPP; BOLLER, 
2018, p. 16). Outro ponto importante é deixar claro quando se 
ganha o jogo. Durante o desenvolvimento do Empoderadas, fixou 
que o grupo deveria descobrir quatro pistas para vencer o jogo 
com 100% de aproveitamento. Nesse sentido, uma vez que uma 
pista é revelada, ela já faz parte do roll de pistas dos jogadores, 
então, para que o grupo tivesse uma melhor organização, após 
a terceira playtest,55 foi elaborado um bloco de acompanhamento 
de pistas, organizado em ordem alfabética, para facilitar a 
procura e a marcação delas. Assim, esse bloco funciona como 
o sistema de feedback do jogo, pois seu uso pode facilitar a 
marcação das pistas.

Empoderadas é um jogo com enfoque educacional 
e, conforme é afirmado por Kapp e Boller (2018), precisa ser 
tratado como material de apoio à educação instrucional. Sem 
dúvida, todo jogo tem que possuir um desafio, mas deve ser 
bem pensado para não se tornar cansativo, como é exposto 
por Kapp e Boller (2018, p. 15), “porém, outro com desafio em 
excesso poderá se revelar frustrante [...] designers de jogos 
de aprendizagem devem manter o equilíbrio entre garantir o 
desafio e a possibilidade de os jogadores saírem bem no jogo”. 
Com o propósito de deixar o Empoderadas divertido e com 
uma série de desafios, inseri dados, perguntas, tempo, níveis 
nas personagens e poderes especiais. Todos esses elementos 
foram combinados, pois, segundo a pesquisa de Woods (2012), 
as pessoas que jogam gostam do desafio intelectual.

Após definido o conceito, passei à construção do primeiro 
protótipo, que contou com 199 cartas subdivididas entre 15 
personagens, 26 locais, 16 suspeitos, 16 motivos, 47 de ônus e 
bônus, e 80 cartas de up56 de personagem. A marcação de levels57 
era externa, sendo usadas fichas de plástico e um esquema 
escrito no papel. Além disso, tinha ainda as fichas de perguntas, 
bloco de perguntas e o temporizador. Em resumo, são muitos 
elementos. Sobre isso, Kapp e Boller (2018) esclarecem que 
o protótipo ajuda a perceber os problemas presentes no jogo. 
No primeiro protótipo, precisei fazer a playtest solo58 porque os 
testes ainda não tinham sido liberados pelo Comitê de Ética, mas 
eu precisava saber se as peças do jogo estavam funcionando. 
Durante essa playtest, percebi que existia um excesso de 
elementos, já que eu me perdia tentando acompanhar todas 
55  Jogo teste que possui a função de testar e validar as mecânicas básicas do 
projeto.
56  Elevar as habilidades ou qualidades da personagem.
57  Nível em que as personagens se encontram upadas no jogo.
58  Joguei sozinha.
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as pistas e lidar com tudo que estava acontecendo no jogo. 
Segundo Carretta (2018), essa fase é importante para que o 
designer de jogo perceba os erros que estão sendo cometidos 
na construção. Por isso, voltei à prancheta e comecei a refiná-lo.

A partir daí, nasceu o segundo protótipo: as cartas de 
up de personagem foram substituídas por um dado D12,59 além 
de ser acrescentada a informação de usar esse mesmo D12 
para manter o centro de mulheres (elemento novo inserido), 
como para ser alimentado com suprimentos por meio do dado. 
Portanto, além de solucionarem o crime, as pessoas que jogam 
teriam que se preocupar com o centro de mulheres. Segundo 
Kapp e Boller (2018), o mais importante na criação do protótipo 
é que, com tempo e trabalho, ele fica mais refinado. Quando fiz 
a playtest solo da nova versão do jogo, percebi três coisas: a 
primeira, é que eliminei uma série de cartas, mas acrescentei 
mais um elemento ao jogo – o centro de mulheres; a segunda, 
que o jogo é uma aventura utópica em que os crimes ainda não 
haviam ocorrido, portanto não fazia sentido o centro de mulheres. 
E, por último, assim como o dado D12, a carta de pista e a 
carta de abertura de cenário (que davam abertura a perguntas) 
estavam à disposição das pessoas. O dado D12 foi inserido ao 
jogo, pois, quando joguei sozinha, como não havia dados para 
delimitar os movimentos, os meus principais movimentos eram 
ligados a upar minha personagem, a fim de aumentar minhas 
chances ao fazer as perguntas, o que me fazia deixar de prestar 
atenção em outras ações do jogo. Por isso, senti a necessidade 
de criar uma mecânica para que as pessoas tivessem chances 
de acesso às várias ações que fazem parte do jogo e, assim, 
deixá-lo mais divertido. Aparentemente, estavam funcionando 
como alegorias no jogo, então, no primeiro teste protótipo 3 isso 
deveria ser resolvido. 

 

59  Dado de 12 lados.
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3.2.2
As primeiras experiencias e o impacto na 

minha vivência 

Enquanto os dados eram produzidos, os outros itens 
para o protótipo estavam sendo planejados também. O primeiro 
item que precisava ser adaptado era a marcação de nível, pois 
a marcação externa envolvia muitos elementos. Anteriormente, 
a carta de personagem tinha o formato de 8x6 cm, mas, como 
deveria comportar a ilustração da personagem e o sistema 
de level, seu formato foi alterado para 12x7 cm, considerando 
uma questão de design ergonômico. Segundo Moretti (2019), o 
design ergonômico visa à funcionalidade, conforto e saúde do ser 
humano. Como pode ser observado no Apêndice B60, o manuseio 
com a carta se tornou ergonomicamente mais agradável. Outro 
ponto a ser destacado é que a marcação de level foi inserida na 
carta, proporcionando às pessoas que jogam monitorar o seu 
nível e level de uma maneira mais simples e rápida com apenas 
o indicador.

Em paralelo à construção do protótipo, passei para o 
processo de definição dos participantes do experimento. As 
minhas concepções de características desses participantes 
eram: homens e mulheres acima de 18 anos que estivessem 
envolvidos em pesquisa acadêmica. E, assim, busquei os 
candidatos e candidatas, primeiramente, por meio de uma 
chamada, via e-mail e redes sociais, na UFG, em que pude 
escolher sete pessoas dentre aquelas que responderam e 
quiseram participar do experimento; os outros participantes 
foram escolhidos por meio de um grupo que participo de jogos de 
tabuleiro online. Uma característica marcante dos participantes 
é que cerca de 60% trabalham na área de educação, o que me 
proporcionou uma perspectiva clara da visão de educadores em 
relação ao jogo.

Conforme é relatado no Diário de Campo – testes 
Empoderadas, ocorreu um primeiro teste entre a participante 1 
e a designer do jogo. Esse teste foi introduzido para observar 
se todos os elementos estavam funcionando perfeitamente. O 
intuito do Diário de Campo dos testes é o de obter uma visão 
clara de toda a imersão que me envolve ao aplicar o jogo. Vale 
ressaltar que reproduzirei nele meus sentimentos, dúvidas e as 
percepções dos participantes. 

60  https://youtu.be/loNuo9XX30I

https://youtu.be/loNuo9XX30I
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Figura 17 - Página 1 do Diário de Campo - Fonte: Arquivo pessoal da autora

Depois de meses construindo o primeiro protótipo, no dia 
da playtest piloto que realizei, via Google Meet, minha ansiedade 
era sobre testar e observar se todos os elementos se encaixavam 
conforme eu havia projetado. Para um primeiro teste funcionou 
bem, porém fiquei atenta apenas quanto às questões técnicas. 
Muitas vezes me questiono se a emoção e a ansiedade naquele 
momento de teste dos elementos não me levaram a focar apenas 
nas questões técnicas.

A playtest em questão, inicialmente, era para ser apenas 
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um teste das mecânicas do protótipo, realizado com quatro 
jogadores experientes, para que pudessem tecer suas opiniões 
sobre o jogo, a fluidez e os componentes. Porém, o que era 
um teste transformou-se em um dos grupos focais, pois os 
participantes 2 e 3 começaram a demonstrar emoções. O 
relato do participante 3, durante a playtest, foi em relação aos 
sentimentos confusos provocados pelo jogo, visto que estão 
lidando com uma mulher que sofreu uma violência de gênero. 
Nesse momento, os outros participantes explicaram a história ao 
participante 3, de que se tratava de uma utopia cujo crime ainda 
não ocorreu. Dessa maneira, ele se sente melhor com a solução 
que deram. Além disso, como relatado no Diário de Campo, a 
participante 2 presenciou um caso análogo ao que foi sorteado 
para ser solucionado, provocando uma reflexão que a fez sugerir 
a realização de uma mesa apenas com mulheres.

Vale ressaltar que, segundo Kapp e Boller (2018), o 
jogo educacional deve causar esses gatilhos de reflexões 
que ocorreram com os participantes 2 e 3. Nos fragmentos 
apresentados, podemos perceber que a análise dos elementos, 
segundo a minha perspectiva, ocorre a todo o momento. Dessa 
maneira, o processo de construção do Diário de Campo se torna 
uma imersão ao jogo e ao ato de jogar, com “experiências que 
possamos apreciar” (CSIKSZENTMIHALYI, 2020, posição 1495). 
As pessoas que jogam passam por quatro estágios durante a 
fluidez do flow, como pode ser observado na Figura 17. Durante 
o jogo, há momentos de ansiedade e tédio, porém o canal flow, 
exemplificado quando as pessoas que jogam estão nos pontos 
A1 e A4, ou seja, quando estão em estado de flow ou fluidez, 
é o que torna a apreciação do jogo maior. Essa fluidez muda 
constantemente, portanto a motivação de desfrutar do jogo vai 
impulsioná-lo. Durante as playtests, os participantes relataram 
emoção ao jogar e interação com os elementos, principalmente, 
com o temporizador, cujo tempo vai se esgotando. Mas, essas 
emoções desencadeadas ao longo do jogo são as que foram 
planejadas inicialmente?  Naquele momento, compreendi que 
emoção é, conforme Salen e Zimmerman (2017c), o que rege 
os jogos a se estruturarem mais na experiência das pessoas ao 
jogarem. 

No entanto, Huizinga (2019, p. 13) declara que as regras 
também são fatores importantes a serem considerados em um 
jogo, pois, “sem dúvida, tão logo as regras sejam quebradas, 
todo o mundo do jogo entra em colapso”. As regras são a parte 
formal do jogo, fornecendo qualidade e identidade a ele, porém 
não devem ser confundidas com a experiência que o jogo 
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Figura 18 - Canal de Flow – Fonte: Flow: a psicologia do alto desempenho 
e da felicidade

proporciona às pessoas que jogam (SALEN; ZIMMERMAN, 
2017d).  Por exemplo, no Empoderadas, para iniciar qualquer 
jogada, os jogadores têm que lançar o dado D3 e, para fazer 
uma pergunta a Ellie, esse dado tem que sair no lado 2. O jogo 
segue uma sequência de rolagem de dados, sorte e caos. Na 
pesquisa de Woods (2012), aproximadamente 75% das pessoas 
apreciam jogos com rolagem de dados como uma das regras do 
jogo. Contudo, a presença excessiva de sorte e caos, segundo 
Woods (2012, p. 154), pode levar os usuários a não dar tanta 
importância dentro do jogo, “a aleatoriedade foi considerada 
aceitável desde que não fosse percebida como fundamental na 
determinação do resultado do jogo.”  

Quando reunimos todas as regras, criamos as mecânicas 
do jogo: “a mecânica do jogo define o modo como as pessoas 
atingem o objetivo final” (KAPP; BOLLER, 2018, p. 19). E, para 
que as pessoas cheguem a esse objetivo, a intenção é que os 
itens determinem a complexidade e o fluxo – ou o intitulado flow 
do jogo: “atividades de flow têm como função primária a provisão 
de volta ao jogo, mas agora em um nível de complexidade ainda 
mais elevado do que em A4” (CSIKSZENTMIHALYI, 2020, 
p. 1547). No Empoderadas, o intuito é provocar o estado de 
flow utilizando as mecânicas do jogo, por exemplo, conforme 
o Apêndice A61, as mecânicas que envolviam o temporizador 
61  Visitar endereço: https://youtu.be/zfDRtsdZxXY

https://youtu.be/zfDRtsdZxXY
https://youtu.be/zfDRtsdZxXY
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provocavam fluidez e emoção ao jogo.
Os participantes da pesquisa demonstraram uma interação 

bem direta ao longo das testagens, com isso eu posso escolher 
ou não utilizá-las. Seguindo a sugestão da participante 2, foi feita 
uma mesa apenas com participantes mulheres, com a intenção 
de perceber se os casos poderiam ter maior impacto sobre elas. 
Desse modo, dentre as participantes, foram escolhidas jogadoras 
que, indiretamente, trabalham na área da educação, sendo duas 
da educação infantil e uma do nível médio técnico, a outra é 
estudante de relações internacionais. Certamente, em uma mesa 
totalmente feminina, os comentários em relação aos casos são 
bem distintos. Apesar de se tratar de gatilhos, as participantes 
ficaram mais confortáveis do que se estivessem em uma mesa 
mista. Destaco que a participante 1 trabalha diretamente com 
adolescentes e relatou que, em seu campus,62 juntamente a 
outros colegas, puderam organizar rodas de conversa sobre 
violência de gênero, “os resultados foram bem promissores, pois 
os adolescentes tiveram um espaço para falar.” As participantes 
6 e 7 indicaram que o jogo é muito divertido e citam que deve 
ficar claro que se trata de um material de apoio.

Tem um monte de frases de gatilho e você fica tão 
fascinado no jogo que não pensa nelas. Então não 
sei se é bom ou ruim. Mas vejo a necessidade de 
indicar como jogo de apoio. (Participante 7) 

Considerando a segunda playtest, que contou com a 
participação de quatro jogadores experientes e, a terceira, em 
que tínhamos quatro participantes que não são jogadoras, o 
Empoderadas transportou emoção para ambos os grupos e, 
apesar de o segundo grupo não ser um grupo experiente, os 
participantes conseguiram atingir o objetivo final de solucionar 
o mistério antes do tempo se esgotar. A partir daí, levanto a 
seguinte problemática: quando o jogo for aplicado nas escolas, 
para uma questão de conforto de meninos e meninas, seria 
interessante aplicá-lo separadamente entre esses grupos? 

Segundo McGonigal (2012), os personagens e heróis são 
partes importantes do jogo, por isso a questão das personagens 
precisava ser resolvida no terceiro protótipo – o primeiro jogável. 
Aquelas mulheres estavam ali para mostrar a sua história, por 
isso era necessário esclarecer o poder que tinham dentro do 
jogo. Nesse sentido, foram inseridas as Adinkras que, conforme 
Sloley (2012), são símbolos africanos (do leste de Gana e costa 
do Marfim Oriental), os quais carregam uma simbologia religiosa 

62  Instituto Federal Goiano – Campus Montes Belos.
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Figura 19 - Fragmento do Diário de Campo – Fonte: Arquivo pessoal da
Autora

e filosófica. Segundo a autora, existem centenas de símbolos 
e cada um carrega um significado próprio ligado à cultura. 
Os medalhões foram escolhidos especificamente para cada 
personagem, procurando observar sua personalidade, profissão 
ou cultura. Espera-se, assim, que os poderes das Adinkras 
ajudem a dar visibilidade às personagens. 

Com todas essas peças em mãos, montei o material de 
apoio, do qual constam o manual, o bloco de perguntas e o 
bloco de acompanhamento. No fragmento do Diário de Campo 
apresentado na Figura 18, nota-se que o jogo demonstra uma 
fluidez que busco desde o princípio de seu desenvolvimento. 
Outro ponto pertinente no referido fragmento é a anotação 
sobre a interação positiva dos jogadores com o código QR 
(QR code), a qual também sempre foi planejada. Para finalizar, 
pode ser observado também que os participantes dão dicas de 
modificações ao longo de todo o Diário.

Depois de todas as colocações dos participantes, voltei 
à prancheta e comecei a fazer as modificações. Como pode 
ser confirmado no Apêndice C63, foi inserido um marcador 
para facilitar aos participantes saberem onde está seu nível ou 
level. Nas Adinkras foi adicionado um poder extra, para que, 
em certos momentos do jogo, os jogadores optem por utilizá-
lo. Para incrementar a tecnologia do QR code, foi criado um 
63  Visitar site: https://youtu.be/ddHGLMNNris.

https://youtu.be/ddHGLMNNris
https://youtu.be/ddHGLMNNris
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programa em Javascript64 (Apêndice E)65 que irá gerar o bônus 
que constará na carta de pista. Também, as faces dos dados 
foram pintadas com cores distintas, com o intuito de tornar o 
jogo mais rápido sem necessidade de recorrer ao manual a todo 
o momento. Em relação às perguntas, também houve alteração 
acerca da quantidade e foram excluídos questionamentos que 
não estavam diretamente relacionados à violência de gênero. 
Vale ressaltar outro ponto importante adicionado nesta versão, 
que são as habilidades especiais de proteção, autonomia e 
estratégia. O objetivo dessas habilidades é a organização do 
jogo dentro dessas competências, por parte dos jogadores e, 
desse modo, eles ficam responsáveis e mais atentos por uma 
tarefa proposta, podendo assim, aumentar as chances de a 
equipe ganhar o jogo. Porém, cabe à equipe montar a estratégia 
conforme ache pertinente.

64 JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, estruturada, de 
script em alto nível, com tipagem dinâmica fraca e multiparadigma. Juntamente com 
HTML e CSS, o JavaScript é uma das três principais tecnologias da World Wide 
Web.
65  Visitar site: https://youtu.be/76WSGmzGFkE.

https://youtu.be/76WSGmzGFkE
https://youtu.be/76WSGmzGFkE
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3.2.3
Observar, alterar e arrematar

Figura 20 - Página 9  do Diário de Campo – Fonte: Arquivo pessoal da
Autora
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Entre os dias 21 e 29 de dezembro de 2021, fiz uma 
série de adaptações no protótipo do Empoderadas, conforme 
se vê no fragmento do Diário de Campo (Figura 19). Iniciei 
pelas perguntas, pois, a partir da minha observação dos 
participantes jogando, percebi a necessidade de perguntas mais 
focadas. Por isso, as perguntas têm que levar os jogadores aos 
questionamentos diretos e a pensarem mais sobre a violência de 
gênero. Minhas anotações sobre as modificações que eu faria 
nesse elemento podem ser verificadas na Figura 19, indicando 
um formato novo das perguntas. A descrição minuciosa de cada 
item modificado pode proporcionar um diário de estudos para 
futuros pesquisadores de jogos. Dessa maneira, foram feitas as 
alterações pensadas por mim ao longo das playtests e também 
as sugeridas pelos participantes. Porém, ainda me questiono 
se alguns desses pontos de modificação, observados na Figura 
19, sejam descrições muito técnicas. Um pesquisador que está 
lendo o Diário de Campo procura percepções mais técnicas 
e racionais ou as emocionais em relação às modificações do 
protótipo?

Com o intuito de gerar uma imersão de um jogo híbrido, 
com elementos de tabuleiro e eletrônico, foi inserida uma série 
de QR codes para as pessoas terem acesso à história do jogo, 
bem como o temporizador e bônus. No primeiro protótipo jogável 
havia o acesso, via QR code, a um vídeo que explicava a crise 
que ocorria no jogo. Durante as playtests 2 e 3, percebi que 
ele poderia ser substituído pela história escrita, facilitando o 
entendimento dela, por isso a acrescentei na primeira página 
do manual. Destaco que os participantes gostaram da interação 
de QR code junto às pistas, porém, como se tratava de vídeos, 
preferiam que fossem aleatórios, pois em determinado ponto do 
jogo eles não liam mais os códigos, já que sabiam o resultado, 
mas pediram para manter, apenas mudando a maneira de ser 
apresentada. Em relação ao temporizador, acessado via QR 
code, não foi levantada nenhuma questão pelos participantes 
durante os testes. Acrescentei, também, a insígnia de função 
para auxiliar na organização das estratégias de jogo, pois 
percebemos que os jogadores experientes se dividem com 
facilidade e montam suas estratégias. No entanto, na terceira 
playtest, em que participaram pessoas que não eram jogadores, 
houve maior dificuldade de montar uma estratégia de jogo. 
Desse modo, foram criadas as três funções: estratégia, proteção 
e autonomia.

Nos dias 11 e 18 de dezembro de 2021 foram feitas 
playtests com esse primeiro protótipo, com a participação de 
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sete jogadores. Ao final dos testes, eles sugeriram algumas 
modificações, como: colocar as perguntas em ordem alfabética, 
mudança na tecnologia do QR code e tirar um pouco da 
aleatoriedade dos dados, deixando as pessoas que jogam com 
uma sensação de que podem ter um poder de escolha dentro do 
jogo. Então, foram acrescentados pontos de escolha ao longo de 
todo o jogo para que pudessem escolher entre lançar os dados 
e ter acesso à sorte e ao caos ou ter um poder especial, porém 
tudo tem um custo. Esse equilíbrio de poderes é denso e precisa 
ser construído com calma para que nenhuma personagem tenha 
poderes mais satisfatórios que as outras.

No dia 5 de fevereiro de 2022 foram aplicadas as playtests 
com o protótipo 2, que traziam novos elementos. Nesse contexto, 
a participante 7 sugeriu que a função nomeada de proteção 
fosse renomeada como apoio, pois, para ela, “proteção estamos 
agindo contra algo e precisamos nos proteger, e entendo que 
esta não seja a ideia, mas sim de apoiar alguém.” Essa sugestão 
será acatada para o protótipo 3. A mesma participante destacou 
outro ponto, em relação ao cartão da vitória. Ela sentiu falta de 
uma maior imersão virtual ao ganhar o jogo, que produzisse a 
sensação dessa interação final com uma inteligência artificial. A 
maior problemática que estou enfrentando, no momento, é sobre 
como tornar o processo de finalização do jogo satisfatório, pois, 
quando os jogadores terminam de jogar, eles têm que saber que 
aquele ato deles foi por um bem comum. Desse modo, questiono: 
como finalizar o jogo de uma maneira satisfatória para que os 
jogadores não se sintam frustrados no final? 

O que observamos nas playtests, realizadas entre os 
dias 5 e 19 de fevereiro de 2022, têm relação com a maior 
organização das pessoas que jogam diante da presença das 
habilidades concedidas pelas funções das personagens. Porém, 
as participantes 2 e 3 destacaram que o poder das Adinkras 
e o poder das personagens deixam o jogo muito fácil. Dessa 
maneira, ambas sugeriram que os poderes sejam ligados à 
elevação de levels, com isso, o grupo terá que traçar estratégias 
para ganhar o jogo, sem dificuldades, já que possuem as ajudas. 
Vale destacar que, na playtest do dia 19, em que a partida foi 
jogada com sete personagens na mesa – consequentemente, 
mais poderes, os participantes finalizaram o jogo faltando ainda 
oito minutos no temporizador.

Com as sugestões dos participantes durante as 
mencionadas playtests, efetuei uma série de modificações 
no protótipo para deixá-lo o mais próximo do jogo final, a ser 
apresentado para os professores do colégio Cepae – UFG. 
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Dessa maneira, para solucionar a questão de finalização do jogo 
foi inserido um cartão QR code em que o grupo escaneia e tem 
acesso a um vídeo,66 cujo objetivo é o de diminuir a distância para 
as pessoas entre o digital e o analógico. Acatei a sugestão da 
participante 7, de trocar a palavra proteção pela palavra apoio. 
Outra sugestão acatada para o protótipo 3 foi a da participante 2, 
relacionada aos poderes das Adinkras e das personagens. Estes 
agora terão ponto de apoio aos levels para que as pessoas que 
jogam tenham que montar estratégias para usá-los.

Após serem produzidas todas as modificações sinalizadas, 
comecei o processo de adaptação do protótipo para a plataforma 
Tabletopia,67 com o propósito de ampliar os testes para um grupo 
de jogadoras formado apenas por mulheres, conhecido por Liga 
Brasileira de Mulheres Tabuleristas68. Esse grupo, formado por 
desenvolvedoras de jogos de todo o país, se reúne às segundas-
feiras para testarem jogos em construção das participantes. 
Para isso, o jogo Empoderadas sofreu adaptações em sua 
estrutura, as quais podem ser apreciadas no Apêndice D69. Essas 
adaptações foram pensadas apenas para que o jogo funcionasse 
na plataforma, mas as mecânicas principais foram preservadas.  

Assim sendo, a primeira adaptação realizada foi em 
relação ao D3, como estou usando a versão gratuita do site, não 
tenho acesso a objetos 3D.70 O dado tinha que sinalizar 3 lados, 
com numeração 1, 2 e 3, então, peguei um dado D6 e o numerei 
conforme eu precisava. Os dados foram um dos primeiros 
elementos pensados para o jogo, por isso a experiência de 
ter que adaptá-los não foi fácil, mas foi necessária para que o 
jogo funcionasse na plataforma. Outro ponto a ser destacado 
nessas modificações foi quanto ao marcador de nível e level. 
Esse marcador fica anexado à carta de personagem, facilitando 
o acesso às pessoas que jogam (Apêndice B). Porém, na versão 
da plataforma Tabletopia não havia como criar esse processo, o 
que me levou a adaptar um contador em cada nível e level para 
que os participantes fizessem seu acompanhamento por ele. E, 
por último, tive que adaptar o bloco de anotações, pois não tinha 
como anotar diretamente na plataforma. Desse modo, mantive 
o layout e, para marcar, acrescentei cubos azuis. Todas essas 

66  Acesse o vídeo: https://youtu.be/D4mGrleJ4no.
67 Tabletopia é uma mesa virtual sandbox com jogos de tabuleiro de alta 
qualidade e configurações prontas.
68  A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas é um coletivo autônomo 
que nasceu em 2020 com o propósito de conectar cada vez mais mulheres ao mundo 
dos jogos e entre si, para reconhecer e valorizar o protagonismo feminino nesse 
universo. Acesse o site: https://mulherestabuleiristas.com/.
69  Assista em: https://youtu.be/awT5txTxdTA.
70  Três dimensões.

https://youtu.be/D4mGrleJ4no
https://www.youtube.com/watch?v=awT5txTxdTA
https://youtu.be/loNuo9XX30I
https://youtu.be/D4mGrleJ4no
https://mulherestabuleiristas.com/
https://youtu.be/awT5txTxdTA
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adaptações podem ser acompanhadas no Apêndice D.71

A primeira playtest do jogo no formato digital contou com 
a presença de quatro jogadoras que escolheram suas heroínas 
com o intuito de usar seus poderes conjuntamente. Nas minhas 
observações ao longo dos meses, foi a primeira vez que vi 
participantes combinando os poderes. Como a dinâmica desse 
jogo foi diferente do jogo presencial, e eu precisava explicá-lo 
para as participantes, joguei no papel de Ellie. À medida que o 
jogo ocorria, percebi que sua adaptação para o formato digital 
exigiria o desenvolvimento de um manual exclusivo para esse 
meio, visto que os participantes tiveram um pouco de dificuldade 
para separar as adaptações. Fica, portanto, o questionamento: 
se o jogo futuramente for liberado em plataforma digital gratuita 
podemos ampliar sua disseminação para estudantes da educação 
básica? Na playtest do dia 4 de abril, tínhamos participantes de 
Goiânia, São Paulo, Pernambuco e Mato Grosso e, usando a 
plataforma digital, consegui atingir vários pontos do país, mesmo 
que de um grupo fechado de jogadores.

Sem dúvida, esta playtest digital foi muito além de um 
teste da plataforma digital, ela serviu para me colocar em contato 
com o grupo Mulheres Tabuleristas para que pudessem julgar as 
mecânicas do jogo. Das quatro mulheres presentes na mesa, 
duas delas são pesquisadoras e criadoras de jogos da área 
educacional, e as outras duas desenvolvem jogos mais voltados 
para o entretenimento. Portanto, os apontamentos colocados 
por elas são muito pertinentes e, certamente, provocarão 
modificações nos próximos protótipos. Nesse contexto, as quatro 
participantes afirmaram que o protótipo do jogo estava divertido 
de jogar e fizeram sugestões para deixá-lo mais fluido. Por isso, 
a fim de deixar o jogo mais investigativo, a participante 9 sugeriu 
que as cartas de pistas fossem separadas e os jogadores 
pudessem escolher o que estavam investigando naquele 
momento. Depois, a mesma participante sugeriu simplificar a 
numeração de nível e level, por exemplo, que se nomeasse o 
nível para não ocorrer confusões. 

Saliento que, na próxima modificação a ser efetuada 
no protótipo, buscarei inserir essas duas sugestões. As 
participantes 2 e 10 sugeriram que os poderes das personagens, 
tanto os passivos quanto os ativos, fossem revistos e melhor 
equilibrados. Venho trabalhando nesse equilíbrio dos poderes 
desde os primeiros protótipos, portanto irei acatar as sugestões 
para o próximo. E por último, todas as participantes da mesa 
solicitaram um marcador de rodada individual e, nesse ponto, 
71  Assista em: https://youtu.be/awT5txTxdTA.

https://youtu.be/awT5txTxdTA
https://youtu.be/awT5txTxdTA
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Figura 21 - Protótipo digital - Fonte: Arquivo pessoal da Autora

tenho que pensar sobre a inserção de mais um elemento dentro 
do jogo. Em síntese, a playtest de 4 de abril foi muito importante 
para me repassar novos feedbacks sobre o protótipo que vem 
sem desenvolvido, com duas novas sugestões que ainda não 
haviam sido abordadas nas playtests presenciais.
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Figura 21 - Protótipo digital - Fonte: Arquivo pessoal da Autora

3.2.4
O desafio dos arremates finais

Figura 22 - Cartas de pistas - Fonte: Arquivo pessoal da Autora

Para a modificação final do protótipo, trabalhei as sugestões de 
três participantes ligados à área de educação, sobre a presença 
de alguns elementos como os dados e os levels. Segundo 
argumentos desses três participantes, os dois elementos 
complicavam o entendimento do jogo e a percepção do conteúdo, 
sugerindo a substituição por outros elementos que tornassem o 
jogo mais fluido. 

Portanto, reformulei o jogo, o que gerou o 4º protótipo 
jogável. Nessa versão tomei a decisão de retirar os dados 
e consequentemente os levels, pois os dois estavam 
diretamente ligados. Porém, ainda havia a necessidade de 
criar um mecanismo para englobar o temporizador e o ato de 
perguntar para a I.A Ellie. Então, inseri uma mecânica em que 
os participantes colecionariam cartas de pistas que trariam 
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Figura 23 - Carta de Personagem - Fonte: Arquivo pessoal da Autora

um meio de os integrantes escolherem quanto tempo será 
descontado do temporizador quando optam, em seu turno, pela 
ação de perguntar. Ressalta-se que cada carta traz descontos 
do tempo somados a quantas respostas incorretas este irá 
eliminar. Outro elemento que precisou ser reformulado foi a 
carta de personagem, pois nas outras versões os poderes eram 
ligados aos dados. Nesse contexto, com novas adaptações do 
protótipo, tive que pensar em uma nova mecânica para que os 
participantes interagissem com o jogo. 
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Figura 24 - 4º Protótipo - Fonte: Arquivo pessoal da Autora

Dentro dessas perspectivas das personagens, 
ficoudefinido que os participantes poderiam escolher qual 
pista iria retirar em seu turno, assim, elas foram divididas em 
quatro montes distintos. Além disso, cada personagem possui, 
agora, um poder ligado a investigar uma pista específica sem 
desconto de tempo. Outro elemento novo é a regra que cada 
participante, em seu turno, terá duas ações e deverá escolher 
entre quatro possibilidades, sendo duas obrigatórias e outro 
par de não obrigatórias. Ressalto que cada participante possui 
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Figura 25 - 4º Protótipo Digital - Fonte: Arquivo pessoal da Autora

duas combinações de ações sendo: 1º Ação obrigatória + Ação 
obrigatória e 2º Ação obrigatória + Ação não obrigatória. Assim, 
a cada turno o participante tem um poder de escolha. Destaco 
que os demais elementos existentes não foram alterados.

Cabe mencionar que todas essas decisões tomadas em 
relação às modificações foram definidas por algumas razões: 
deixar o jogo com menos elementos e também aumentar sua 
fluidez – foram efetuadas três playtests com essa versão e os 
participantes elogiaram as novas características, além disso 
percebi que a fluidez aumentou consideravelmente; outra razão 
que sustenta as modificações é o fato de o jogo agora ser print 
and play72,  com uma outra forma de distribuição por meio de um 
arquivo PDF grátis.

72  jogos de mesa que podem ser impressos em uma impressora caseira, 
montados com materiais simples.
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Para darmos continuidade no jogo que estou propondo, vou te 
convidar para ter uma experiência fora do texto, experimentando 
a plataforma Tableotopia73. Clique no botão abaixo e você será 
transportado para a plataforma. Chegando lá, clique em cima de 
cada baralho com o botão direito do mouse e depois escolha o 
ícone: 

 

Após repetir a ação em todos os baralhos, observe qual 
foi a sequência de cartas sorteadas e pense se você já viu 
alguma história de violência de gênero que se assemelha com o 
conteúdo das cartas.

73  Portal online para os usuários jogarem e criarem jogos de mesa virtuais.

O seu terceiro passo é 
transpassar a leitura e ter novas 

experiências

Vamos jogar!

Clique!

https://tabletopia.com/players/id3231780/ccc27t
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3.3
Diário de Campo: um mergulho pelas 

minhas vivências

Minha leitura favorita na pré-adolescência era o livro 
Viagem ao Centro da Terra, de Julio Verne74. Além de todo o 
contexto fantástico do livro, existia a presença de um elemento 
que sempre chamou minha atenção em filmes, jogos e livros 
com os quais tive contato, o diário de campo. E, na construção 
do projeto Empoderadas, percebi a oportunidade de construir 
um diário de campo que me acompanhasse nesse processo, 
mostrando meus erros e acertos, e contribuindo para o acesso 
de outros pesquisadores. Diante desse contexto de diários de 
campo idealizados pela literatura, jogos e até mesmo filmes, 
preferi mantê-lo na íntegra no meu projeto, escrito a mão, como 
um elemento visual que acompanha minha dissertação. Desse 
modo, vou mostrar aqui uma breve análise e interpretação 
baseada na metodologia de Bardin (1977) para visualizar melhor 
a minha relação com esse diário.

Em primeiro lugar, quantifiquei as vezes em que apareço 
no meu Diário de Campo, considerando que este tem 24 páginas, 
iniciadas no dia 7 de dezembro de 2021 e com a última anotação 
datada em 20 de fevereiro de 2022. Contei 32 vezes em que 
me cito diretamente ao longo de suas páginas. Depois de feito 
isso, analisei os contextos em que eu aparecia ao longo do 
texto construído. Apareci em diversos contextos, por exemplo, 
em alguns momentos do jogo me coloco como espectadora 
do que está ocorrendo. Mas, nesse momento, converso com 
os participantes construindo um canal aberto, pois sou a 
construtora do jogo e preciso da opinião deles para solucionar 
possíveis problemas que eu não conseguia ver apenas com 
minha observação. 

Em algumas passagens do Diário de Campo, deixo 
transparecer sentimentos e percepções em relação ao layout 
do jogo, essa transparência da minha experiência é importante 
porque, se um pesquisador usar o Diário como referência, ele 
poderá compreender claramente meu ponto de vista. Assim, meu 
Diário de Campo é um elemento de apoio da minha memória, 
de tudo o que ocorreu ao longo desses meses em que venho 
testando o Empoderadas, nele há o registro de apontamentos 
realizados durante os testes ou imediatamente após aplicá-los, 

com o auxílio das gravações em áudio.
74  Foi um escritor francês.
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3.4
Empoderadas um jogo de 

experimentações que mudou minha 
perspectiva visual como jogadora, 

educadora e pesquisadora
Minha formação em design gráfico se deu nos anos 2000 

e foi fundamental para o meu processo de pós-graduação. O 
meu projeto trazia a proposta de construção de um jogo de 
tabuleiro educacional e a minha experiência como designer foi 
essencial para seu desenvolvimento. Mas, para que ele fosse 
bem executado, eu precisaria despertar em mim o olhar de uma 
educadora, para entender e explorar o conteúdo abordado. Para 
Andrade (2016) é necessário encaixá-lo dentro das pedagogias 
culturais pois, por ser um jogo, faria parte de uma educação 
não formal. Portanto, como pesquisadora tive que aceitar essa 
inserção da educação em minha vida, para que a experiência do 
jogo ficasse completa.

Mas, o que são as pedagogias culturais que me fizeram 
entrar nesse processo de adaptação? O professor e pesquisador 
Dr. José Teixeira Neto (Zelão), autor do livro Mochilas Existenciais 
e Insurgências Curriculares: possibilidades de interações nas 
pedagogias culturais do tempo presente, concedeu entrevista 
para a Revista Vieirense, em que destaca o Colégio Antônio 
Vieira, da Rede Jesuíta de Educação, localizado em Salvador 
(BA). Ele traz esses dois termos: as mochilas existenciais e 
as insurgências curriculares. O primeiro refere-se à motivação 
dos sujeitos que estão envolvidos com o universo educacional, 
cuja criação não é uma obrigação, o que importa é que eles 
problematizem e questionem o cotidiano para que possam criar 
um currículo vivo em constante transformação. Já o segundo 
termo, as insurgências curriculares são temas que podem entrar 
no currículo, pois se tornam emergenciais a partir da popularidade 
que ganham na mídia ou redes sociais, por exemplo. 

Nessa perspectiva do professor para a minha formação, 
estou sendo motivada pela mochila existencial e pelas 
insurgências curriculares para meu desenvolvimento constante 
como designer, pesquisadora e educadora. Ressalto que o ato 
de criar o jogo de tabuleiro autoral, intitulado Empoderadas, me 
levou a observar e a problematizar o que estava presente no 
meu cotidiano e no de milhares de outras pessoas, inclusive 
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estudantes da educação básica. Com essa observação como 
designer/pesquisadora/educadora pude perceber a necessidade 
que o jogo de tabuleiro visava trabalhar. Segundo Kapp e 
Boller (2018), o processo de produção de um jogo educacional 
deve ser definido a partir da ideia clara sobre a necessidade 
que ele pretende sanar. No caso do meu projeto de jogo de 
tabuleiro, busquei um termo bem ativo nas insurgências e muito 
popular nas mídias e redes sociais: Empoderadas – nasceu 
o jogo educacional que traz a violência de gênero trabalhada 
em conjunto com heroínas negras. Desse modo, levantei a 
seguinte problemática: conseguimos introduzir os feminismos 
na escola, levando as visualidades do empoderamento feminino 
por meio da inserção de heroínas brasileiras e buscando a 
conscientização em relação às violências de gênero com o uso 
do jogo educacional? 

O desenvolvimento do projeto a partir da metodologia de 
pesquisa de ação participante foi fundamental na construção 
deste trabalho e na minha iniciação como pesquisadora e 
educadora. Saliento que nesse processo atuei primeiramente 
como designer, mas ao longo dele fui me reconstruindo e me 
tornando uma designer/pesquisadora/educadora. O programa 
de pós-graduação me trouxe a consciência de que me dedicaria 
ao desenvolvimento de um jogo educacional e, desse modo, 
busquei em autores como Alves (2015), Kapp e Boller (2018), 
Salen e Zimmerman (2017), Retondar (2021), Huizinga (2019), 
Carretta (2018), Petry (2019), Alves e Coutinho (2019), Woods 
(2012) uma base teórica sobre jogos para aprofundar minha 
pesquisa. 

Seguindo uma rápida cronologia, defino a seguir algumas 
etapas de produção. O processo metodológico foi definido por 
mim e meus orientadores como aplicação do protótipo do jogo 
em grupos focais, em dezembro de 2021, e desenvolvido ao 
longo de 2022. Portanto, para que essa parte da metodologia 
funcionasse, o processo de construção do jogo de tabuleiro foi 
iniciado já em março de 2021. Com as leituras em dia e também 
com a participação em alguns cursos de criação de jogos, em 
meados de novembro de 2021 o primeiro protótipo foi finalizado. 
Dessa maneira, passei para a escolha dos primeiros participantes 
do grupo focal, conforme liberado pelo Comitê de Ética. Foram 
escolhidos dez participantes que fizeram testes do jogo entre 
dezembro de 2021 e março de 2022.

Nesse contexto, faço o sequinte questionamento: o 
desenvolvimento do jogo de tabuleiro e o envolvimento com o 
grupo focal contribuíram para mudar minha perspectiva como 
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designer, pesquisadora e educadora? A metodologia qualitativa 
escolhida para me manter mais próxima do objeto estudado, 
possivelmente, foi o que mais contribuiu para essa mudança e o 
nascimento de uma nova educadora, visto que me envolvi com 
o conteúdo, com o objeto que estava sendo criado e com as 
pessoas que o estavam testando. Os comentários que faziam 
sobre o que lembravam e também as alterações sugeridas 
fizeram parte de um momento de aprendizagem mútua, pois, 
de acordo com Freire (2019), tenho que aceitar minha constante 
construção e o meu inacabamento. Para compreender todo esse 
meu processo construtivo, recorri a tudo que foi documentado 
no Diário de Campo, a fim de analisar minhas impressões dos 
testes do protótipo do jogo e o impacto delas em meu percurso 
de trabalho.

Em síntese, a pesquisa conseguiu um resultado satisfatório, 
visto que o envolvimento com os participantes testadores foi 
fundamental para a construção do objeto final. Pensando em 
questões qualitativas, o jogo tem uma repercussão positiva nos 
participantes adultos, pois gera discussões em relação à violência 
de gênero e às personagens escolhidas, já que são mulheres 
que fazem ou fizeram parte da história do Brasil. Além disso, 
como no grupo focal havia pessoas da área educacional, houve 
a sinalização de que o jogo deveria ser utilizado como material de 
apoio, mesmo que, segundo  Alves (2015), o jogo inicialmente fora 
desenvolvido como material de apoio para ser aplicado dentro da 
educação informal. É nesse sentido que ressalto a significativa 
contribuição de todo esse processo de criação do Empoderadas 
para minha formação e para aperfeiçoar meu modo de criação, 
pois outras intercessões como, por exemplo, a pesquisa 
acadêmica, interferem bastante em meu repertório atual. Além 
disso, agora, as peças passam por um processo mediador que 
geram interferências positivas em sua configuração. Como meu 
trabalho de design gira em torno de criar para o meio educacional 
– sou servidora da UFG75, pude perceber um impacto positivo 
para mim como profissional: designer/pesquisadora/educadora.  
  Todo o percurso de minha vida foi favorável para que 
eu me tornasse o que sou agora, essa tríade que não pode 
mais ser dividida, pois é o que me torna uma pessoa completa: 
designer/pesquisadora/educadora. Minha atuação durante a 
pós-graduação teve um papel essencial na construção dessa 
tríade que me motiva a continuar em pleno crescimento. O 
trabalho cooperativo que desenvolvi ao longo de minha pesquisa 
me proporcionou o contato com uma perspectiva totalmente 
75  Universidade Federal de Goiás.
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nova e que abria novos caminhos, me fazendo compreender 
a importância de assimilar pontos de vista diferentes durante 
um processo de construção. Foi esse método que me formou 
como pesquisadora e educadora, pois eu tive que reagir às 
provocações e criar movimentos. 

Outro objetivo alcançado durante a pós-graduação foi a 
construção do jogo em si. Iniciei o meu mestrado com a ideia 
de um produto educacional que foi sendo construído com o 
intuito de apresentar conteúdos sobre racismo e violência de 
gênero, de forma que despertasse o interesse de quem joga 
para o que está sendo discutido no jogo. Dessa maneira, me 
questionei constantemente ao produzi-lo, se a construção do 
jogo educacional geraria aprendizado. Portanto, posso concluir 
que o objetivo foi atingido, visto que os participantes do grupo 
focal debatiam e contavam suas experiências em relação ao 
conteúdo. Enfim, posso afirmar também que o jogo estimulou o 
interesse dos dez participantes do grupo focal, assim, as minhas 
expectativas foram alcançadas.
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Quarto passo é que agora o jogo 
realmente se inicia

Vamos jogar!

Agora, vamos concluir a sua jornada neste livro jogo. Você 
poderá reunir todos os elementos definidos até o momento e 
construir sua própria história com as pistas sorteadas, já se sabe 
quais são: motivo, violência de gênero, suspeito e o local onde 
a violência ocorrerá em breve. Dessa forma, você assumirá o 
papel de Ellie, a I.A do jogo, e irá deslocar a heroína que mais te 
chamou atenção para acolher a mulher e levá-la para o lugar de 
paz, aquele que você imaginou no início da sua jornada. Assim, 
poderá libertá-la de uma situação que ainda vai ocorrer.
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Chegamos ao fim da sua e da minha jornada, dessa 
maneira te convido para baixar o jogo Empoderadas e jogar com 
seus alunos, amigos, filhos. Você faz suas escolhas. Clique no 
botão abaixo e tenha acesso ao arquivo.

Vamos jogar!

Baixe o PDF do jogo Empoderadas

Clique!

https://tabletopia.com/players/id3231780/3cimm3/play
https://ufg.br/p/empoderadasprintanplay
https://tabletopia.com/players/id3231780/3cimm3/play
https://tabletopia.com/players/id3231780/3cimm3/play
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