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1. RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver um protótipo funcional de um jogo que 

pudesse resgatar e difundir as manifestações culturais brasileiras, em especial o 

Folclore e deste, os jogos e as brincadeiras infanto-juvenis1. Criou-se também, um 

protótipo de um website2 cuja função é hospedar e reunir informações acerca da cultura 

popular brasileira. A metodologia empregada pautou-se na revisão bibliográfica acerca 

da Antropologia Cultural, sobretudo o folclore e as brincadeiras infanto-juvenis, bem 

como na exploração de ferramentas e linguagens tecnológicas (de programação) para 

desenvolvimento dos protótipos. Por intermédio da tecnologia computacional foi 

possível desenvolver o protótipo do jogo - O Cabo de Guerra - apresentado em um 

website, onde a criança/jovem, por intermédio da navegação, é capaz de explorar, 

virtualmente tal brincadeira, bem como desenvolvê-la no plano real. O website 

apresenta ainda, informações conceituais: cultura, cibercultura, tecnologia, dentre 

outros, além de jogos e brincadeiras folclóricas - suas composições, regras e 

desenvolvimentos, bem como o tutorial para a confecção do jogo cabo de guerra digital. 

Desta forma foi possível demonstrar a importância e, sobretudo as contribuições da 

engenharia da computação como uma rica fonte de disseminação das manifestações 

culturais brasileiras, destacando-se a função social dos engenheiros da computação. 

   

2. INTRODUÇÃO 

Desenvolver um protótipo funcional de um jogo que pudesse resgatar e difundir 

as manifestações culturais brasileiras, em especial, o Folclore e as brincadeiras infanto-

juvenis foi tarefa estimulante, à medida que possibilitou reunir e aliar os conhecimentos 

                                                           
1
 Trabalho apresentado como exigência parcial para aprovação na disciplina Antropologia e Cultura 

Brasileira do Curso de Graduação em Engenharia da Computação, da Universidade X sob a orientação 
do Prof. Dr. Y. Com o intuito de estimular e motivar os acadêmicos para a ampliação de conhecimentos 
na área das Ciências Sociais, por intermédio da metodologia ativa de ensino/aprendizagem foi solicitado 
à confecção de trabalhos a partir do tema: A Engenharia da Computação e as Manifestações Culturais 
Brasileiras. Os grupos de alunos tiveram a oportunidade de escolher, para a consecução do trabalho, 

subtemas, tais como: artesanato, festejos populares, folclore, dentre outros. O objetivo geral da proposta 

foi: por intermédio da tecnologia – Engenharia da Computação – desenvolver um protótipo funcional que 
pudesse disponibilizar informações a respeito do subtema escolhido. Para o desenvolvimento do 
protótipo deveriam utilizar material reaproveitado, viabilizando assim, a sustentabilidade do planeta. 
Portanto, o trabalho obedeceu à proposição de um projeto de pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa 
teórica referencial e, por fim, o projeto e a construção da peça (s) final (is) – o protótipo.  
2
 Para consultar o protótipo da home acesse: http://aspspider.ws/Willis 



da engenharia da computação às disciplinas das ciências sociais. A investigação 

científica despertou, no grupo de pesquisadores, a curiosidade instigando o desafio. 

Nessa direção, buscou-se levantar os conceitos de cultura e cibercultura na literatura 

disponível e a relevância de seus dispositivos para a construção e manutenção das 

sociedades. Não obstante, destacou-se o folclore, em especial, os jogos e as 

brincadeiras infanto-juvenis como produtos/produtores de cultura e, sobretudo o lúdico, 

como ferramenta de socialização e aprendizagem. Nessa perspectiva, criou-se também, 

o protótipo de um website capaz de hospedar informações conceituais acerca da 

cultura popular brasileira, bem como tutoriais para a construção de jogos e brincadeiras 

digitais, suas regras e desenvolvimento, além de possibilitar, ao interator, o 

compartilhamento de seus projetos, dúvidas, dentre outros. 

 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver um protótipo funcional de um jogo que pudesse resgatar e difundir 

as manifestações culturais brasileiras, em especial o Folclore e deste, os jogos e as 

brincadeiras infanto-juvenis, bem como um protótipo de um website cuja função é 

hospedar e reunir informações acerca da cultura popular brasileira. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia empregada pautou-se na revisão bibliográfica acerca da 

Antropologia Cultural, sobretudo o folclore e as brincadeiras infanto-juvenis, bem como 

na exploração de ferramentas e linguagens tecnológicas (de programação) oriundas da 

Engenharia da Computação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A revisão da literatura (BRIM, et al., 2007; DA MATTA, 1981; LARAIA, 1986, 

dentre outros) nos mostrou que a definição de cultura assume um amplo espectro 

conceitual. No entanto, como nos ensinam Silva e Silva (2006, online): 

[...] trata-se de todas as realizações materiais e imateriais produzidas 
pelos povos. Cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no 
plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até 
ideais e crenças. [...] é todo complexo de conhecimentos e toda 



habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo 
comportamento aprendido [...]  

 

Ou ainda, como aponta Laraia (1986, p.104), “a sociedade humana tem a 

capacidade de questionar seus próprios padrões de comportamento e modificá-los. 

Qualquer sistema cultural está em um contínuo processo de modificação [...]” 

 Todavia, com o advento das redes de computadores que impulsionam de forma 

exponencial a forma de comunicarmos, que permitem que superemos as barreiras 

geográficas, facilitando o fluxo de dados entre diversos indivíduos, resulta, portanto no 

surgimento de uma nova cultura baseada em hyperlinks, algoritmos e na ideia de que 

não seria mais necessária intermediação física entre o conteúdo e o público. Este 

cenário possibilita que os usuários expressem suas opiniões em um mesmo espaço e 

de forma igualitária, ressuscitando o antigo conceito de criação coletiva que podemos 

notar na cultura oral. Essa nova cultura globalizada denominada Cibercultura, ou na 

definição de Lemos (2002) relação entre as tecnologias de comunicação, informação e 

a cultura, emergentes a partir da convergência informatização/telecomunicação na 

década de 1970. Trata-se ainda, de uma nova relação entre tecnologias e a 

sociabilidade, configurando a cultura contemporânea, valendo-se do conjunto de 

práticas sociais e combinações de comunicação, colagens de informações a partir das 

tecnologias digitais (LEMOS 2002).  

Ao destacarmos os jogos e as brincadeiras como um dos elementos que 

constituem o folclore, assumimos tratar-se de ferramentas, cuja função é transmitir 

ensinamentos e conhecimentos de forma didática e lúdica. Nessa perspectiva, Huizinga 

(2007, p. 32-3), concebe o jogo como elemento da cultura humana e acrescenta:    

   

[...] é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida cotidiana. 

 

A partir das proposições de Huizinga (2007) podemos então dizer que os jogos e 

as brincadeiras folclóricas podem e são ferramentas de difusão de conhecimento, 



agentes preservadores da cultura, mas também, são simulações do cenário social, pois 

em suas formas mais abrangentes estão presentes no cotidiano social.  

Vale salientar que com a consecução desse trabalho, não desprezamos os 

contatos face a face, as interações sociais presenciais na ocorrência de jogos, 

brincadeiras e certames, mas sim, ao propormos a passagem de jogos e brincadeiras 

do campo real para o digital/virtual, estamos potencializando essa prática sócia histórica 

da humanidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na elaboração do website foram utilizados recursos elementares, tais como: 

HyperText Markup Language (HTML) e Cascading Style Sheets  (CSS) permitindo o 

compartilhamento de informação, de forma dinâmica. Foram ainda, implementadas 

funções em linguagem Active Server Pages (ASP) e de banco de dados. O conteúdo 

disponibilizado será filtrado, permanecendo no acervo online, apenas os projetos que 

possam ser reproduzidos com facilidade e cujos componentes necessários são de fácil 

acesso ao público.  

Os tutoriais que constarem do website estarão voltados para o desenvolvimento 

de programas e a interface web tem como meta atrair o público que deseja adquirir 

conhecimentos. Logo o website possui informações básicas como software necessário 

e vídeo aulas.   

 

6.1 O Cabo de Guerra Digital ou ainda, o Cabo de Guerra de Botão. 

A brincadeira de cabo de guerra tradicional consiste em dois times em uma 

disputa de força e destreza, onde o time que conseguir puxar o oponente para o seu 

lado, vence a batalha. O protótipo do cabo de guerra digital funciona representando o 

tradicional com a utilização de Light Emitting Diode (LED) especiais em 02 (duas) cores 

que representam os times. O jogo funciona basicamente com seis jogadores, três 

jogadores de cada time pressionando os botões o mais rápido possível. O primeiro time 

que apertar quinze vezes ganha um LED do lado do adversário, e assim, até um dos 

lados conseguirem acender todos os LEDs do jogo. O componente responsável pela 

contagem e lógica pertence à família de microcontroladores - Periferal Interface 



Controler (PIC): PIC16F e 16F877A.  

 

6.2 O Microcontrolador 

O componente principal do primeiro tutorial pertence à família PIC: PIC16F e 

16F877A. Trata-se de um microcontrolador, isto é, um chip contendo registradores 

(memória) e periféricos de entradas e saídas. Nesse protótipo o utilizamos para 

processar os números de vezes que os botões foram pressionados, representando 

assim, o que seria a brincadeira de cabo de guerra e indicar o vencedor. Sua 

programação é feita em Linguagem de Programação C. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A princípio, relacionar Antropologia Cultural à Engenharia da Computação não 

nos pareceu tarefa fácil. Entretanto, a imersão na literatura científica despertou, no 

grupo de pesquisadores, a curiosidade instigando o desafio. Portanto, retomando os 

objetivos desse trabalho que fora desenvolver um protótipo funcional de um jogo e um 

Website, que pudessem resgatar e difundir as manifestações culturais brasileiras, 

sobretudo os jogos e as brincadeiras infanto-juvenis, por intermédio de tecnologias da 

engenharia da computação, criou-se o jogo: O Cabo de Guerra Digital. O protótipo do 

jogo contem circuitos em uma protoboard, que disponibiliza seis botões, sendo três de 

cada lado. Os grupos competidores devem acionar, ao menos quinze vezes, para 

acender um LED do lado do adversário, e assim, até que consigam acender todos os 

LEDs do jogo, indicando o grupo vencedor. Vale salientar que para a construção dos 

dispositivos eletrônicos buscou-se utilizar materiais recicláveis, como por exemplo, o 

uso de tampas de garrafa pet, servindo se suporte para os botões.  

Ainda que o jogo tradicional explore uma disputa de força e destreza das equipes 

de jogadores, o protótipo digital desenvolvido busca simular a disputa valorizando a 

destreza. No entanto, os grupos de pesquisadores, ao darem continuidade à 

investigação, depararam-se como a possibilidade de aprimoramento do projeto 

valendo-se da utilização de flexometro e potenciômetro digitais adaptados ao 

desenvolvimento do jogo. 

Todavia, ao desenvolver esse trabalho foi possível depreender a relevância da 



prática em pesquisas acadêmicas, além de demonstrar, nesse caso, as contribuições 

da engenharia da computação como uma rica fonte de difusão das manifestações 

culturais brasileiras, destacando-se, desse modo, a função social dos engenheiros da 

computação. 
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