
Brincando com Confiança  é um jogo de solo criado e 
desenvolvido pelo Instituto A Cidade Precisa de Você em 
2020 durante a crise sanitária do Covid-19, pensando numa 
maneira para que as pessoas pudessem voltar a frequentar e 
brincar no espaço público, interagindo com segurança. 

Premiado pelo edital Volver a la calle do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, o jogo é uma 
ferramenta para promover relações de cidadania, fortalecer a 
inteligência espacial coletiva, a apropriação comunitária e o 
sentimento de pertencimento ao proporcionar dinâmicas 
lúdicas e divertidas que promovem relações afetivas, 
estimulam o debate e, ao mesmo tempo, deixam espaço para 
o uso imprevisível e espontâneo. Os jogos sugeridos desafiam 
os  jogadores a observar e propor o que pode ser melhor na 
cidade e no local do tabuleiro, trocando ideias com demais 
frequentadores e aproximando-se de outros grupos. Além 
disso, os usuários podem criar novos jogos e compartilhá-los 
na fanpage do projeto, trocando experiências. 

O jogo foi desenvolvido de maneira que jogadores 
mantenham um distanciamento seguro de 1,50 m uns dos 
outros, enquanto brincam juntos promovendo relações de 
afeto, compreensão, interdependência, empatia e inclusão. É 
um jogo em escala humana, onde as pessoas jogam com seus 
próprios corpos não necessitando de objetos acessórios. 
Baseado na estrutura mutante de um tabuleiro de fácil 
execução e replicável em qualquer território,  diferentes regras 
de jogos estão disponibilizadas neste cartazes, bem como no 
aplicativo e no nosso site.  

E aí, vamos brincar? 

O aplicativo Brincando com Confiança está disponível nas plataformas Google Play e App Store: para baixá-lo, 
escaneie o QR Code na barra na parte debaixo do cartaz.

Para mais informações sobre o projeto e download de manuais de instruções para os jogos e a construção de 
tabuleiros, acesse a página www.acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca  

Este projeto foi selecionado para o programa de financiamento da plataforma global ChangeX, com suporte 
do movimento Unidos Pelo Brincar, da Lego Foundation e apoio da Purpose Brasil - focado em incentivar 
experiências e intervenções lúdicas para crianças. Grupos interessados podem se inscrever para receber uma 
quantia para implantação do projeto nos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. A 
atividade foi projetada para encorajar seus jogadores a olhar para sua cidade de uma maneira nova, 
imaginando melhorias que poderiam ser feitas e incentivando a empatia, a confiança, a discussão e a 
interação. Para saber mais sobre o ChangeX, escaneie o QR Code na barra na parte debaixo do cartaz.
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