
Bem vinde ao Guia para Implementação 
do Brincando com Confiança!
Ficamos muito contentes com o seu interesse em 
ativar o seu bairro de forma segura, promovendo 
novas conversas e aproximações com vizinhos!

Para te ajudar a implementar o projeto no seu 
bairro, criamos este guia, que é composto pelos 
passos que você confere na próxima página:



1. Conheça mais sobre o projeto e 
entenda seu propósito

2. Como implementar o projeto no meu 
bairro?

a. O que é o Brincando com Confiança?
b. Porque Brincar?
c. Onde posso fazer um tabuleiro?
d. O que posso fazer no tabuleiro?
e. Agora na agora
f. Pinguela Paralela

g. Circuito cidadão

a. Passo 1: encontre um ótimo espaço público
b. Passo 2: reúna um grupo de entusiasmadas

Passo 2.1: combine playtests

c. Passo 3: baixe as instruções e compre os 
materiais

d. Passo 4: baixe o aplicativo
e. Passo 5: defina uma hora e uma data e 

divulgue!



Desenvolvido pelo Instituto A Cidade Precisa de Você durante a 
atual crise sanitária do Covid-19, Brincando com Confiança foi 
formulado como um jogo de tabuleiro em escala humana para 
estimular de forma pedagógica, a manutenção do 
distanciamento físico seguro recomendado, e ao mesmo tempo 
proporcionar uma aproximação sociocultural entre os diferentes 
participantes. Atividades foram projetadas de modo a desafiar os 
jogadores a questionar, reconhecer e oferecer melhorias para a 
cidade, o entorno e especialmente à relação do convívio com o 
próximo e o diferente. 

Durante a pandemia da COVID-19 se estabeleceu  um  ambiente 
de insegurança e desconfiança entre as pessoas, na medida em 
que os encontros em espaços públicos passou a se configurar 
como risco de contaminação e propagação do vírus. 

Essa dinâmica tem um profundo impacto na coesão social e saúde 
mental de seus habitantes ao serem privados de espaços seguros 
de socialização. 

À medida que as restrições de isolamento se tornam mais 
flexíveis, é necessário se reinventar o uso dos espaços públicos 
garantindo sua apropriação de forma segura e  ativa.  Por isso 
são importantes intervenções físicas e simbólicas em que se 
acentuam as noções de confiança.  

O que é o 
Brincando com 
Confiança?



Porque brincar?

● recuperar a confiança entre cidadãos

● promover intercâmbios entre diferentes grupos sociais

● estímulo à manutenção do distanciamento físico seguro.

● promover a democracia através da discussão de:

○ identidade local e exploração

 - geográfica, étnica, social

○ convivência e entendimento do outro

○ consciência ambiental

○ inovação urbana e cidadã 

○ cooperatividade: o fazer junto

○ reflexão crítica



Onde posso fazer 
um tabuleiro?

Brincando com Confiança é um jogo replicável em qualquer 

território: pode ser uma calçada larga, uma praça, um quintal ou 

qualquer espaço livre.

Você pode escolher como quer combinar a matriz modular, 

encaixando-a no espaço que possui, e personalizando-a com cores 

e símbolos que conversam com a realidade do seu território.

Além de usar o jogo, o tabuleiro pode ser algo que deixa o espaço 

mais bonito, destacando e valorizando aspectos locais!

Baixe o manual de 
montagem do 

tabuleiros de circuito, 
pinguela e agora !

https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_78a896beecbc4985b6b3ad06b9313f1b.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_8b4e471a9ade4036a9954cd523a145a3.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_2d122a326172448e9b758e8ffe75aa48.pdf


O que posso fazer 
no tabuleiro?
Criamos três jogos iniciais, que permitem que as pessoas possam 

criar relações de confiança, empatia e discutir questões coletivas. 

Estes primeiros jogos são um convite e uma experiência, mas a 

idéia é que você possa criar, a partir dessa base, diferentes jogos!

O tabuleiro, pintado no chão, também pode ser usado como 

espaço de encontro, para fazer exercícios, ou até para fazer 

reuniões de bairro!

Confira nas próximas páginas os jogos que já criamos:



Agora na Ágora

objetivo do jogo

descobrir e compartilhar histórias e narrativas.

quando o jogador subir no palanque, a casa central, ele pode 

propor um tema ou pode acionar o aplicativo para receber um 

tema e uma variedade de história para contar como se fosse sua 

própria. Após ouvir a história, os outros jogadores devem conversar 

sobre a história que ouviram, tentando adivinhar qual tipo de 

história foi contada.

. história inventada

. história de outro

. história de livro

. história minha

. história falsa

. continue a história

palanque ações

temas . cidade
. natureza
. este lugar
. sociedade
. relacionamentos
. memória

Baixe aqui as regras!

https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_7c85e2e6767a4565b5f4ebd58374c0fd.pdf


Pinguela Paralela

objetivo do jogo

conhecer a si e conhecer ao outro, se colocando no lugar do outro.

cada jogador começa o percurso no eu, respondendo às perguntas 

na primeira pessoa e volta pelo percurso como você, dizendo as 

respostas do outro jogador.

. pé direito

. pé esquerdo

. pés juntos

. pés separados

. gira e pula

. pula e agacha

supercasas ações

temas . 1 animal
. 1 cor
. 1 medo
. 1 sonho

Baixe aqui as regras!

https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_f2a6bca5cfca432eb79400f11c2d9aeb.pdf


Circuito Cidadão

objetivo do jogo

discutir pautas públicas, se relacionar de outra forma com o espaço 

e os vizinhos e propor melhorias ao local.

o jogador deve passar pelas 6 supercasas dos 6 temas, cumprindo 

as ações sorteadas pelo grupo ou aplicativo e voltar à casa de 

entrada para ganhar.

. mímica

. música

. sonho

. medo

. coisa ruim

. coisa boa

supercasas ações

temas . cidade
. natureza
. este lugar
. sociedade
. relacionamentos
. memória

Baixe aqui as regras!

https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_975e280b1e044eeba44037de26c42740.pdf


Como implementar o 
projeto no meu bairro?

Agora que você já entendeu como o projeto funciona, começamos 

a parte mais divertida: a implementação! Para isso, fizemos um 

passo a passo para te ajudar. Leia com atenção:

Passo 1: encontre um 
ótimo espaço público
Brincando Confiança pode funcionar em qualquer lugar onde haja 

um espaço aberto acessível - pense no tamanho de duas vagas de 

estacionamento juntas como um mínimo, mas quanto mais 

espaço você tiver, maior será a brincadeira, maior a diversão e com 

mais possibilidades. 

Seja atencioso com os outros usuários do espaço e certifique-se de 

usar materiais temporários para fazer as marcações, a menos que 

você tenha permissão do proprietário local para criar um espaço 

mais permanente. É importante prestar atenção para que seja um 

espaço com um piso no qual você possa desenhar, ou pintar em 

cima - um gramado, nesse caso, não seria o mais adequado. 

Confira na próxima página os tamanhos dos tabuleiros que já 

temos desenhados. 



pinguela ágora 
grande

circuito ágora 
pequena



Uma possibilidade, caso você 

tenha espaço, é fazer os 

diferentes tabuleiros de forma 

integrada, criando um território 

do brincar onde todos os jogos 

fiquem perto uns dos outros, e 

sejam demarcados os hexágonos 

entre os tabuleiros, indicando 

também o distanciamento 

seguro para quem está 

transitando ou observando o 

jogo. 

Ao lado, você vê uma sugestão de 

como esse formato integrado 

pode funcionar. Nessa 

configuração o projeto ocupa 

uma área de 34 metros por 8,7 

metro. Sinta-se à vontade para 

criar outras configurações!

Como posso 
combinar os 
tabuleiros?



Passo 2: reúna um grupo de 
pessoas entusiasmadas

É claro que você vai ficar com vontade de convidar seus amigos 

para se juntar e brincar, mas pense também na comunidade em 

que você planeja realizar a brincadeira e como você pode 

envolvê-la no processo. Brincando com Confiança é uma questão 

de conexão, portanto, conecte-se! Divulgue para encontrar artistas 

locais e pessoas criativas que possam trazer a personalidade da 

região para a brincadeira - e coloque algumas músicas pra tocar 

enquanto vocês estiverem lá! Esta é a hora da brincadeira, então 

divirta-se!

Faça uma lista com todas as pessoas que você conhece no seu 

bairro, desde amigos e vizinhos, até frequentadores do espaço em 

que você escolheu implementar o Brincando com Confiança. Visite 

esse espaço em diferentes momentos do dia, e converse com as 

pessoas que passarem por lá, convidando para o projeto. Outra 

estratégia é passar pelos comércios do entorno e pontos de 

circulação, como pontos de ônibus, e distribuir convites. 

Ao conversar com as pessoas, tente entender as suas demandas, e 

o que poderia fazer com que elas se interessassem pelo projeto. 

Existem assuntos polêmicos no bairro? Existem grupos que 

frequentam os mesmo espaços mas não interagem? Existe algum 

problema social ou urbano que as pessoas gostariam de conversar 

mais sobre?



passo 2.1: playtests

Você pode marcar uma data para se reunir com todas essas 

pessoas com quem conversou, no espaço onde será implantado o 

tabuleiro, e traçar com giz no piso os jogos, experimentando jogar.

Essa é uma forma de recolher opiniões e treinar a explicação das 

regras do jogo. Você também pode brincar de inventar novas 

regras e novos jogos. 

As pessoas que passam por perto, ao verem pessoas brincando 

dessa forma, geralmente ficam curiosas e se aproximam. Essa é 

uma chance de também chamá-las para jogar!



passo 3: baixe as 
instruções e compre os 
materiais

Agora é a hora de deixar tudo pronto para implementar o projeto!

Primeiro, baixe o manual de como construir seu tabuleiro, e 

entenda como desenhar no piso os diferentes elementos: 

Baixe o manual de montagem do tabuleiro de circuito, de 

pinguela e de ágora

Desenhar o tabuleiro é muito fácil! Com um grupo de 5 a 10 

pessoas, em 1 a 2 dias, dependendo do tamanho do tabuleiro que 

você resolveu fazer,  você consegue fazer todas as marcações no 

chão e pintar, estando tudo pronto para inaugurar no terceiro dia! 

Para desenhar o tabuleiro  você precisará de: um gabarito (que 

pode ser feito de  chapa de poliestireno 2mm, papel rígido, ripas de 

madeira, ou algum material resistente e firme que você tenha 

disponível), e  uma ou mais caixas de giz.

Para pintar, você precisará de: rolinhos de pintura de 3 cm, rolinhos 

de 15 cm, pincéis, fita crepe e tintas de diferentes cores.

https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_78a896beecbc4985b6b3ad06b9313f1b.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_8b4e471a9ade4036a9954cd523a145a3.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_2d122a326172448e9b758e8ffe75aa48.pdf


Além disso, você precisará imprimir 

as instruções de como jogar, que 

você precisará colocar próximas ao 

tabuleiro, pelos links a seguir: 

Informações Gerais

Circuito Cidadão

Pinguela Paralela

Agora na Ágora

 

Você pode imprimir os cartazes em 

papel e colá-los em paredes próximas 

aos tabuleiros, como um 

lambe-lambe, ou imprimi-los em 

materiais mais rígidos como placas 

de PVC, prender hastes (de metal ou 

madeiras) as placas, e fixá-las em 

algum canteiro, ou prendê-las em 

grades e cercas. Abaixo, você confere 

algumas possibilidades!

https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_5b648ed8d2674d81ad815abdc596ae0f.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_8a9cc4ce5ab745868e7592d0056222cd.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_86931c235b41475b9c06ed0bd1cc5d0c.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_517087bb0044428b89edfd8b91d5121a.pdf


passo 4: baixe o 
aplicativo

O aplicativo oferece uma camada adicional à experiência do jogo, 

com funcionalidades como uma interface de realidade aumentada, 

a possibilidade de sortear ações e temas, um timer para contar o 

tempo das ações de jogo, uma interface de mensuração do seu 

progresso no jogo e muitas surpresas! 

No entanto, é importante ressaltar que é possível jogar o jogo 

sem o aplicativo! Se na sua comunidade as pessoas tiverem 

dificuldades de acesso a smartphones, ou de download de 

aplicativos, não se preocupe - o projeto vai funcionar super bem!

Caso esse seja o caso da sua comunidade, como uma alternativa 

para sortear as ações, você pode construir dois dados bem 

grandões. Em um escreva um dos temas do jogo em cada face 

(cidade, natureza, este lugar, sociedade, relacionamentos e 

memória), no outro, escreva as ações (mímica, música, sonho, 

medo, coisa ruim e coisa boa). O dado tem que ser bem grandão e 

resistente para que, para jogar os dados, as pessoas possam 

chutá-lo, em vez de pegar com a mão. A passagem de objetos de 

mão em mão, nesse momento de pandemia, continua a ser um 

risco! Mas lembre-se, o sorteio de temas e ações é algo opcional, 

você pode usar outras dinâmicas como pedir para outra pessoa 

escolher um tema e ação.



Agora, se você tem acesso a um smartphone: Eba! 

Baixe o aplicativo na Google PlayStore para android aqui, ou na 

AppStore para iPhones e iPads aqui.

Para permitir o uso da interface de realidade aumentada, imprima 

os marcadores em papel tamanho A4. Eles estão disponíveis

para download clicando aqui. Cole os marcadores na borda das 

supercasas e do palanque, no caso da Ágora,  acompanhando os 

escritos. Se preferir, você também pode usar a impressão como 

estêncil, recortando o que está em preto, apoiando no chão e 

pintando com tinta spray, assim como as máscaras de texto 

acessíveis aqui. Esse passo está descrito com mais detalhes nos 

manuais de construção dos tabuleiros, algumas páginas atrás.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.acidadeprecisa.app.brincandocomconfianca
https://apps.apple.com/br/app/brincando-com-confian%C3%A7a/id1561549081?l=en
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_cc39a608152341ad86f12d5966d65d76.pdf
https://www.acidadeprecisa.org/_files/ugd/33dfe0_6601cf6ee6f3480eb4c4ec8eb7f4eeeb.pdf


passo 5: Defina uma hora 
e uma data e divulgue!

É sempre bom ter um plano para que as pessoas saibam que algo 

divertido vai acontecer. Divulgue e sinta-se à vontade para usar 

fotos e vídeos do jogo que você e sua equipe criaram para 

compartilhar os detalhes nas redes sociais, etc. 

Lembre-se de convidar as pessoas também para o momento de 

pintura e construção do tabuleiro. É uma ótima oportunidade, 

inclusive, para personalizar o tabuleiro - você pode fazer uma 

oficina de ideias para os desenhos que ficarão dentro de cada 

supercasa: peça para as pessoas desenharem em um papel o que 

associam com cada tema (cidade, natureza, este lugar, sociedade, 

relacionamentos e memória) e convide um artista para pintar essas 

casas a partir destes desenhos.

Crie um quadro de avisos no parque ou no espaço público para 

que as pessoas possam marcar sessões de jogo, funcionando 

como uma agenda coletiva,  e conte para elas que existe um 

espaço disponível para que elas desfrutem 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, como um lugar para se encontrar, conversar e 

passear. 



Você pode fazer ativações regulares do jogo, escolhendo um dia da 

semana para estar lá jogando e convidando mais gente para jogar.

As sessões de jogo podem ser momentos livres de brincadeira, 

ou você pode usar a brincadeira para discutir temas mais sérios 

de forma lúdica. Uma comunidade, por exemplo, queria usar o 

jogo para discutir as mudanças recentes que haviam ocorrido no 

seu bairro, e pensaram em fazer sessões temáticas, discutindo com 

o jogo, por exemplo, a relação do bairro com os rios, com o 

transporte público…

E lembre-se de compartilhar seu jogo conosco - vamos adorar 

adicionar novas versões, regras e histórias ao aplicativo - divirta-se 

criando a próxima versão da Brincando com Confiança! 

Nos mande um email em brincandocomconfianca@gmail.com !

mailto:brincandocomconfianca@gmail.com

