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“... As Revoluções sempre foram o lugar certo

para a descoberta do sossego:

talvez porque nenhuma casa é segura

talvez porque nenhum corpo é seguro

ou talvez porque depois de encarar uma arma

finalmente seja possível entender

as múltiplas possibilidades de uma arma.”

(Matilde Campilho -

Até as ruínas podemos amar neste lugar -

Jóquei)



RESUMO

Os dados sobre violência, os crescentes relatos de situações de medo e insegurança

nas ruas refletem como a relação dos usuários tem sido cada vez mais de

afastamento dos espaços públicos e de um maior recolhimento nos espaços

privados e privatizados. As mulheres enquanto usuárias dos espaços públicos são,

assim como em vários outros âmbitos, segregadas desses espaços e,

historicamente, limitadas aos ambientes privados e do lar, criando desconforto,

sensação de insegurança e de não pertencimento ao espaço urbano. A necessidade

de romper com as barreiras históricas segregacionistas e de produção do espaço

urbano de forma limitada a certos grupos deve ser pensada através do diálogo e de

espaços para discussões para se promover uma cidade segura para todos. Nesse

sentido, compreende-se a necessidade e a importância de se discutir o papel dos

jogos enquanto interfaces capazes de promover e possibilitar reflexões sobre as

questões de segurança pública relacionadas ao planejamento urbano, de formas

lúdicas, inclusivas e participativas. A potencialidade do jogo se concentra em torno

de sua existência enquanto objeto pedagógico, que possibilita caminhos e fonte de

informação e reflexão a diversos estudos e consultas. Este trabalho pretende

colaborar para esse entendimento e experiência dos jogos enquanto instrumentos

educativos e participativos, dentro do recorte de gênero e espacial, tratando e

discutindo, a partir de uma experiência de jogo, sobre a realidade das mulheres que

vivenciam seu dia a dia em Ouro Preto e a forma como lidam com as sensações e

situações de insegurança nesse contexto urbano.

Palavras-chave: jogos, interfaces, sensações de insegurança, mulheres,

planejamento urbano participativo, espaço público, Ouro Preto



ABSTRACT

The data on violence, the growing reports on situations of fear and insecurity on the

streets reflect how the relation of the users has been increasingly of estrangement

from public spaces and retreat to private and privatized spaces. Women, while users

of public spaces, are, just as in many other spheres, segregated from these spaces

and, historically, limited to the private and domestic environment, creating discomfort,

a feeling of insecurity and not belonging to the urban space. The need to break the

historical segregationist barriers and the production of urban space limited to certain

groups must be considered through dialogue and spaces open for discussions, in

order to promote a safe city for all. In this sense, it is understood the need and

significance to discuss the role of games as interfaces capable of promoting and

enabling reflections about public safety issues related to urban planning, in playful,

inclusive and participatory ways. The potential of the game centers around its

existence as a pedagogical object, which provides paths and sources of information,

as well as reflections to multiple studies and consultations. This work intends on

collaborating to this understanding and game experience while educational and

participatory instruments, within the scope of gender and space, dealing and

discussing, from a game experience, with and about the reality of women who live

their daily lives in Ouro Preto and the way they deal with feelings and situations of

insecurity in this urban context.

Key-words: games, interface, feeling of insecurity, women, participatory urban

planning, public space, Ouro Preto.
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1. Introdução

1.1 Motivações para a pesquisa e relevância do tema

O desenvolvimento do presente trabalho se inicia com o intuito de estudar,

compreender e sobretudo partir do entendimento de que existem outras formas de

se produzir espaço, por meio de práticas participativas e coletivas. Parte também do

interesse pela arte e ilustrações como formas de expressão e compreensão dos

espaços, trazendo leveza e explorando formas mais acessíveis de comunicação.

Pesquisar a temática das mulheres e estudar as questões da violência como recorte

para o desenvolvimento deste trabalho é também uma motivação pessoal, já que me

aproximei muito das temáticas feministas nos últimos anos e acredito que o estudo e

produção de conhecimento em torno da temática são importantes, bem como o

reconhecimento das estruturas que fazem perpetuar as segregações e

desigualdades que limitam a liberdade das mulheres, para que novas ideias e

soluções sejam pensadas, a fim de modificar a violenta realidade das mulheres.

Através de um seminário e desenvolvimento de um trabalho em grupo realizado na

disciplina de Planejamento Urbano II do curso de Arquitetura e Urbanismo sobre o

tema da segurança urbana, se iniciaram os processos de pesquisa e conhecimento

sobre os jogos e os processos educativos e participativos envolvidos no ato de jogar,

como uma forma de acessar, de fato, as pessoas.

No contexto do jogo como ferramenta pedagógica para informar e incentivar a

participação, ressalto a importância que o trabalho das arquitetas Aline Franceschini

e Isabela Izidoro, do coletivo Às Margens, representou uma fonte de inspiração para

o desenvolvimento desse processo, principalmente por ter sido o primeiro contato

que tive com os jogos, no qual pude entender e materializar ideias e

questionamentos dentro da prática da arquitetura, que até então não conseguia

enxergar como uma realidade.
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1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver e adaptar o jogo de tabuleiro

intitulado Inseguleiro, desenvolvido e idealizado coletivamente durante a graduação

de Arquitetura e Urbanismo na disciplina de Planejamento Urbano e Regional II. O

jogo foi desenvolvido na disciplina apenas como modelo digital, tendo como cenário

um espaço genérico de uma cidade, onde os jogadores percorrem as casas do

tabuleiro que simula um trajeto pela cidade e tem por objetivo chegar à última casa

do tabuleiro, casa do jogador, em segurança. O jogo, seus elementos e regras serão

apresentados neste trabalho, bem como uma reflexão sobre a experiência ao ser

jogado de forma remota, pela primeira vez.

Entendendo o jogo já idealizado, as adaptações pretendidas a partir do

desenvolvimento deste trabalho partem da mesma lógica de funcionamento, porém

com um diferencial do recorte espacial e de gênero, utilizando como cenário para a

plataforma do jogo a cidade de Ouro Preto, de forma que o tabuleiro tente

representar e emular seus espaços, marcos, e as características próprias de sua

morfologia. Tem por objetivo também se apropriar da perspectiva das mulheres

dentro das vivências nas cidades, que serão inseridas nas situações do jogo.

Para que essa compreensão da realidade de mulheres que vivenciam a cidade de

Ouro Preto fosse feita, foi criado um formulário online e divulgado para que pudesse

ser respondido de forma anônima e assim preservar a integridade e privacidade de

cada mulher que se dispusesse a contribuir com a pesquisa. O modelo do formulário

se encontra disponível como apêndice deste trabalho.

O formulário proposto e a criação do jogo de forma geral tem como objetivo mapear

localidades, horários, eventos e situações específicas da realidade ouropretana a fim

de criar narrativas inclusivas e reais sobre as situações de insegurança vivenciadas

pelas mulheres diariamente, e assim, pretende também compreender e mapear

quais são os dispositivos, instrumentos e características espaciais capazes de

promover a segurança através da perspectiva de outras pessoas.

Como produto final foi desenvolvido um jogo, que inicialmente foi planejado para ser

uma peça gráfica em formato online, mas que por conta da flexibilização e retomada

de atividades acadêmicas presenciais se tornou também uma peça gráfica impressa,
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que pode possibilitar uma experiência lúdica, criativa e também sensível. A proposta

e o jogo em si tem por intenção ser um instrumento pedagógico de fácil replicação

para ser aplicado em escolas e universidades. Este trabalho propõe, dentro do que

foi possível desenvolver no prazo do TFG, uma versão inicial do jogo, aplicada a

alguns grupos distintos, com o objetivo de testar, explorar o imaginário de outras

pessoas diante da temática proposta e assim poder descrever as experiências para

compreender as potências e ajustes possíveis para uma melhor versão do mesmo.

Considera-se também a possibilidade de que o material criado possa ser uma fonte

de consulta e embasamento para novas políticas públicas inclusivas e participativas,

que pretendam colocar em pauta e discutir os problemas de insegurança na cidade

de Ouro Preto. O jogo também tem por objetivo ser um instrumento contra a

invisibilidade e a repressão de gênero, especialmente em relação à questão

espacial, uma vez que as situações e narrativas que compõem toda a estruturação

do jogo são feitas através da colaboração das participantes, que agregam

informações de experiências reais vivenciadas, sem o enfrentamento de outros

métodos de estudo.

1.3 Metodologia

O presente trabalho tem caráter exploratório, utilizando de um embasamento teórico

por meio da pesquisa bibliográfica e documental de materiais publicados que se

relacionam ao tema através de artigos, livros, pesquisas e trabalhos acadêmicos e

assim utilizando da contribuição de diversos autores que discorrem sobre temas

correlatos ao do planejamento urbano, segurança pública, violência contra a mulher,

pedagogia e jogos. A segunda abordagem deste trabalho consiste no

desenvolvimento da pesquisa qualitativa, realizada por meio de um questionário

dirigido a mulheres de diferentes realidades na cidade de Ouro Preto e da

compreensão e análise das respostas obtidas, de forma a organizar os dados

coletados e traçar pontos em comum entre diversas realidades e perspectivas das

mulheres. Os dados serão tomados como bases para a definição e estruturação do

jogo de mapeamento de inseguranças, proposta final deste trabalho.
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1.4 Organização do trabalho

Serão apresentados neste trabalho sete capítulos, nos quais foi estruturada a

pesquisa, sendo o primeiro capítulo a introdução aqui desenvolvida, com a

exposição das motivações para realização da pesquisa e também a relevância de

discutir o tema além do objetivo, metodologia utilizada e a presente seção de

organização do trabalho.

O segundo capítulo trata de uma contextualização sobre os temas principais de

abordagem do trabalho. No primeiro subcapítulo são abordados alguns dados sobre

os índices de criminalidade no Brasil, trazendo dados também sobre o recorte em

questão, de gênero e dos índices de violência contra a mulher. São tratados também

alguns importantes conceitos e discussões acerca das sensações de insegurança e

segurança, embasados em alguns conceitos trazidos por Jane Jacobs em Morte e

Vida de Grandes Cidades (2014). Também neste subcapítulo é feita uma breve

consideração sobre a atual conjuntura mundial, acerca de questões de saúde

pública e os diversos impactos que a pandemia de COVID-19 gerou nas discussões

sobre o espaço urbano e a ocupação das cidades. Já no segundo subcapítulo foi

feita uma breve contextualização entre a relação do planejamento urbano com o

segregacionismo de gênero, situando e compreendendo os espaços destinados a

mulheres e homens e como estes se configuram pela dificuldade das mulheres em

ocupar determinados espaços públicos por não se sentirem pertencentes ou seguras

contra violência e assédio. No terceiro subcapítulo nomeado por “Os olhos da rua”

são abordados os conceitos apresentados por Jane Jacobs em “Morte e Vida de

Grandes Cidades”, que se apresentam como instrumentos capazes de auxiliar a

democratização e ocupação dos espaços urbanos e a segurança dos mesmos

através do planejamento urbano. No quarto e último subcapítulo é feita uma

discussão e análise da viabilidade dos pontos apontados por Jane Jacobs como

essenciais para a existência de uma vigilância nas ruas de Ouro Preto, cidade

escolhida para o desenvolvimento do jogo. Para tanto, foi feita uma breve análise da

configuração urbana da cidade, do desenho das vias e também da viabilidade de se

entender os conceitos de “olhos da rua” propostos por Jane Jacobs (2014) em

relação ao espaço estudado.
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No terceiro capítulo, também dividido em dois subcapítulos, são abordados os jogos

e plataformas como foco principal, suas características, potencialidades e objetivos.

No primeiro subcapítulo é feita uma discussão em torno do papel didático dos jogos,

de forma a apresentar e compreender como os jogos podem ser utilizados como

ferramentas de aprendizagem e de democratização do conhecimento. No segundo

subcapítulo é discutida a aplicabilidade dos jogos no campo da arquitetura e do

urbanismo, entendendo a importância de um planejamento urbano participativo e

tendo os jogos como instrumento que auxiliam no processo de diálogo entre técnicos

e não técnicos. Já no terceiro subcapítulo, foi apresentado de forma mais detalhada

o jogo que serviu de base e inspiração para o desenvolvimento deste trabalho, o

Inseguleiro, discorrendo sobre o funcionamento e estrutura do jogo e também

algumas percepções e análises com base no que foi desenvolvido e que foram

fundamentais para compreender alguns recortes e ajustes necessários.

No quarto capítulo, é apresentado o processo de desenvolvimento do jogo,

descrevendo detalhadamente as definições e decisões feitas em relação ao jogo

separando em subcapítulos cada um desses passos. Inicialmente no primeiro

subcapítulo é abordado o levantamento dos dados através de dois questionários,

aplicados em momentos distintos, criados para mapear e compreender o perfil das

mulheres que vivem na cidade de Ouro Preto, e também compreender quais são

seus percursos, os bairros predominantes nos trajetos, quais são os medos e

inseguranças ao transitar pela cidade, dentre outras questões. No segundo

subcapítulo são abordadas as decisões de como foi feita a forma e definição do

percurso do jogo, e no terceiro e último subcapítulo são abordadas as análises de

dados dos questionários, a definição de todas as narrativas das cartas de situação,

as cartas de dispositivos, manual e tabuleiro, com foco também no processo gráfico

de materialização de cada um desses componentes do jogo.

Será apresentado o questionário

O quinto capítulo, “O jogo”, que trata justamente sobre a materialização da proposta

deste trabalho que é a da proposição do jogo, é dividido em dois subcapítulos. O

primeiro subcapítulo contempla um conteúdo explicativo em relação ao manual e ao

funcionamento do jogo. Já o segundo subcapítulo aborda as duas experiências de

jogo que foram realizadas, e foram divididas em três tópicos, sendo eles, os
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participantes, discussões predominantes e levantadas pelo jogo e as questões da

dinâmica do jogo.

Os capítulos sexto e sétimo dizem respeito às considerações finais e referências

bibliográficas, respectivamente.

Por último, são apresentados os Apêndices do trabalho, que contemplam os

arquivos dos formulários, nos Apêndices 01 e 02, e nos demais os arquivos gráficos

do jogo, que foram impressos para que a experiência de jogar pudesse ser

materializada. No Apêndice 03 são apresentadas as cartas de situação, no Apêndice

04 estão as cartas de dispositivos, no Apêndice 05 está o Manual do Jogo

Inseguleiro, no Apêndice 06 está o Guia dos dispositivos e por último, no Apêndice

07 está o Tabuleiro do Jogo Inseguleiro.
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2. Contextualização

2.1 Sensações de segurança e os altos índices de criminalidade nas cidades

A partir de dados obtidos pelo Atlas da Violência realizado em 2021 pelo Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública -

FBSP, é possível compreender que os números de homicídios tem diminuído ao

longo dos últimos anos, mesmo que com alguns dados incertos por conta da

deterioração na qualidade dos registros oficiais fornecidos pelo Sistema de

Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS). De acordo com o

que foi analisado comparativamente aos Atlas da Violência dos últimos dois anos,

três fatores foram importantes para a diminuição dos homicídios ao longo da última

década, sendo eles: o envelhecimento populacional que provocou diminuição do

número de jovens; a implementação de ações e programas de segurança pública e o

Estatuto do Desarmamento.

Contudo, conforme analisado por Cerqueira et al. (2021), é necessário atentar para

essa análise da diminuição dos índices de criminalidade e homicídios no que diz

respeito a projeções futuras, uma vez que a partir de 2019 houve políticas

permissivas em relação às armas de fogo feitas pelo Governo Federal, favorecendo

assim o acesso às armas e, consequentemente, favorecendo crimes interpessoais e

passionais além do acesso facilitado a criminosos. Além disso, ressaltam o aumento

da violência no campo, e constatando a partir do relatório “Conflitos no Campo

2019”, da Comissão Pastoral da Terra (CANUTO; LUZ; SANTOS, 2020), que os

números de conflitos ligados à exploração mineral, do turismo, pecuária e de

recursos hídricos bem como os conflitos de regularização fundiária, vem

aumentando e colocando como vítimas grupos historicamente vulnerabilizados,

como indígenas, sem-terra, assentados e lideranças agrárias. Como último ponto de

agravamento da situação da segurança pública, os autores ressaltam o uso da

violência por policiais e a falta de mecanismos de controle do uso da força, uma vez

que vários casos ao redor do país fizeram com que essa pauta fosse levantada, de

forma que a segurança pública depende diretamente da justiça e de uma boa

relação de confiança entre Estado e sociedade civil.
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Em relação à violência contra a mulher, tema que será abordado no presente

trabalho, é possível verificar, com base no infográfico desenvolvido pelo Fórum

Brasileiro de Segurança Pública em 2021 “Visível e Invisível : A Vitimização de

Mulheres no Brasil”, que apesar dos índices de criminalidade terem diminuído

conforme os dados apresentados anteriormente pelo Atlas da Violência de 2021,

verifica-se que 73,5% da população acredita que a violência contra as mulheres

aumentou no último ano e 51,1% dos brasileiros relatam ter visto alguma situação de

violência contra a mulher nos últimos doze meses.

Figura 01:  Percepção da população em relação à violência contra a mulher.

Fonte: Infográfico Visível e Invisível : A Vitimização de Mulheres no Brasil -

Fórum Nacional de Segurança Pública 2021

As situações de insegurança e violência vivenciadas por mulheres são diversas e

significativas em níveis alarmantes, e colocam em risco a vida de diversas mulheres

todos os dias, tornando os trajetos e o cotidiano das mulheres em um estado

constante de medo. Ainda com base no infográfico “Visível e Invisível : A Vitimização

de Mulheres no Brasil”, os índices de violência atingem mulheres mais jovens, sendo

35,2% de 16 a 24 anos e 28,6% de 25 a 34 anos.
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Figura 02:  Maiores índices de violência verificados entre mulheres mais jovens

Fonte: Infográfico Visível e Invisível : A Vitimização de Mulheres no Brasil -

Fórum Nacional de Segurança Pública 2021

As situações de exposição à violência são predominantemente relacionadas às

ofensas verbais como insultos, humilhações e xingamentos, seguido de violência

física (tapas, empurrões e chutes), ofensa sexual ou tentativa forçada de manter

relação sexual, ameaça com faca ou arma de fogo, espancamento ou tentativa de

estrangulamento.

Figura 03:  Formas de violência

Fonte: Infográfico Visível e Invisível : A Vitimização de Mulheres no Brasil -

Fórum Nacional de Segurança Pública 2021

Dentro da abrangência da pesquisa que contemplou 26,5 milhões de mulheres,

37,9% delas já sofreu algum tipo de assédio sexual. É importante ressaltar e fazer o

recorte racial dentro do recorte de gênero proposto, uma vez que a maior
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prevalência das exposições à violência é de mulheres negras, seguidas pelas pardas

e brancas.

Figura 04:  Assédio sexual

Fonte: Infográfico Visível e Invisível : A Vitimização de Mulheres no Brasil -

Fórum Nacional de Segurança Pública 2021

Figura 05:  Exposição à violência - Maior prevalência entre mulheres negras

Fonte: Infográfico Visível e Invisível : A Vitimização de Mulheres no Brasil -

Fórum Nacional de Segurança Pública 2021
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A sensação de segurança está diretamente ligada à situação da violência e da

criminalidade, os índices, relatos e notícias cada vez mais alarmantes em relação ao

que a população vive diariamente geram medo e insegurança de ocupar a cidade e

criar relações de pertencimento com o espaço urbano, já que é sempre necessário

estar em estado de alerta.Além do impacto do crime e da violência, o impacto que o

medo gera nas pessoas e em suas atividades cotidianas interfere diretamente na

saúde individual e coletiva. A baixa sensação de segurança faz com que as pessoas

queiram permanecer o menor tempo possível no espaço público, reduzindo sua

exposição ao risco que imaginam existir (BRANDÃO, 2017, p.39).No caso das

mulheres, elas estão cada vez mais unidas, criando redes de apoio e espaços para

falarem e serem ouvidas, mas também denunciando situações diárias de violência e

insegurança e também alertando as demais.

Entendendo que as pessoas deixam de usufruir e ocupar a cidade de forma longa e

prazerosa por conta dos altos índices de criminalidade e por conta do medo, muitos

espaços, ruas e praças se tornam vazios em determinados horários, deixam de ser

cuidados, iluminados, e perdem a energia vital das cidades, que é a presença das

pessoas. Dessa forma entende-se que o planejamento urbano e a organização

popular podem ser estratégias para modificar essa realidade. A segurança dos

espaços urbanos pode ser conferida justamente a partir da presença e circulação de

pessoas, de forma que o planejamento urbano se torna uma ferramenta para

incentivar essa permanência, como também condiciona a arquitetura, estrutura a

legislação urbana que conforma na estruturação dos espaços públicos.

2.2 Gênero, cidades e o planejamento urbano o

O presente trabalho pretende realizar uma análise das sensações de insegurança

nas cidades, pela perspectiva das mulheres. Portanto, é necessário compreender

como as mulheres ocupam as cidades e como são vistas e invisibilizadas no

contexto urbano.
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De acordo com a teoria e história do urbanismo, é possível perceber que, de forma

geral, grupos minoritários nunca foram priorizados durante as decisões técnicas dos

desenhos e conformação das cidades. Como em vários âmbitos de análise de

privilégios em relação a gênero e raça, com o planejamento das cidades não foi

diferente, o modelo e a referência sempre foi homogênea, ou seja, pensada para

homens brancos e saudáveis. As mulheres por sua vez foram determinadas a

ocupar o espaço do ambiente privado, o espaço doméstico das residências, a fim de

atender a uma expectativa de exercer uma função única de esposa e mãe, enquanto

o espaço público era desenhado para uso dos homens (SARAIVA, 2017), que se

ocupavam das funções políticas e econômicas, contribuindo para uma configuração

extremamente sexista, que acabou sendo refletida dentre as várias consequências,

no desenho das cidades. De acordo com Saraiva (2017), “O não reconhecimento da

cidade sexista impede que os estudiosos urbanos reconheçam nela as mulheres,

bem como a segregação sofrida através da ideologia patriarcal que é refletida na

cidade.”.

A lacuna existente no planejamento das cidades e na forma de funcionamento

desses espaços coletivos gerou diversos problemas e situações no momento em

que as mulheres começaram a ser inseridas em uma vida social, política, cultural e

em uma posição igualitária de direitos e deveres aos homens. O direito à cidade

passa também a ser um direito das mulheres, porém, como bem afirmado por

Saraiva (2017), existem diversas barreiras entre os gêneros que dificultam todos os

processos de habitar a cidade, que gira em torno das barreiras da habitação, os

custos, os acessos, localização e qualidade, gerando situações de vulnerabilidade à

violência.

A apropriação da mulher dos espaços ainda é dificultada em vários âmbitos, uma

vez que a situação das mulheres diante da sociedade sempre foi de apagamento e

restringida diante de diretrizes patriarcais, sendo que a inserção das mulheres nos

espaços diversos foi atrasada por essas razões. No planejamento urbano, visto que

as discussões e entendimentos do que é uma cidade adequada a seus usuários

excluiu a perspectiva feminina, ainda é de extrema dificuldade incorporar e gerar

uma compreensão de que existem necessidades específicas que deveriam ser

incorporadas, bem como questões de acessibilidade aos espaços públicos e uma

adequada mobilidade urbana.
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O distanciamento de uma situação de igualdade perante condições de vida e

consequentemente do ato de habitar os espaços está diretamente ligada às

diferenças nas oportunidades e condições de vida, principalmente no que diz

respeito a situação econômica, na qual as mulheres se mostram menos ativas

economicamente do que os homens, de acordo com a UN- Habitat (2012). Mesmo

que estejam inseridas legalmente em uma mesma condição de direitos e deveres

que os homens, nos trabalhos remunerados as mulheres ainda são direcionadas a

trabalhos domésticos e, como bem apontado por Saraiva (2017), existem também os

trabalhos não remunerados, que remontam a uma instituição patriarcal de que as

mulheres possuem um perfil cuidador e é de responsabilidade delas cuidar do lar e

da família, exercendo incontáveis horas de trabalho não remunerado e muitas vezes

não compreendido de fato como trabalho, mas como uma atividade intrínseca da

condição de ser mulher.

Fora do ambiente privado, no acesso ao ambiente público, as experiências das

mulheres se diferenciam em relação às experiências dos homens, são atos que em

muitos casos dependem da dominação do medo pela rua, tornando a cidade um

lugar onde realizam seus trajetos e cumprem suas funções, sem que elas tenham

espaço próprio (SARAIVA, 2017, p.7). Além disso, os espaços fora do ambiente

privado do lar, que as mulheres ocupam, são estritamente com objetivos e

funcionais, de forma a estender as funções que desempenham no ambiente privado.

Ou seja, o espaço público onde as mulheres são admitidas é o espaço público

expandido do lar (SARAIVA, 2017, p.7).

Essas barreiras que impedem uma apropriação do espaço público de forma ampla e

individual pelas mulheres contribuem para aumentar as sensações de não

pertencimento e não acolhimento nesses espaços, gerando uma percepção de

insegurança e um descolamento do espaço. Dessa forma, é essencial pensar em

formas de adaptação e de outros modos de se estruturar o espaço urbano,

questionando os modelos já existentes e a forma como impactam na vida das

mulheres que deixam de ocupar as cidades por medo e insegurança constante.

Deve-se pensar em instrumentos capazes de amenizar e colocar em pauta as

questões existentes a partir da desigualdade de gênero.
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Os meios de propor essa mudanças dentro do âmbito do planejamento urbano e

assim garantir novos modelos inclusivos e mais igualitários demandam a

necessidade da inclusão de profissionais mulheres ocupando os cargos de

planejadoras urbanas e de autoridades políticas, para que outras perspectivas e

visões sobre o funcionamento das cidades tenham voz e poder de decisão em

relação às necessidades especificas sobre os interesse coletivo, em um contexto

arcaico de um modelo patriarcal e segregacionista. Além de ocupar posições de

poder, a participação na vida política, como membros da sociedade civil, é de

extrema importância para gerar ainda mais relevância para as questões de gênero,

que estão cada vez mais presentes em discussões e demandas, mas ainda são

negligenciadas por parte dos governantes, não havendo, na maioria das vezes,

destinação de recursos para implementação de mudanças no ambiente urbano.

Essa participação ativa está diretamente ligada à necessidade de implementação de

um planejamento verdadeiramente participativo e representativo que permita o

espaço de escuta, troca e compreensão das reais necessidades das mulheres que

compõem a sociedade civil. O conjunto de ações que envolve as mulheres

ocupando espaços importantes de decisão e poder e o processo da escuta real é um

caminho que permite um vislumbre do que seria indispensável para espaços e

cidades menos segregacionistas e seguras.

O design urbano não se trata apenas sobre fazer os lugares ficarem

estéticamente agradáveis, a segurança da mulher deveria ser

aspecto-chave em todos planejamentos e projetos urbanos. A localização

dos edifícios e serviços, a largura das ruas e espaços públicos precisam ser

considerados sob a perspectiva de gênero, bem como as soluções de

design, variando da pequena a grande escala. A incorporação de

ferramentas de auditoria de segurança nos projetos do desenho urbano é

um método que mostra ter resultados bem sucedidos para as mulheres.

Coletar melhores e mais precisas informações no processo de projeto

urbano ajuda a garantir que as necessidades sejam melhor atendidas. A

separação por gênero das informações sobre como os espaços e

instalações podem ser usadas ajuda determinar as necessidades de cada

uma?. (UN-Habitat, 2012, p. 47)
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2.3 Os olhos da rua

A abordagem que contesta o modelo de planejamento urbano que promove o

deslocamento das moradias para os subúrbios feita por Jane Jacobs em “Morte e

Vida de Grandes Cidades” em 1961, uma vez que as cidades perdem muito em

qualidade de vida e segurança, resulta instrumentos que permitam que existam os

“olhos da rua”, que consistem em algumas ações e definições que favoreçam a

circulação e a permanência das pessoas nas ruas, além da diversificação dos usos,

amplitude dos espaços, qualidade das calçadas, uso de iluminação adequada,

dimensionamento adequado dos quarteirões e a visibilidade das ruas por meio das

aberturas nas fachadas dos imóveis, de forma a contribuir para que as ruas sejam

sempre “olhadas” e vigiadas. A presença de pessoas ocupando os espaços públicos

e privados coloca a população como os próprios vigilantes desses espaços,

impedindo, alertando e servindo como apoio caso alguma situação de violência ou

insegurança ocorra.

“…temos algumas metas simples: tentar dar segurança às ruas em que o

espaço público seja inequivocamente público, fisicamente distinto do

espaço privado e daquilo que nem espaço é, de modo que a área que

necessita de vigilância tenha limites claros e praticáveis; e assegurar que

haja olhos atentos voltados para esses espaços públicos da rua o maior

tempo possível.” (JACOBS, 2014, p.34)

Na citação acima, vemos que são apontadas algumas metas pela autora como

essenciais para que haja um funcionamento das cidades de forma interessante, de

modo a atrair as pessoas para ocupar as ruas e torná-las seguras.

A primeira ideia é a de que deve ser nítida a separação entre o espaço público e o

espaço privado (JACOBS, 2014, p.34), de forma a manter esses espaços bem

delimitados e definindo as responsabilidades pela administração e cuidado dos

mesmos.

A segunda questão diz respeito aos "olhos da rua", conceito que é mencionado

várias vezes ao longo do trabalho de Jacobs (2014) e consiste basicamente na

existência de elementos que permitam a permeabilidade visual entre a rua e as

edificações que a cercam (BRANDÃO, 2017), de forma que os caminhos e trajetos

ao longo das cidades não se tornem situações geradoras de insegurança pela



25

presença constante de muros altos, da inexistência de comércios e lojas que

movimentam e promovem a circulação de pessoas no local e possam servir como

um apoio e refúgio em situações de violência. De acordo com Jacobs,

(...) devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que podemos chamar

de proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma rua preparada para

receber estranhos e garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores

devem estar voltados para a rua. Eles não podem estar com os fundos ou

um lado morto para a rua e deixá-la cega. (JACOBS, 2014, p.34).

A terceira questão proposta por Jacobs quando ressalta a necessidade de ter “olhos

atentos voltados para esses espaços públicos da rua o maior tempo possível”

significa ter constantemente um fluxo de pessoas pelas ruas e pelos espaços

públicos. Pela lógica proposta os fluxos de pessoas e a ocupação desses espaços

atraem mais pessoas, de forma que o espaço urbano planejado adequadamente

permitisse uma constante circulação, e assim a presença das pessoas assegura

maiores sensações de segurança e a existência também de uma rede de apoio real

caso situações de violência ocorram.

Nesse sentido, é possível compreender que para o funcionamento do conceito

proposto por Jacobs de olhos da rua é diretamente dependente de um planejamento

urbano adequado e efetivo, de forma que “...não se podem forçar as pessoas a

utilizar as ruas sem motivo” (JACOBS, 2014, p.34). As ruas para serem vigiadas

devem ser atrativas e ter incentivos que promovam de forma intencional uma

circulação e permanência das pessoas. A vigilância passa a ser um procedimento

natural e processual à medida que espaços saudáveis e interessantes vão se

formando, a informalidade, termo importante trazido pela autora, é essencial para

que o processo de vigilância se torne natural e constante, já que “envolve menos

traços de hostilidade e desconfiança, exatamente quando as pessoas as utilizam e

usufruem espontaneamente e estão menos conscientes, de forma geral, de que

estão policiando” (JACOBS, 2014, p. 34).

O essencial para se manter a vigilância, ainda de acordo com a autora, é uma

existência significativa de comércios, estabelecimentos, espaços públicos e locais de

permanência ao longo das calçadas, enfatizando a necessidade de que os espaços

comerciais tenham um uso noturno para aumentar a segurança das calçadas. O
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processo do aumento da segurança e das sensações de segurança nesses espaços

devidamente equipados vai ocorrer naturalmente, as pessoas se sentirão mais

confortáveis nesses locais e passam a frequentar e utilizar daqueles espaços e

consequentemente outras pessoas também são atraídas e incentivadas a ocupá-los.

A presença de pessoas atrai outras pessoas (JACOBS, 2014, p.35).

Uma questão levantada por Jacobs em relação à segurança pública e suas formas

de se construir e planejar cidades mais seguras está diretamente ligada ao contato e

às relações interpessoais que ocorrem de forma diária, despretensiosamente e que

geram laços de confiança, mesmo que muitas vezes girem em torno apenas da

única coisa que possuam em comum naquele momento, os espaços público da

cidade. Partilhar o uso dos espaços da cidade entendendo que são cidadãos, donos

e pertencentes de um mesmo espaço comum. Essa relação de confiança está muito

relacionada ao que a autora discorre ao dizer que é necessário existir um cérebro

atrás dos olhos, onde exista de forma quase inconsciente a reafirmação de que deve

existir um apoio geral na rua para que a civilidade seja preservada (JACOBS, 2014),

e essa reafirmação é um processo de hábito e contato no cotidiano das cidades e da

vida pessoal de cada indivíduo, resultando, segundo a autora,

(...) na compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de

respeito e confiança mútuos e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou

da vizinhança. A inexistência dessa confiança é um desastre para a rua.

Seu cultivo não pode ser institucionalizado. E, acima de tudo, ela implica

não comprometimento pessoal. (JACOBS, 2014, p.48)

Algumas considerações podem ser feitas em relação a atualidade vivida pela

população mundial que durante a pandemia de COVID-19, por quase dois anos

modificou completamente as relações interpessoais, e os encontros das pessoas

com a cidade. A pandemia gerou várias restrições ao longo de seu curso até os dias

atuais, variando de acordo com as restrições impostas por cada governo ao redor do

mundo a fim de conter e evitar o número de contaminações por Covid, passando por

períodos de restrições aos espaços coletivos, restrição nos horários de circulação e

também uma restrição do número de pessoas em cada ambiente, fazendo com que

muitas das relações interpessoais efêmeras e o senso de coletividade mais imediato

nos espaços comuns tenham sido enfraquecidas.
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Novos pensamentos sobre hábitos e estilos de vida a partir de um isolamento

forçado permitiram repensar as cidades e a forma como usufruímos de seus

espaços. A atual flexibilização dessas medidas de contenção ao isolamento social

mediante uma vacinação em massa de toda a população mundial vem ao encontro

de uma transição gradual para o retorno dos encontros e das atividades cotidianas, e

como opção ideal, a procura por parques e espaços abertos ao ar livre passa a ser

recorrente.

Ter espaços urbanos equipados e pensados de forma a possibilitar, agora mais do

que nunca, um uso recorrente e necessário por uma questão de saúde pública,

viabiliza, ainda mais, a necessidade de se pensar a cidade, a qualidade dos espaços

urbanos e públicos, e todas as questões que envolvem a segurança e as sensações

de segurança dos usuários nesses espaços.

2.4 Segurança e paisagem urbana na cidade de Ouro Preto

Utilizando e compreendendo as ideias de Jane Jacobs (2014) que abordam as

questões do planejamento urbano e de ocupação das cidades através da vigilância e

da presença de pessoas e de redes de apoio, pretendemos estabelecer uma relação

e análise da viabilidade desses pontos apontados por Jacobs, nas ruas de Ouro

Preto, cidade escolhida para o desenvolvimento do jogo. Essa análise parte da

compreensão morfológica e também do traçado da cidade, que se configura, de

acordo com Pereira (2011) de forma labiríntica e aparentemente sem ordenamento e

que não seguiu o planejamento através de fundamentos do ideário urbanístico

moderno.

Em Ouro Preto, o processo de ocupação territorial se deu a partir da ocupação das

serras, e de uma fixação dos povoados próximas aos córregos, rios e encostas,

ocupação regida pelas condições físicas e econômicas, que determinaram uma

malha urbana orgânica através dos eixos que, de acordo com Salgado (2010),

configuram a cidade em duas centralidades, o núcleo histórico e as ocupações das

encostas do seu entorno. Entendendo o processo de ocupação e assentamento da

cidade, que se deu através de forma espaçada, com os três arraiais, de Ouro Preto,

Antônio Dias e Padre Faria, durante os anos de 1696 e 1698.
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Surgiram assim as primeiras formas urbanas mineiras: longitudinais, onde

os caminhos ligando os arraiais se transformavam em ruas e estes por sua

vez, também ligando-se, transformavam-se em vilas e cidades. Situavam se

geralmente a meia encosta nos terrenos acidentados da Minas, protegidos

dos ventos mais fortes que costumam soprar nas cumeadas de serras e a

cavaleiro dos cursos d’água, locais mais baixos, sujeitos a pestes e

inundações (ASSUMPÇÃO, 1989, p. 132)

O processo se deu diferente dos demais locais, do litoral do Brasil, já que não houve

preocupação de escolha dos locais de instalação que levassem em conta a defesa,

e sendo na verdade, uma urbanização caracterizada, de acordo do Salgado (2010)

pela explosão social (demográfica) e econômica. E, além disso, o tecido urbano

procurava se adaptar ao relevo acidentado, determinando caminhos orgânicos que

hoje configuram o caráter labiríntico dos cenários ouropretanos. As igrejas também

configuraram como fatores importantes para a determinação do crescimento urbano,

sendo consideradas pontos de referência e de consequentes adensamentos,

geralmente distanciadas de casarios, marcadas por largos e utilizadas como

referências na paisagem.

De acordo com Salgado (2010), a partir da existência dos centros definidos pelas

capelas o adensamento seguiu em direção ao Morro de Santa Quitéria, que hoje é

conhecido por Praça Tiradentes e a partir daí foram abertos os arruamentos,

definindo inicialmente uma fase de desenvolvimento e expansão urbana centrípeta,

ou seja, partindo dos centros de adensamento. Posteriormente o desenvolvimento

urbano é marcado por características centrífugas, gerando ocupações nos entornos

do caminho linear - caminho-tronco - já desenvolvido anteriormente.

Todo o processo de ocupação da cidade se desenvolveu de forma orgânica e pode

ser caracterizado por massas construídas e espaços vazios, e pela tortuosidade e

irregularidade das vias que gera “uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas”

(CULLEN, 2006, p. 11), com espaços de intimidade, de becos e ruas mais estreitas,

e outros espaços de convergência como as praças, largos e adros das igrejas.

Dessa forma, a visão das vias pelos transeuntes como um todo sempre é dificultada,

de forma que não conseguem prever o que está a sua frente e o que o espera. Esse

fator pode ser considerado interessante e que haja uma identificação e simbolismo

do que a cidade representa, porém quando analisamos a questão pelas sensações
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de segurança ao se percorrer estes caminhos onde não há visão completa do

trajeto, e principalmente focando na visão das mulheres, pensamos em insegurança,

medo, impossibilidade de mudar a rota e de saber se há outras pessoas à frente.

Esses fatores são agravados quando analisamos a questão da violência contra as

mulheres já que becos, ruas ermas e tortuosas, sem visão completa do trajeto pelo

posicionamento das edificações costumam ser os espaços de maior recorrencia para

casos de agressão e violência, gerando uma situação previa de insegurança e de

ansiedade ao transitar por estes caminhos, que se torna mais aguda no período da

noite quando o campo de visão é reduzido pela ausência de iluminação adequada,

sendo muito comum a presença de lamparinas com iluminação amarelada e

insuficiente para a iluminação do todo, e também muitas vezes não há iluminação

em ruas mais estreitas e becos.

Existem também os “edifícios-barreira”, termo apresentado por Cullen (2006), que

são os edifícios que bloqueiam a visão da continuação de uma via em um traçado

irregular, reforçando as sensações de insegurança, pela incapacidade de

compreender as rotas possíveis em situações de emergência.

Esses fatores do traçado urbano, quando comparados às questões propostas por

Jane Jacobs (2014) que tratam sobre os olhos da rua, sobre a visibilidade dos

espaços e uma constante vigilância, na cidade de Ouro Preto que é o objeto de

estudo neste trabalho, apresentam pontos que dificultam uma aplicação dos

conceitos de Jacobs justamente por apresentar um traçado com uma configuração

orgânica, tortuosa e com as grandes revelações e surpresas ao longo do caminho,

com a visão do todo comprometida, com vários edifícios-barreira ao longo das vias e

diversos pontos da cidade onde existem becos, pouca iluminação e pequenos

caminhos que dificultam uma visão ampla dos espaços e, consequentemente,

dificultam que haja uma ocupação uniforme dos espaços para que sejam ocupados

e vigiados, e que permitam que as sensações de segurança estejam em todos os

espaços da cidade.
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3. Jogos como potências

3.1 Possibilidades dos jogos como instrumentos pedagógicos

Os processos educativos e a educação sobre questões espaciais de forma geral,

sejam eles pelas vias tradicionais dos métodos de ensino das universidades sejam

por métodos alternativos da compreensão do espaço e produção da arquitetura e do

urbanismo, como é o objetivo do desenvolvimento do presente trabalho, são

considerados grandes desafios, uma vez que envolvem uma constante necessidade

de despertar o interesse das pessoas, de forma que o processo de aprendizagem

seja vivido em todo o seu processo e não somente focado no resultado final. O

estímulo para o interesse pode vir por meio dos jogos e brincadeiras, e de acordo

com Fantacholi “o brincar é um potente veículo de aprendizagem experiencial, visto

que permite, através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como processo social”

(Fantacholi, [s/d], p.3).

Através das novas experiências e realidades apresentadas por meio dos jogos é

possível acessar outras realidades, enxergar outros contextos, possibilidades e

utilizar desse afastamento parcial da realidade para proporcionar liberdade,

autonomia, imaginação e o desenvolvimento crítico e criativo para lidar com as

situações existentes, gerando novas percepções individuais e coletivas a partir de

cada decisão e ação tomadas.

Segundo Assis (2017), o papel pedagógico dos jogos, enquanto interfaces para uma

prática espacial emancipatória, apresenta duas possibilidades: a de se produzir

jogos, e a outra, de ter o aprendizado espacial envolvido no ato de jogar. Essas

possibilidades das práticas demonstra que os processos de conhecimento

desenvolvidos através dos jogos busca ser democrático, de forma a usar interfaces e

instrumentos que se aproximem da realidade dos jogadores e possa assim permitir a

“ampliação do imaginário espacial daqueles que atuam na produção cotidiana do

espaço, sejam eles especialistas ou não” (ASSIS, 2017, p.106). Ainda segundo

Assis (2017), a necessidade da participação ativa dos jogadores em todo o processo

do jogar demonstra que os jogos não podem ser entendidos como uma "ferramenta

para a transmissão do conhecimento teórico” (ASSIS, 2017, p.107), os processos

envolvidos no ato de jogar, mesmo que coletivamente, envolvem uma relação do
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sujeito com o seu próprio aprendizado entendendo que não há necessariamente

uma transmissão de conhecimento de um sujeito que possui o saber para outro que

não possui, como ocorre nos processos educativos denominado por Paulo Freire de

“educação bancária" (1988).

“Em um jogo emancipatório o objetivo tampouco é transferir conhecimentos,

mas antes, estabelecer um vocabulário comum, que dê conta do dissenso e

da pluralidade dos imaginários e desejos dos jogadores. Assim, o princípio

da igualdade se faz presente de duas formas: a primeira, reconhece que

qualquer pessoa, independente da sua formação profissional ou grau de

escolaridade possui uma experiência espacial a ser considerada, e a

segunda é aquela que iguala todos os participantes na condição de

jogadores. Neste sentido, o processo de aprendizagem proporcionado pelo

jogo contempla pessoas com os mais diversos backgrounds, tomando como

ponto de partida aquilo que todos têm em comum: todos conhecem, vivem e

experimentam o espaço e a cidade em suas necessidades cotidianas.

(ASSIS, 2017, p.108)”

Essa democratização do ensino e do aprendizado vai também de encontro ao

pensamento do educador Ivan Illich (1985), que critica o ensino convencional e

afirma que a aprendizagem não prescinde de instituições que delimitam os saberes.

Illich também critica a noção equivocada que confunde a necessidade de se obter

conhecimentos básicos com o consumo de bens cientificamente produzidos, ou seja,

existe uma confusão entre ensino e aprendizagem.

Os jogos, utilizados como mecanismos de transformação social e disseminação do

conhecimento, podem promover uma nova dinâmica do espaço urbano, voltando os

olhares e a atenção para questões que muitas vezes parecem não ter solução, ou

mesmo em situações em que os problemas são tratados com soluções genéricas,

desprezando a particularidade de cada contexto urbano em que o problema está

inserido, e dessa forma apresentando soluções que apenas amenizam e solucionam

temporariamente.

Além da proposta de utilização dos jogos como disseminação do conhecimento e

democratização do saber, há também um interesse pela emancipação do sujeito em

relação a suas decisões, dentro do jogo e também fora dele. As experiências

coletivas de jogar podem ou não gerar uma consciência coletiva que se estenda

para além dos limites do jogo. Essa emancipação, segundo Assis (2017), se refere
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às capacidades dos agentes de se tornarem conscientes de seu papel na

reprodução das práticas sociais e dos mecanismos de empoderamento que os

tornam capazes de transformá-las.

“A emancipação não é algo que se possa avaliar de forma imediata, como

consequência da ação do jogo. [...] o jogo foi definido como sendo tanto

uma atividade como uma experiência. Como atividade, a ação do jogo se

encerra no momento em que a partida acaba. Pode se verificar aí, algum

aprendizado, ou um efeito articulador que aproxima as pessoas para futuras

ações coletivas. Contudo, é no campo da experiência que o jogo imprime a

sua ação para além do momento da partida. A durabilidade da ação do jogo

é que permite que o jogador relacione a experiência vivida no jogo com as

suas próprias experiências de vida, proporcionando um campo de reflexão

que atua na reconfiguração das posições diante das questões levantadas

pelo jogo. Uma das qualidades importantes do jogo é que, as posições que

o sujeito assume durante a sua realização são fluidas, e não

necessariamente correspondem a um posicionamento que será adotado no

futuro. A distância entre o jogo e a realidade é que permite o espaço para

uma reorientação do sujeito mediante à reflexão que foi despertada naquela

primeira experiência. Assim a emancipação pode ser entendida como um

horizonte para o jogo, contrariando a expectativa pela sua realização

imediata.” (ASSIS, 2013, p.117)

3.2 Aplicação do método dos jogos dentro do âmbito da arquitetura e
urbanismo

A construção do conhecimento espacial por meio dos jogos é uma estratégia capaz

de gerar discussões sobre o espaço, movimentar questões e incentivar o diálogo

acerca de temáticas não anteriormente democratizadas. Além de possibilitar o

debate entre os jogadores, entende-se que o jogo incentiva a construção de um

conhecimento mútuo entre arquitetos e não arquitetos, uma vez que as discussões

que emergem no momento do jogo podem informar a prática espacial de arquitetos e

urbanistas, que são os responsáveis sobre decisões técnicas que envolvem o

espaço urbano no âmbito das decisões públicas.

A necessidade e urgência enxergada por técnicos e profissionais, mas também por

não profissionais, do desenvolvimento de um planejamento urbano efetivo que

atenda às demandas sociais, auxilie no funcionamento adequado de uma sociedade
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igualitária e que atenda aos princípios de cumprimento da função social da cidade e

da propriedade de forma a proporcionar o direito à cidade, está diretamente

relacionada à necessidade de expandir as formas de se produzir o espaço urbano.

A forma de produção com base no domínio técnico de profissionais não é suficiente

para atender os interesses coletivos, de forma a priorizar a igualdade, a mobilidade e

a liberdade dos indivíduos dentro do contexto urbano, uma vez que é necessário

romper com o conhecimento científico e envolver a sociedade para que o

planejamento seja participativo, instrumento de escuta e mudança. Dessa forma, os

meios de comunicação para que o planejamento urbano participativo seja de fato um

instrumento útil devem ser democráticos, interessante e instigantes, no sentido de

que sejam acessíveis e não excludentes em termos de técnicas e linguagem, mas

que também permitam um envolvimento, que seja capaz de promover um

sentimento de pertencimento e identificação para que os resultados contemplem as

diversas subjetividades dentro de uma proposição coletiva e representativas aos

diversos grupos sociais.

A discussão dos problemas urbanos, assim como a das suas possíveis

soluções, não deve ficar restrita ao circuito altamente seletivo do diálogo

entre pesquisadores e técnicos, nem deve a divulgação junto a uma

audiência de não-especialistas se limitar ao tratamento, comumente

superficial e descontextualizado, encontrado na grande imprensa. É

necessário que aqueles profissionalmente envolvidos com análise,

planejamento e gestão urbanos disponibilizem seu saber para uma

audiência mais ampla, assim contribuindo para refinar a opinião pública e

qualificar os cidadãos para participarem de debates e decisões sobre o

destino de suas cidades com mais conhecimento de causa. (SOUZA, 2013).

Souza (2013) fala sobre como os problemas urbanos são muitas vezes atribuídos,

de forma simplificada, à falta de planejamento, e sobre como há um entendimento de

que a solução seria planejar mais e melhor. Porém, o planejamento urbano é fruto de

uma série de fatores e causas que envolvem as instituições, a situação econômica,

cultural, e é feito por profissionais que possuem a mesma natureza na formação, ou

seja, técnica. Portanto, um planejamento urbano adequado depende diretamente da

ética e do preparo técnico dos planejadores para “abraçar uma perspectiva de

autêntico desenvolvimento urbano” (SOUZA, 2013, p.107). Além disso, o

planejamento e os planejadores em si são acima de tudo, apenas resultados de um
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aparelho administrativo, que está constantemente diante de impasses políticos e de

interesses, dificultando que os processos sejam feitos de forma linear e alinhado

com os interesses coletivos.

Entendendo que o argumento de que uma das soluções para os problemas urbanos

seria realizar mais planejamento e de forma melhor é um discurso raso para atribuir

a um problema tão extenso.

Porém, ao se pensar em formas de realizar um melhor planejamento, é válido

pensar em uma escala local, de atuações pontuais e de estudos de viabilidade de

novas formas de se planejar o espaço, sendo viáveis as propostas participativas,

que envolvem novas práticas e técnicas para se construir o entendimento do espaço.

O entendimento e os processos de pesquisa que envolvem a participação dos jogos

como instrumentos possíveis para uma produção da compreensão do espaço

urbano são importantes para se pensar e propor novas formas de se planejar,

entendendo que são interfaces que funcionam como uma estratégia e como

facilitadoras do reconhecimento e pertencimento das pessoas diante do espaço

urbano.

3.3 Inseguleiro

A experiência de desenvolver um jogo teve início na disciplina de Planejamento

Urbano e Regional II do curso de Arquitetura e Urbanismo, quando em um trabalho

em grupo foram iniciadas as pesquisas sobre a segurança urbana, tema escolhido

pelo grupo, e para a finalização da disciplina deveria ser elaborado um produto como

uma interface para pedagogia sócio-espacial.

A decisão de optar por um jogo de tabuleiro como produto final da disciplina foi

resultado de estudos e pesquisas acerca da segurança pública, passando por

abordagens mais gerais, de compreensão dos instrumentos legais de garantia da

segurança, as políticas nacionais de segurança, análise de dados sobre a violência,

incluindo crimes sexuais, violência policial, e dados específicos quanto à violência

em grupos como negros, indígenas, mulheres e LGBTQIA+.
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Dentro dessa pesquisa foram abordados também os agentes envolvidos, o sistema

de defesa social, sistema punitivo e ações institucionais e não institucionais.

Também foi realizada uma breve análise da relação entre as questões abordadas

por meio dos dados obtidos e o cotidiano e a experiência das pessoas nas cidades,

entendendo a segurança pública como um resultado do planejamento urbano e da

organização social.

Para atender a demanda de uma interface que pudesse promover a reflexão sobre

as questões da segurança pública que se relacionam ao planejamento urbano, foi

desenvolvido o jogo de tabuleiro que chamamos de "Inseguleiro".

Figura 06:  Inseguleiro - tabuleiro do jogo desenvolvido durante a disciplina de Planejamento Urbano

e Regional II.

Fonte: Arquivos da autora.
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Figura 07: Manual do jogo Inseguleiro, desenvolvido durante a disciplina de Planejamento Urbano e

Regional II.

Fonte: Arquivos da autora.

O jogo utiliza de um tabuleiro como interface para simular um trajeto feito em uma

cidade qualquer, foi idealizado para ser jogado em quatro participantes, e cada

participante tem por objetivo chegar até a última casa do tabuleiro, que corresponde

metaforicamente a sua casa, em que conseguiu chegar em segurança.

Cada casa ao longo do trajeto possui uma cor, correspondente a uma situação de

insegurança, e para cada uma das três cores (considerando as casas cinzas nulas)

existe uma carta de situação com a cor correspondente, sendo as cartas laranjas

relacionadas à situações de trânsito, as amarelas relacionadas a situações de

eventos e as vermelhas relacionadas a situações de violência. A carta de situação é

tirada de forma aleatória no monte de cartas da cor correspondente à sua casa. Na

imagem a seguir é possível ver exemplos de cada uma das três opções de cartas de

situação.
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Figura 08: Cartas de situação do jogo Inseguleiro, desenvolvido durante a disciplina de

Planejamento Urbano e Regional II.

Fonte: Arquivos da autora.

Diante da situação apresentada o jogador deveria usar de alguma estratégia para

lidar com essa situação, optando por algum dispositivo, como foi nomeado no

trabalho, são instrumentos, soluções para solucionar a situação de insegurança

apresentada. Os dispositivos foram categorizados em institucionais, representados

pelas cartas azul claro; os espaciais em cartas verdes e os instrumentais em azul

escuro. Ao escolher o dispositivo, o jogador deve escolher uma opção aleatória entre

A, B ou C, que se apresenta no verso da carta e corresponde à consequência a

partir de sua escolha, se deve avançar, recuar ou permanecer em sua posição no

tabuleiro. Optamos por deixar que as consequências não fossem explicitadas para

que o jogo pudesse ser mais realista e compreender a imprevisibilidade das

escolhas e das tomadas de decisão em situações que possuem várias variáveis

capazes de gerar diferentes desfechos.
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Figura 09:  Exemplo de uma das cartas de dispositivos institucionais do jogo Inseguleiro,

desenvolvido durante a disciplina de Planejamento Urbano e Regional II.

Fonte: Arquivos da autora.

Figura 10: Exemplo de uma das cartas de dispositivos espaciais do jogo Inseguleiro, desenvolvido

durante a disciplina de Planejamento Urbano II.

Fonte: Arquivos da autora.

Figura 11:  Exemplo de uma das cartas de dispositivos instrumentais do jogo Inseguleiro,

desenvolvido durante a disciplina de Planejamento Urbano e Regional II.

Fonte: Arquivos da autora.

Por conta do desenvolvimento da disciplina e do trabalho terem sido feitos durante a

pandemia de COVID-19 num período de aulas remotas, a experiência de aplicação

do jogo foi adaptada para uma simulação feita através da plataforma do Google

Meet.

Participaram dessa simulação cinco pessoas, quatro participantes e um mediador,

para tirar as cartas e direcionar os jogadores, além de movimentar os peões ao
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longo do tabuleiro. Para que essa movimentação ocorresse, o mediador foi

responsável por jogar o dado online para os participantes a cada rodada e a

movimentar os peões, que foram desenhados e movimentados através do

Photoshop, tendo a tela compartilhada com os demais jogadores durante a duração

da partida.

Para garantir uma dinamicidade e utilizar dos elementos gráficos criados para o jogo

que correspondem às cartas num modelo físico, ao mencionar uma carta tirada (no

caso das de situação) ou escolhida (no caso das cartas de dispositivos) os

participantes deveriam mostrar a carta para a câmera do computador através do

auxílio do celular, como é possível visualizar nas imagens a seguir.

Figura 12:  Exemplo de uma das cartas de dispositivos sendo mostrada para a tela durante a

simulação remota do Jogo Inseguleiro.

Fonte: Arquivos da autora.
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Figura 13:  Exemplo de uma das cartas de dispositivo sendo mostrada para a tela durante a

simulação remota do Jogo Inseguleiro.

Fonte: Arquivos da autora.

Figura 14:  Exemplo de uma das cartas de dispositivo sendo mostrada para a tela durante a

simulação remota do Jogo Inseguleiro.

Fonte: Arquivos da autora.
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Os jogadores da primeira simulação possuíam perfis distintos, três eram membros

do grupo e portanto estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e o quarto jogador era

um estudante de Engenharia Mecânica, portanto, alheio a grande parte das

discussões técnicas dentro do âmbito da arquitetura.

Com essa experiência foi interessante observar as escolhas de cada um dos

jogadores, diferentes entre arquitetos e não arquiteto. Foi interessante perceber que

durante a partida todos os jogadores se permitiram fazer escolhas diferentes,

inesperadas e diferentes das suas convicções pessoais e dos conhecimentos

técnicos, o que permite observar como os jogos podem ser relevantes para

impulsionar uma certa liberdade e uma oportunidade da experimentação para a

compreender de outras realidades, situações e consequências.

Também foi importante compreender algumas limitações do jogo em relação às

situações de insegurança dispostas nas cartas do jogo, sendo possível enxergar

uma necessidade de reajuste, que incorpora outras realidades e percepções, uma

vez que não houve um recorte temático dentro do jogo, e que extrapolasse a visão e

realidade dos idealizadores do jogo enquanto estudantes de Arquitetura e

Urbanismo.

Essa análise endossa a necessidade do recorte temático e da aplicação do

formulário enquanto adaptações essenciais para o desenvolvimento deste jogo como

trabalho final de graduação.
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4. Processos de desenvolvimento do jogo

4.1 Levantamento dos dados por questionário

Como primeira etapa para o desenvolvimento do jogo proposto por este Trabalho

Final de Graduação, foi desenvolvido um formulário online através da plataforma

Google Forms, pensado e feito de forma totalmente anônima de modo a respeitar a

individualidade e privacidade de cada mulher que se dispusesse a responder e

contribuir com a pesquisa. Foram desenvolvidos dois formulários, ao final do TFG1

um primeiro formulário já havia sido disponibilizado, apresentado integralmente no

Apêndice 01 deste trabalho, e conforme orientações e recomendações da banca o

formulário foi reestruturado, mantendo essencialmente seu conteúdo, houve apenas

uma reorganização das perguntas e da forma como foram dispostas ao longo do

formulário. A segunda versão do formulário se encontra no Apêndice 02.

O objetivo do questionário proposto é o de coletar dados sobre as mulheres que

vivem a cidade de Ouro Preto, entender quais são seus caminhos diários, seus

medos e inseguranças, mapear as localidades e horários que forem identificados

como inseguros, para assim tentar identificar quais são os fatores que se repetem

nas respostas de pessoas distintas. Compreender, assim, a visão do maior número

possível de mulheres para que as decisões sobre a elaboração da plataforma do

jogo sejam o mais democrática possível, abordando diferentes mulheres, de

diferentes orientações sexuais, faixa etária, raça, círculos de vivência, dentre outras

variáveis e não somente tenham a experiência da autora como usuária da cidade de

Ouro Preto.

O formulário inicial possuía 20 perguntas e a partir da reformulação realizada passou

a contar com 19 perguntas no total. Foram consideradas para a estruturação do

formulário o uso de perguntas do tipo múltipla escolha, para facilitar a identificação e

também para facilitar a análise dos dados, mas também foram utilizadas perguntas

com campos amplos para escrita, já que o objetivo do formulário é ser um

instrumento de escuta e compreensão de outras realidades, e por isso foi necessário

garantir esses espaços para que as mulheres se sentissem livres para escrever, se

sentirem “ouvidas”, compreendidas e diante de um espaço seguro para se abrir,

mesmo que de forma adaptada através do modelo online.
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O processo de coleta das respostas através do primeiro formulário foi feita durante o

desenvolvimento do TFG1, tendo portanto compreendido um número de respostas

interessante, considerando as limitações existentes de distribuição e

compartilhamento do link do formulário por meio das redes sociais, que alcançaram

diferentes pessoas através das redes de contatos e de apoio, porém se

concentraram em um público jovem e que majoritariamente está inserido no público

universitário da UFOP, não tendo sido possível alcançar as várias camadas e grupos

diferentes que compõem a sociedade ouropretana. Com as modificações realizadas

no formulário e aplicação de um novo questionário, o número de respostas foi menor

do que o obtido anteriormente, e por esse motivo, os dois formulários utilizados no

processo de formulação do jogo foram utilizados, já que o conteúdo do formulário se

manteve, havendo apenas uma reformulação. Consideramos que não havia sentido

em descartar as informações obtidas inicialmente.

4.2 Forma e definição do percurso

A proposta de imersão e criação de uma narrativa em torno do jogo que se

aproximasse da realidade espacial de Ouro Preto se iniciou com a proposta de um

“percurso”, que não possui uma correspondência geográfica ou linear a partir de sua

representação gráfica através da plataforma de jogo, ou seja do tabuleiro. Além da

representação gráfica para a plataforma, o percurso também definiu e limitou quais

seriam os locais e marcos que apareceriam nas situações de insegurança, de forma

a fazer a composição da narrativa do jogo.

A definição do percurso partiu da utilização das respostas do questionário, mais

especificamente das respostas relativas às perguntas 8 (Quais os bairros onde mais

transita/fazem parte da sua rotina diária em Ouro Preto?), 11 (Quais os bairros você

se sente mais INSEGURA em Ouro Preto? Porque?) e 14 (Quais os locais

específicos te dão muita INSEGURANÇA em Ouro Preto? Por quê? (Exemplo: Ponto

de ônibus da Barra a noite, porque está sempre muito vazio e ermo e caso aconteça

alguma coisa não tenho onde pedir ajuda.), onde foi possível selecionar diretamente

os bairros e locais que causam mais insegurança nas mulheres.
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Para sistematizar a análise dos dados obtidos, foram compilados primeiro os bairros

mais citados nas respostas das perguntas mencionadas, obtendo os bairros Bauxita,

Barra, Centro, Antônio Dias, Rosário, Pilar, Cabeças, e São Cristóvão como os mais

citados. É importante ressaltar que a predominância desses bairros nas respostas

endossa a consideração de recorte do público que respondeu ao questionário, a

maioria das respostas foi feita por jovens e estudantes universitários, que costumam

transitar e residir nos bairros mais centrais da cidade, havendo uma defasagem

quanto aos demais bairros da cidade.

Após a definição dos bairros que compõem e são apresentados através do jogo foi

feita uma segunda análise das respostas dos questionários para elencar os locais e

marcos da cidade que mais apareciam como inseguros e seguros, selecionando

apenas os que se enquadraram dentro do recorte realizado em relação aos bairros

escolhidos.

Figura 15:  Esquema dos bairros utilizados no percurso definido para o jogo, contendo cada um os

locais e marcos correspondentes como mais inseguros e seguros em vermelho e verde,

respectivamente.

Fonte: Arquivos da autora.

A partir do esquema apresentado na Figura 15 é possível compreender como foi

feita a separação dos locais correspondentes a cada um dos bairros que entraram

no percurso do jogo, sendo os locais em vermelho os considerados como inseguros

e os locais em verde os que foram considerados os locais seguros, conforme as

respostas obtidas pelos questionários. Alguns dos locais aparecem em vermelho e
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verde, ou seja, como seguros e também inseguros levam em conta as diferentes

perspectivas de cada mulher que respondeu ao questionário, mas também de

relatos que levaram em consideração os fatores como os horários, companhias,

meios de transporte, dentre outros fatores para classificar os locais como seguros ou

inseguros.

Os locais elencados foram utilizados através de croquis para representar os pontos

da cidade a fim de compor o percurso do tabuleiro e gerar uma identificação visual

do espaço percorrido, bem como utilizados como cenário das situações de

insegurança e segurança apresentadas nas cartas.

4.3 Análise dos dados e definição das narrativas das cartas de situação, cartas
de dispositivos, manual, tabuleiro e o desenvolvimento gráfico

O passo seguinte à realização da definição do percurso e dos marcos da cidade que

foram escolhidos para compor o trajeto do jogo, foi o de definir as narrativas para as

cartas de situação. As cartas de situação foram divididas em quatro grupos

diferentes, sendo três deles já estabelecidos no jogo base, as cartas vermelhas

correspondentes às situações de violência; as cartas laranjas correspondentes às

situações de trânsito, ou seja, situações de insegurança ao transitar pela cidade e as

cartas amarelas correspondentes às situações de eventos. Um novo grupo de cartas

foi adicionado as cartas de situações em relação ao jogo base que foram as cartas

roxas, cartas neutras que correspondem a situações de segurança, que foram

idealizadas e implementadas nesta versão com o objetivo de propor um respiro

diante das situações de insegurança e medo, mas também com o objetivo didático

de estabelecer um comparativo entre as sensações de segurança e insegurança e

assim gerar um melhor entendimento do que significam cada uma delas na prática,

mesmo que representadas por situações genéricas.
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Figura 16:  Esquema das cartas de situação, grupos e cores correspondentes.

Fonte: Arquivos da autora.

Cada uma das narrativas apresentadas nas cartas foram idealizadas a partir de

situações fictícias, mas com potencial de serem situações reais, uma vez que foram

baseadas em experiências pessoais da autora e também de outras mulheres que

responderam ao questionário, contando sobre situações de insegurança que já

vivenciaram em Ouro Preto. As situações são genéricas, abordam questões como

local onde ocorreram, horário, número de pessoas envolvidas na situação, sem

detalhar nenhuma situação específica que tenha sido abordada em alguma resposta

dos questionários de forma a preservar o sigilo do mesmo.

Foram definidas 16 narrativas para as cartas de situação de violência, 22 narrativas

para as cartas de situação de trânsito, 12 narrativas para as situações de eventos e

5 narrativas para as situações de segurança. Todas as cartas estão apresentadas no

Apêndice 03, que contém todas as cartas de cada um dos quatro grupos.

As cartas de dispositivos também foram separadas conforme o jogo base, sendo

divididas em três grupos, sendo eles os dispositivos espaciais que correspondem às

cartas verdes; os dispositivos institucionais que correspondem às cartas azuis claras

e os dispositivos instrumentais que correspondem às cartas azuis escuras. As cartas

de dispositivo possuem em sua frente ícones gráficos correspondentes ao

dispositivo para facilitar a associação das cores com o instrumento e no verso de

cada uma delas há três opções, que durante o decorrer do jogo serão escolhidas e a

partir da escolha de uma das opções-consequências será definida a movimentação

do jogador.
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Figura 17:  Esquema das cartas de dispositivo com seus grupos e cores correspondentes.

Fonte: Arquivos da autora.

Foram definidas 10 cartas de dispositivos espaciais, 5 institucionais e 4

instrumentais. Cada um dos dispositivos possui três versões diferentes, tendo as

opções do verso diferentes em cada uma das versões para que a escolha dos

dispositivos e consequentemente das consequências da escolha de cada uma das

opções seja prevista pelos jogadores. Todas as cartas dos dispositivos, contendo

sua frente e verso estão apresentadas no Apêndice 04, com todas as cartas dos três

grupos.

O jogo se manteve com o mesmo nome do jogo base, Inseguleiro, e após a

definição de todas as cartas de situação e suas respectivas narrativas, e de todos os

dispositivos e consequências possíveis a partir do uso de cada um, foi desenvolvido

o manual de jogo, um guia dos dispositivos para facilitar a escolha de cada um deles

durante o desenvolvimento das partidas e também foi desenvolvida a plataforma de

jogo, que procurou levar em consideração em sua representação gráfica alguns

elementos da característicos da paisagem ouropretana e para tanto foram feitos

croquis dos marcos e locais da cidade citados anteriormente, que também foram

utilizados como contexto das narrativas das cartas de situação, e também um

espaço ilusório, que pudesse ser capaz de representar as ladeiras e morros da

cidade e que os caminhos feitos durante o jogo seriam uma representação desses

trajetos reais. Esse caminho tortuoso e com vários desníveis foi pensado para ser

percorrido de baixo para cima, ou seja, o início do jogo é na parte mais baixa do

desenho que representa imageticamente a cidade, com o objetivo de criar uma

sensação de estar percorrendo esses caminhos reais da cidade, incluindo o

imaginário de caminhos sem visão clara por conta dos “edifícios barreira” (CULLEN,

2006) e que apresenta uma “uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas”

(CULLEN, 2006, p. 11).
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5. O jogo

5.1 Manual e Funcionamento do jogo

O jogo Inseguleiro teve sua lógica de funcionamento bem semelhante ao jogo base

utilizado para o desenvolvimento deste trabalho, como foi apresentado no Capítulo

3.3, partindo de um tabuleiro como plataforma e utilizando de peões e dados para

percorrer o caminho. Foi desenvolvido um manual para acompanhar os jogadores

durante as partidas de forma a entender como deveriam se suceder as jogadas e

processos do jogo.

O objetivo do jogo continua sendo dos jogadores lidarem com situações de

insegurança que são apresentadas à medida que o jogo vai acontecendo e os

jogadores param nas casas do tabuleiro, sendo o foco a última casa do tabuleiro,

que corresponde ao final do jogo e a chegar em casa em segurança.

O jogo se inicia a partir do lançamento dos dados para ordenar a sequência de

jogadas, estipulando a ordem de jogada. Para realizar as movimentações sobre o

tabuleiro cada jogador em sua vez irá lançar o dado e andar com o peão, casa a

casa, o respectivo número de casas e deve pegar uma carta do monte

correspondente à cor da casa parada, que determina o tipo de situação a ser

enfrentada, lendo o texto da carta em voz alta para todos os jogadores. O jogador

deve utilizar do guia dos dispositivos que está disponível no Apêndice 06 e escolher

um dispositivo dentre os disponíveis para lidar com a situação de insegurança

apresentada. Ao escolher o jogador deve também escolher uma letra, A, B ou C,

antes de ler as opções. Essas letras correspondem a consequências que

determinarão o que acontece com o jogador a partir da escolha do dispositivo em

questão, instruindo o mesmo como deve se movimentar no jogo a partir dessa

escolha, avançando, recuando ou se mantendo na mesma casa. O jogo é finalizado

quando algum dos participantes chegar até a última casa do tabuleiro. O manual

configurado para o jogo e que foi utilizado nas partidas se encontra no Apêndice 06.
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5.2 Reflexões, contribuições enquanto instrumento participativo, estudos e
possíveis aplicações do jogo considerando suas limitações

A partir da proposta de aplicação e democratização do jogo idealizado enquanto

instrumento pedagógico e capaz de gerar reflexões sobre o planejamento urbano e a

questão das mulheres dentro desses espaços públicos e as situações de violência e

inseguranças vividas em Ouro Preto, o jogo Inseguleiro foi aplicado em dois

momentos, com grupos de perfis distintos, gerando comentários e abordagens de

discussões também distintos. Serão apresentados neste capítulo em duas

categorias, para cada uma das aplicações serão abordadas as questões da

dinâmica e jogabilidade do jogo e as questões levantadas e predominantes durante

a partida, onde foram feitos apontamentos para ajuste e revisão do jogo

apresentado.

● 1ª experiência:
Participantes:
Isadora, 25 anos, graduanda em Arquitetura e Urbanismo

Izabella, 24 anos,  graduanda em Arquitetura e Urbanismo

Discussões predominantes e levantadas pelo jogo: A experiência do jogo

com mulheres que estudam arquitetura permitiu que abordagens sobre o

planejamento urbano e discussões e reflexões sobre a incapacidade do

planejamento de lidar com muitas situações que são vivenciadas por mulheres,

já que são situações e problemas que demandam além da alteração e

proposições no espaço urbano, mas modificações da sociedade extremamente

machista, racista e opressora às mulheres.

Questões da dinâmica do jogo: A partir da primeira experiência do jogo foram

apontadas algumas questões em relação ao texto das consequências das cartas

de dispositivos, que não fizeram tanto sentido em relação à situação de

insegurança e precisam ser ajustados para ser um pouco mais genéricos e

atender melhor às diversas situações de insegurança. Também surgiram
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discussões acerca dos dispositivos, em que sentiram falta de um

dispositivo-reação que seria o de gritar e pedir ajuda, e também houve uma

discussão acerca dos dispositivos que precisam de internet para serem

utilizados e como na atualidade vivemos em função das tecnologias, que podem

ser muito bem utilizadas, facilitar várias situações de insegurança mas também

podem ser limitadoras. Quanto às situações de insegurança das cartas foi

possível perceber uma grande identificação com as narrativas apresentadas,

mesmo que genéricas nas cartas, representam situações em potencial para a

vida de qualquer mulher que vive em Ouro Preto.

Figuras 18 e 19:  Primeira experiência do jogo, com foco no guia de dispositivos sendo utilizado na

prática. Fonte: Arquivos da autora.
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Figuras 20 e 21:  Primeira experiência do jogo.

Fonte: Arquivos da autora.

● 2ª experiência
Participantes:
Marcelo, 23 anos, graduando em Arquitetura e Urbanismo

Aniele, 28 anos, doutoranda em História

Matheus, 21 anos, graduando em Ciência da Computação

Guilherme, 25 anos,  mestrando em Ciência da Computação

Discussões predominantes e levantadas pelo jogo: A segunda experiência

do jogo, por apresentar pessoas que não eram do meio da arquitetura de forma

predominante como na primeira experiência, não abordou diretamente os temas

de planejamento urbano e discussões mais diretamente ligadas à arquitetura,

mas sim de vivências, conhecimentos e discussões informais sobre as

sensações de insegurança e medo vivenciada nos locais citados pelas

narrativas. Essa perspectiva refletiu também nas escolhas dos dispositivos, que
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foram majoritariamente ligados ao policiamento, guardas armados e

desarmados e também do uso de armas brancas e de fogo. Porém também

houveram discussões interessantes quanto ao papel de instituições e redes de

apoio, uma vez que perceberam que o jogo estava se centrando muito em

soluções que envolviam violência.

Outro ponto relevante de ser apontado é que esta segunda experiência contou

também com a participação de homens como jogadores, que se colocaram

diante da realidade e foram levados a pensar como se fossem mulheres e como

reagiriam diante das situações caso se identificassem com o gênero. Por esse

ponto de vista foi interessante perceber que, mesmo fazendo todos os recortes

necessários de compreender a realidade específica de mulheres e que muitas

situações são ainda mais agravadas simplesmente por serem mulheres, os

homens também se identificaram com as situações de insegurança.

Outra questão relevante apontada nessa experiência foram as identificações e

não identificações ou dificuldades para identificar alguns locais representados

no tabuleiro, por não terem um entendimento rápido do local representado pelos

croquis ou não possuírem uma imagem clara do local, uma identificação visual

do espaço real.

Questões da dinâmica do jogo: Essa experiência de jogo permitiu discussões

mais intensas quanto as questões de jogabilidade, com apontamentos sobre as

cartas de situação e análises de que variam quanto ao grau de perigo, permitiu

compreender que seriam necessárias mais do que cinco cartas lilás, que

correspondem às situações de segurança, além de comentários, assim como os

que foram feitos na primeira experiência, de que sentiram falta de um

dispositivo-reação que seria o de gritar e pedir ajuda, considerado por todos os

jogadores uma das reações que seriam imediatas diante de algumas das

situações de insegurança. Como questão mais relevante quanto à experiência

de jogar, essa segunda jogada foi muito elucidativa em relação a necessidade

de pensar em formas de tornar o jogo mais interessante, de certa forma

competitivo e que prenda a atenção dos jogadores, com estratégias mais

dinâmicas que permitissem uma maior interação entre os jogadores dentro da

partida. Uma das estratégias mencionadas nessa experiência foi a de poder

chamar um amigo (outro participante do jogo), que se transformaria em um
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dispositivo, para auxiliar diante da situação de insegurança e até mesmo

consequências que pudessem incentivar uma maior competitividade entre os

jogadores, o que precisaria ser revisto e analisado, uma vez que o objetivo do

jogo ainda é ser didático, promover discussões e pensar em formas de manter a

todos em segurança.

Figuras 22 e 23:  Segunda experiência do jogo.

Fonte: Arquivos da autora.
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6. Considerações Finais

A partir dos estudos e percepções realizadas a partir deste trabalho é possível

compreender que as situações de violência e os dados crescentes em relação à

violência contra a mulher remontam de questões históricas, que as oprimem e

segregam, limitando sua existência e ocupação de espaços públicos.

Dentro do entendimento de que a opressão e a segregação estão relacionadas ao

planejamento urbano e a configuração das cidades, entende-se a necessidade de

introduzir outras formas de enxergar o espaço e incentivar relações de

pertencimento e sensações de segurança. Nesse âmbito, os jogos, enquanto

proposta central deste trabalho, têm um papel interessante quando aplicados

enquanto interfaces para a promoção dessa discussão espacial consciente das

questões de segurança e insegurança.

A partir da adaptação do jogo Inseguleiro, que incorporou modificações e

adaptações da interface, das narrativas e de seu funcionamento, que foram

entendidas como necessárias a partir das análises e estudos realizados neste

trabalho, e das experiências de jogo realizadas a partir da produção da interface

enquanto produto gráfico e de todos os seus componentes, foi possível compreender

na prática a dimensão da potencialidade existente no ato de jogar, pelas discussões

emergentes ao decorrer das partidas, que envolvem questões do planejamento

urbano, relatos de experiências pessoais, pelo envolvimento dos jogadores e

identificações e também não identificações em relação às narrativas de insegurança

apresentadas, além de sugestões e críticas construtivas para um aprimoramento da

jogabilidade da interface proposta.

É relevante também abordar e compreender que o alcance do jogo foi limitado em

relação ao grupo alcançado, que se limitou a uma grupo de jovens universitários, por

conta da limitação do tempo e também porque esses grupos são os que possuo

maior contato e facilidade de acesso, porém a experiência de jogar permitiu entender

que, por mais variadas que sejam as situações e narrativas existentes dentro do

jogo, qualquer pessoa, homem ou mulher que viva em Ouro Preto, tem grandes

chances de se identificar com alguma das situações existentes, reconhecer os locais
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que são retratados na cidade como marcos ao longo do jogo e se sentir vivenciando

a realidade local, conferindo e estendendo a intenção de reprodução desta interface

em outras escalas.
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