
                                              

Pegadas

Relatório de processo 

Parceiros intitucionais:
Casa do Rio Comprido
ASPA (Ação Social Padre Anchieta) - Rocinha

Instituição proponente:

CIESPI                                         

                                       
                                        



Pegadas

Pegadas é um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido em 2007, 
junto com Marta Diniz, professora da Brinquedoteca da Casa do 
Rio Comprido, que fica localizada no Bairro do Rio Comprido, na 
Rua Ambiré Cavalcanti, 95.

A Casa do Rio Comprido faz parte do Programa Casas de 
Capacitação Profissional e do Programa Casa de Crianças e Jovens, 
ambos mantido pela Obra Social do Rio de Janeiro. No local são 
oferecidos cursos gratuitos para moradores do município, com 
idade a partir de 16 anos; e atividades artísticas, literárias, musicais 
e físicas para a faixa etária de 7 à 17 anos.

Marta Diniz trabalha como assessora de Brinquedoteca no 
Núcleo de Educação Infantil e Escolas do CAMPO – Centro de 
Assessoria ao Movimento Popular. Além da Brinquedoteca da 
Casa do Rio Comprido, ‘Martinha’ como é conhecida, atua em 
outras Brinquedotecas, em São Gonçalo e na Rocinha.

Na Rocinha, onde mora, Marta também faz parte do Ponto de 
Cultura da Rocinha (Centro de Cultura e Educação Lúdica da 
Rocinha).  No ponto, Marta é a Griô Aprendiz, que leva para 
as escolas os saberes tradicionais, histórias e brincadeiras, de sua 
comunidade.

Inicialmente, acompanhei o trabalho de Marta em diferentes 
lugares.    



Oficina com educadoras no CIEP do Sambódromo.

Logo que chegamos, enquanto arrumávamos a sala, Marta me 
apresentou um roteiro de como seria a oficina, das atividades que 
ela programou. 

Marta reuniu as educadoras em roda, e pediu para que cada uma 
cortasse um pedaço de barbante. Com esse pedaço de barbante, 
cada uma ia se apresentando a medida em que ia enrolando o 
pedaço de barbante no dedo, quando o barbante acaba de ser 
enrolado, acabava a apresentação. Isso tornava a apresentação 
muito engraçada, pois tinham educadoras que falavam muito e 
tinham cortado um pedaço de barbante bem pequeno, e algumas 
mais tímidas que haviam cortado um pedaço enorme de barbante.

Marta levou vários círculos de papel e pediu para que cada uma 
escrevesse num círculo o que era uma brinquedoteca. Depois de 
escrever elas grudavam os círculos na parede, formando a imagem 
de um sol. Então duas delas foram ler o que havia sido escrito.

Enquanto isso as outras educadoras desenhavam a mão no papel e 
recortavam, dentro escreviam qual era sua expectativa em relação à 
oficina. As mãos também eram penduradas num painel na parede. 
Durante essa atividade, Martinha comentou: “muita mãozinha, 
muita expectativa”...

Para a atividade seguinte Marta apresentou algumas imagens e 
pediu para que cada um fizesse a associação que quizesse com a 
imagem.

Marta pediu para eu colocar uns papéis dentro das bexigas. 
Começou a atividade pedindo para as educadoras encherem as 
bexigas e saírem dançando, jogando a bola pela sala, trocando as 
bolas. Depois elas estouraram as bolas, e dentro de cada bola tinha 
uma atividade, as pessoas que tinham a mesma atividade formavam 
um grupo.



Marta leva para a oficina várias caixas, de vários tamanhos e 
formatos com o material de trabalho da oficina.

De dentro das caixas saíram bonecas, papel, fantoches, potes, 
material para atividades lúdicas, uma para cada grupo.
Construir um quebra-cabeças;
Montar um quebra-cabeças;
Montar uma história com objetos;
Montar um jogo de trilha;
Construir um livro;
Teatrinho de fantoche;
Montar um brinquedo com os potes;
Construir um brinquedos com sucatas;
Potes com barulhos diferentes dentro.
“Esse é o jogo da memória do som”

Oficina com as educadoras na ASPA.

Essa oficina foi mais completa, Pois ela teve tempo para arrumar 
a sala para as atividades do jeito que ela gosta. Ela propôs as 
mesmas atividades que na oficina anterior.

‘Esse momento é nosso. Esqueçam as crianças’

Marta comenta que a oficina é para “mexer com a sensibilidade 
do outro...”

Marta fala as educadoras “Tem que ter muito cuidado quando 
vai propor uma coisa pra criança, pois pra ela aquilo pode ser 
diferente do que é pra você.”   

No final elas fizeram uma roda de reflexão, e algumas educadoras 
falaram sobre a experiência.

“Ao invés de você ser a educadora, você vira criança. A princípio 
é uma obrigação mas depois vira um prazer pois você acaba 
brincando, voltando. Você vai por obrigação.”
Alessandra



CIEP na Rocinha – grupo de crianças de 4 anos

Martinha coloca todos em roda segurando um barbante e coloca 
um barcão no centro. Pediu para que eu cantasse uma música 
ligada ao mar. Depois ela distribuiu uma folha pra cada um para 
desenhar e fazer um barco de papel.

Depois ela ia conversando sobre as coisas do mar.... 

Vamos pegar o nosso nome e colocar dentro do barco.

Você foi de barco pra onde?

Você brinca de que em sua casa? Sua casa tem quintal? 
Quem é que solta pipa aqui?

Quem pula corda aqui?

Vamos brincar de jacaré!?

Marta fez a brincadeira do jacaré...

Jacaré ta na lagoa, 

Com preguiça de acordar.

A lagoa vai secar.

Sim, sim, sim

Não, Não, Não....



Casa do Rio Comprido

Na brinquedoteca Marta observa as relações... os brinquedos são os 
elementos para ela ver e aprender sobre a forma como as pessoas 
se relacionam, reagem as coisas. São histórias de relações.

Numa das visitas lá Marta jogou o jogo Uno, que é igual ao can can. 
Marta ficou muito à vontade com as crianças na brinquedoteca. 
Fica deitada no chão. Está sempre atente as crianças, observando 
como brincam, como chegam na brinquedoteca, e assim também 
é com os adultos nas  oficinas.

Numa outra manhã que estava por lá, Martinha desceu com as 
crianças, pois na Casa do Rio Comprido, há um grande quintal 
onde as crianças jogam bola, pulam corda, brincam de carrinho, 
com as sementes que caem no chão....

Durante a brincadeira, Marta também conversa com as crianças. 
Nesse dia João Victor chegou com a cara meio de chateado. Logo 
Marta perguntou “o que foi joão Victor? Ta chateado?” depois de 
um tempo parado, ele contou que seu pai havia quebrado o CD 
de um jogo.



Identificando o objetivo....

Durante esses encontros com Martinha recolhi uma série de 
palavras que eram ditas por ela durante suas atividades e em 
conversas. Essas palavras foram escritas separadamente em 
pedaços de papel e entregues a ela com o pedido que as arrumasse 
da forma que quisesse.

Nessa etapa, após ela arrumar as palavras, ela mesma formulou 
uma frase:

“Por que identificar o outro como criança? Meu Deus, pêra aí. 
Como participar? Ah! Chega de se concentrar, desça, lê e olha o 
quintal, a próxima oficina vai ser no chão, vamos começar a se 
dedicar a pessoa, a importância de dar alegria da meia e viajar. O 
objetivo da brincadeira é abraçar, sensibilizar, é o que brinquedista 
ensina. Propor brinquedo lembra o mundo como uma corda”

A primeira palavra que Marta pegou foi meia. E recordou da 
história de um menino:
“Ele viajou na meia, você só pega a meia para colocar no pé. É 
uma coisa tão simples. A brinquedoteca é um lugar onde a criança 
viaja. E uma meia velha que não faz mais sentido pra ninguém, 
mas para ele faz, porque ele nunca teve um fantoche de meia.”

A partir da forma como Marta arrumou as palavras foram feitas 
frases, das quais ela escolheu: 

Brincadeira no chão do quintal 
é mundo de criança, alegria e 
convívio, beijos e abraço.



Retornando os encontros na casa do Rio Comprido...

Depois de definir uma frase objetivo junto a Marta, decidi 
acompanhar o trabalho de Marta somente na casa do Rio 
Comprido, pois lá seu trabalho já está consagrado, seu espaço e a 
relação com as crianças.

No primeiro dia que retornei a encontrar com Marta na Casa 
do Rio Comprido, depois de montar um quebra-cabeça com as 
crianças, perguntei a ela se o quebra-cabeça era uma brincadeira 
de chão. Marta me respondeu que brincadeira de chão é toda 
brincadeira que ela faz, que o que ela quer dizer com brincadeira 
de chão, é que no momento em que ela está no chão com as 
crianças ela está igual a eles. Ela diz que não consegue trabalhar 
com as crianças na mesa, sempre eles vão pro chão, por ser o lugar 
onde eles ficam iguais na brincadeira. 

Primeiros experimentos

Levei para Marta um conjunto de experimentos, objetos ainda 
sem um uso definido para ela utilizar com as crianças. Busquei 
levar elementos que se encontram no chão ou que são brincados 
no chão.
Os experimentos levados foram: Cubo de bambu, quadrado de 
bambu com pano, quadrados de bambu sem pano, sementes 
vermelhas, sementes grandes, caroços de abacate, bolinhas de 
gude, areia da praia, quadrados de pano, cabacinhas, pião de 
cabaça e pião de tampinha, pedaços de bambus e folhas secas.

A primeira coisa que Marta fez foi pegar as sementes grandes 
e jogar “cinco marias” com elas. Depois pegou os pedacinhos 
de bambu e empilhou, disse que as crianças adoram brincar de 
empilhar.

A atividade foi toda no chão, depois ele pegou um quadrado de 
plástico, e começou a montar obstáculos, por onde nós tínhamos 
que tentar jogar a bolinha de gude sem encostar neles. A cada 
rodada ia mudando a configuração dos obstáculos aumentando a 
dificuldade. 
   
Depois da brincadeira, Marta comentou que aqueles elementos 
que ela utilizou eram provocadores, faziam as crianças fazerem 
alguma coisa que a gente inicialmente não sabe o que.

Outros experimentos...

A partir dessa atividade que Marta fez com os primeiros 
experimentos, levei outros experimentos que pudessem provocar, 
e alguns jogos. Pensando nos jogos, pesquisei alguns jogos 
indígenas, africanos, jogos construídos originalmente no próprio 
chão.
Dessa vez foram levados: Um jogo com trilha, uma mão de 
papel recortada, jogo da onça, brinquedo de sucata, mancala, um 
tabuleiro redondo, imagens recortadas, pé de papel recortado e 
uma caixa contendo sementes, conchas, bambus...

Marta pegou todos os experimentos e transformou num grande 
jogo de trilha. Que fomos construindo as regras juntos.



Partido adotado

A partir do jogo que ela montou com os experimentos foram 
levados quatro tabuleiros de jogo.

Tabuleiro reproduzindo o jogo que ela montou com um número 
menor  de casas para dar ritmo ao jogo.

Tabuleiro para jogar um jogo cooperativo, usando o desenho do 
jogo da onça.

Tabuleiro em espiral, por ter sido umaa forma de jogo, no caso 
amarelinha, que ela escolheu no jogo que montou. Coloquei 
algumas casas coloridas que seriam casas “coringas”.

Tabuleiro com pés e mãos desenhados, onde os pés eram as casas 
para andar e as mãos, casas onde se a pessoa parasse jogava cinco 
marias, ou pião, ou bola de gude, ou pulava corda...

Esse último tabuleiro foi o primeiro que Marta pegou para jogar, 
só paramos de jogar depois que todos tinham rodado o pião, 
jogado bola de gude, as cinco marias...

Depois jogamos com o tabuleiro em espiral, criamos regras para as 
casa coloridas como por exemplo, se parasse na casa verde, andava 
6 casas.

Por último jogamos o jogo cooperativo, que Marta não se 
interessou muito.



Depois de jogarmos Marta comentou que o primeiro tabuleiro 
das mãos e pés era bom porque com aquele desenho ela nem 
precisava de um tabuleiro, ela podia criar aquele jogo em qualquer 
lugar era só riscar no chão, catar umas 5 pedrinhas, ele podia ser 
criado em qualquer lugar, em qualquer chão.
Ela ainda acrescentou que os brinquedos que fariam parte do jogo 
seriam as cinco marias, a gude, a corda e o pião. E acrescentaria 
ainda as parlendas, os versos, o que é, o que é.... brincadeiras 
que surgiram quando jogávamos com o tabuleiro de espiral. 
Sugeriu também que tivesse casas com cor diferente, que levaria o 
participante a avançar casas ou voltar casas. 

Experimento feito a partir dos dois tabuleiros 
escolhidos por Marta



O jogo

Pegadas, nome dado por Marta para o jogo, é um jogo de tabuleiro 
onde as casas tem o formato de pés e mãos que desenham um 
caminho em espiral, sem começo nem fi m. Dependendo de onde 
você pare, você sorteia uma cartela, que te levará para algum outro 
ponto do tabuleiro, ou para brincar com os brinquedos indicados 
na cartela. O jogo está desenhado, agora é hora de descobrir como 
brincar com ele.

O jogo é todo feito em tecido de algodão. Para o tabuleiro o 
tecido foi tingido com aquarela silk, para reproduzir cor e textura 
da terra.  Para as casas do jogo, Marcela, minha esposa, que 
construiu o jogo, tirou o desenho do pé e mão de minha sobrinha 
Maria Eduarda. Fez um molde, e pintou os pés e mãos com tinta 
para tecido. As mãos, sempre, na cor vermelha e os pés variando 
entre azul e verde. O número das casas foram bordados à mão. 
No centro do tabuleiro foi desenhado um triângulo, onde se joga 
gude.
Numa das bordas do tabuleiro foram costurados bolsos onde 
fi cam guardados os elementos do jogo. Cartelas, piões, corda, 
cinco marias, bolinhas de gude, os dados e os peões do jogo, que 
são feitos de bambu.
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Relato de Nathercia Lacerda, uma das coordenadoras do Ponto de 
Cultura da Rocinha, na Ação Griô Nacional.  

“Nos muitos quintais por onde Martinha passa, um dia apareceu 
Vicente que, andarilho e brincante como ela, acompanhou os 
seus passos junto a crianças de diferentes lugares da cidade Rio 
de Janeiro. Em encontros de observação e convivência onde 
brincadeiras e conversas se misturavam, Vicente recolheu as 
muitas palavras que ouvia dela e fez vários desenhos que refletiam 
sua prática. Martinha selecionou palavras, acrescentou outras e 
organizou frases. Outras pessoas, parceiras de trabalho, também 
montaram frases com as mesmas palavras. Das frases, ela escolheu 
uma: Brincadeira no chão do quintal é mundo de criança, alegria 
e convívio, beijos e abraço. Como síntese definiu: Brincadeira no 
chão do quintal. 
Vieram então, a partir desse foco, os experimentos com materiais 
variados que eram utilizados com as crianças. Aos poucos, 
os materiais também foram definidos e um objeto esboçado 
e confeccionado: um jogo de tabuleiro. A esse jogo, que 
mais parece o chão de um quintal, foi dado o nome Pegadas.
Como Martinha, o jogo já nasce andarilho. Como o Centro de 
Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, o jogo faz-se desafio. 
Como a ação griô, as pegadas marcadas no tabuleiro são como 
raízes. Como o brincar, é vereda encantada. 
Como se trilha esse jogo? 
Como são suas regras? 
Só conhecendo de perto e descobrindo, reinventando-se nele, 
com ele, com Martinha.”

“Acompanhar o trabalho de Martinha foi retornar, retornar aos 
brinquedos e jogos da minha infância, retorno a brincadeira livre, 
no chão da sala, deitado, rindo, junto das crianças. Agradeço a 
Martinha por perguntar sempre, “e agora Vicente?”, por sempre 
estar querendo saber qual era o próxima passo,  saber o que iria 
levar para ela brincar com as crianças, e por ao mesmo tempo, 
entrar nesse processo mesmo sem saber o que aconteceria, gerou 
em mim organizar as etapas do projeto ao longo do tempo de 
forma que pudesse ser compartilhada com ela, mas de uma 
forma que não se perdesse a graça da surpresa, do inesperado a 
cada dia que chegava lá com uma sacola de experimentos para 
ela.”
Vicente.



Essa experiência faz parte do Projeto Rede 
Brincar e Aprender (CIESPI) que tem como 

objetivo valorizar o brincar no dia-dia da 
comunidade, onde os vínculos são criados a 

partir da relação afetiva que se forma 
através da convivência.

                                     Em convênio com a PUC-RIO             

Luis Vicente Barros - Professor do Departamento de Artes e 
Design da PUC-Rio, mestre em Artes pela ECA - USP. Pesquisa a 
cultura da criança através da construção de brinquedos e ofi cinas 


