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RESUMO 

 

Em 2019 Renato e dois amigos se juntaram para explorar as possibilidades da aplicação de 

jogos de tabuleiro em salas de aula. A experiência de Renato com o universo lúdico e o mercado 

de boardgames o levou a questionamentos sobre a potencialidade da utilização desses recursos 

para além do entretenimento. A educação se revelou uma fronteira a ser alcança, ainda mais 

considerando que a literatura atual sobre o tema prevê o desenvolvimento de um plexo de 

competências gerais, que necessitam da mobilização de diferentes instrumentos e conteúdos, 

para além da apostila, giz e lição de casa. Mas essa fronteira se torna mais distante quando a 

proposta não enfatiza às escolas particulares, com uma profusão de recursos e possibilidades. 

Atingir a educação pública, considerando seu caráter universal e altamente impactante na 

sociedade, é o objetivo da empresa “Lampião de Tabuleiro”. Mas como realizar? 

 

Palavras-chave: Educação. Educação Pública. Jogos de Tabuleiro. Inovação em Políticas 

Públicas. Empreendedorismo Social. Compras Públicas.  

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2019 Renato and two friends reunited to explore the possibilities of applying board games 

during school classes. Renato's experience with this universe and the boardgames market led 

him to question the potential of using these resources beyond entertainment. Education has 

proved to be a frontier to be reached, especially considering that the current literature about the 

subject provides for the development of a series of general skills, which require the mobilization 

of different instruments and content, in addition to the handout, chalk and homework . But this 

frontier becomes more distant when the proposal does not emphasize private schools, with a 

profusion of resources and possibilities. Achieving public education, considering its universal 

feature and highly impacting society, is the objective of the company “Lampião de Tabuleiro”. 

But how to accomplish it? 

 

Keywords: Education. Public education. Board games. Innovation in Public Policies. Social 

Entrepreneurship. Public Purchases. 
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1 CASO DE ENSINO 

 

“Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece 

como uma criação nova no espírito, um tesouro a ser conservado 

pela memória. É transmitido, torna-se tradição. Pode ser repetido 

a qualquer momento.” trecho da obra Homo Ludens de JOHAN 

HUIZINGA1 

 

1.1 Introdução 

Desde 2010, Renato Sasdelli leva a experiência lúdica a sério. Jogar não é apenas 

entreter-se: já foi hobby, depois profissão, agora é educação.  

Em mais de dez anos envolvido com o ecossistema dos jogos de tabuleiro, Renato atuou 

em vários seguimentos do mercado, sempre tentando se aproximar mais do significado da 

atividade do que da experiência comercial. Graduado em Engenharia Ambiental pela Escola 

Politécnica da USP, descobriu ainda na faculdade que gostaria de atuar com entretenimento. 

Com alguns colegas, enxergaram nos jogos de tabuleiro um nicho de mercado no Brasil - e 

acertaram em cheio. Mas desenvolver jogos apenas pelo entretenimento não era o objetivo final 

de Renato, que descobriu em 2019 um novo desafio pessoal: levar os jogos para desenvolver e 

reforçar o aprendizado em escolas. 

Porém, já no início das tentativas, Renato percebeu que o desafio transcendia a 

introdução dos jogos em sala de aula. No contexto brasileiro as escolas privadas já têm uma 

série de recursos para estimular e desenvolver as habilidades dos alunos, já as escolas públicas 

têm limitações que podem tornar a experiência inviável. 

 

1.2 Galápagos Jogos  

No Brasil do final da década de 2000 o mercado de jogos de tabuleiro era arcaico. As 

opções para as crianças reeditavam jogos antigos com funcionalidades pouco criativas: ao invés 

de cédulas de dinheiro o jogador comprava um terreno com maquininha de cartão de crédito. 

Para os adultos, de outro lado, as possibilidades eram praticamente inexistentes. Jogo de 

tabuleiro era a diversão infanto-juvenil quando as crianças deixavam de fazer a lição de casa. 

A massificação dos jogos eletrônicos de computador e videogame, inclusive com a 

 
1 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 12. 
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possibilidade de interação remota de vários jogadores, relegou ainda mais os jogos de tabuleiro 

às profundezas das estantes das lojas de brinquedo. 

Internacionalmente, no entanto, o cenário era diferente. Os boardgames, na 

nomenclatura da língua inglesa, alcançavam status de coqueluche, com feiras para exposição 

das novidades, variedade de temas - há um jogo sobre azulejos! -, complexificação e 

diversificação da jogabilidade e amplificação da diversão. Os estímulos que os jogos causam 

passaram a ser explorados: há jogos em que só se ganha quando se colabora com os demais 

participantes, enquanto em outros é necessário criar habilidades motoras para manobrar as 

miniaturas.  

Observando esse cenário, em 2009, com outros dois colegas de faculdade, Renato abriu 

uma empresa de jogos de tabuleiro chamada Galápagos. A ideia de ocupar um nicho de mercado 

desatualizado foi promissora. Logo o projeto decolou e a Galápagos se tornou a principal 

distribuidora de boardgames do Brasil da atualidade. 

Mas Renato acreditava que faltava inovação nos produtos, os jogos de tabuleiro podiam 

ser diferentes. "Eu gostava de gerar o entretenimento. Como distribuidor, você acaba entrando 

num ciclo de vendas, algo mais focado no comercial", diz Renato, que deixou a Galápagos em 

2016, quando assumiu o desafio de elaborar e produzir os jogos em outra empresa. Na “CMON” 

ele conseguiu desenvolver conhecimentos nas várias etapas da criação de um jogo, o que foi 

enriquecedor para seu currículo e trajetória. 

 

1.3 Jogando na sala de aula 

Jogar é uma atividade intimamente ligada com a experiência e experimentar é umas das 

formas de aprender. Uma criança de dois anos também entende o que significa a forma triângulo 

quando a peça de madeira de três lados iguais encaixa com exatidão na abertura correspondente 

- e é recompensada com os estímulos de contentamento expressados por seus pais. Investigar, 

refletir, analisar criticamente, tomar uma decisão, criar uma solução com base no conhecimento 

adquirido são comportamentos necessários para a atividade lúdica. De outro lado a satisfação 

de ganhar, a frustração de perder, a compensação por ajudar o outro e o encantamento da ação 

coletiva são sentimentos que trazem um aprendizado na memória. Mas será que é possível 

potencializar essa experiência para a sala de aula?  

Segundo estudo da ONG Todos Pela Educação, apenas 20% dos professores brasileiros 

consideram que os recursos e materiais pedagógicos a eles oferecidos são totalmente 
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adequados.2 Apostilas, livros didáticos, lousa são os instrumentos mais comuns utilizados na 

sala de aula e normalmente associadas a uma educação em que o professor ocupa a posição de 

autoridade do conhecimento e da dinâmica de ensino.  

Ao se analisar as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

verifica-se, contudo, que outros recursos precisam ser mobilizados para se articular a construção 

de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes e valores. Com 

o intuito de levar o estudante a "investigar causas, elaborar e testar hipóteses” (competência 2 

da BNCC), por exemplo, as escolas com mais recursos dispõem de laboratórios de ciências. 

Quando querem explorar a capacidade dos alunos de "argumentar com base em fatos, dados e 

informações" (competência 7), muitos professores simulam debates com temas relevantes. Para 

proporcionar a ação coletiva e responsável (competência 9) as práticas esportivas são muito 

relevantes para além de "cuidar da saúde física" dos alunos (competência 8). 3 

Renato acredita que os jogos de tabuleiros podem preencher várias dessas 

competências, de forma mais simples e efetiva do que muitas das tecnologias hoje utilizadas 

em sala de aula, principalmente na rede privada. 

 

1.4 Lampião de Tabuleiro 

 

Em 2018, ainda na empresa “CMON”, Renato começou uma conversa com outros dois 

amigos professores. "Eles comentavam sobre da dificuldade dos alunos de absorver certos 

conceitos e queriam trazer novas ferramentas para a sala de aula".  

Pesquisando o mercado de jogos educativos, encontraram algumas empresas de recursos 

humanos e escolas que adotavam o sistema para o treinamento de soft skills - estimulando a 

criatividade, a memória e a capacidade de negociação, por exemplo. A absorção destes 

elementos por quem jogava, no entanto, eram muito abstratas. 

Eram escassos os jogos que de fato ensinavam um conceito, tendo a certeza de que o 

objetivo de aprender como se comporta uma lente convexa seria cumprido ao final da partida. 

"É importante olhar o que o jogo está trazendo para as pessoas ou como elas se comportam 

 
2 TODOS PELA EDUCAÇÃO. Educação Já - Uma proposta suprapartidária de estratégia para 

a Educação Básica brasileira e prioridades para o Governo Federal em 2019-2022. 

Dezembro/2018, 3ª edição., p. 38. Disponível em  https://todospelaeducacao.org.br/educacao-

ja/. Acesso em 19/11/2020. 
3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base, p. 

9/10. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518 

_versaofinal_site.pdf. Acesso em 19/11/2020. 

https://todospelaeducacao.org.br/educacao-ja/
https://todospelaeducacao.org.br/educacao-ja/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518%20_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518%20_versaofinal_site.pdf


 
 
 

12 

 

 

durante a partida. Quando eu desenvolvo um jogo, penso em como os participantes vão reagir, 

quais os estímulos, e não para as regras ou pelo entretenimento em si", explica Renato.  

No ano seguinte, veio a ideia de desenvolver jogos educativos, que pudessem gerar uma 

experiência de conhecimento através do lúdico.  Nasceu a “Lampião de Tabuleiro”, uma 

empresa que, de início, dividiria as atenções dos sócios com suas funções principais: Renato 

continuou atuando no desenvolvimento de jogos para a “CMON” e os dois amigos continuaram 

o magistério. 

A ideia era que o início não demandasse grandes investimentos, mas possibilitasse que 

fossem realizados diversos testes com diversos públicos, desde o modelo do jogo até a dinâmica 

da jogabilidade na sala de aula. Como os três sócios tinham uma flexibilidade grande de horário, 

poderiam experimentar e se dedicar em paralelo à suas atividades principais. 

 A compreensão era que a viabilidade financeira da empresa só seria possível com o 

conhecimento aprofundado dos cenários e das possibilidades de jogos em salas de aula e, para 

tanto, deveriam experienciar. 

 

1.5 Jogos Educativos 

 

A ideia de introduzir jogos na educação não é nova. Segundo NETO (1992), "se o ensino 

for lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de aula, fora da escola, pelo 

cotidiano, até as férias, num crescendo muito mais rico do que algumas informações que o aluno 

decora porque vão cair na prova"4. O interesse pelo desafio do jogo envolve o aluno, 

estimulando-o à ação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que servem como referência para 

educadores no Brasil, já apontaram a necessidade de incluir jogos em sala de aula como uma 

ferramenta de aprendizado. 

A metodologia de ensino nas escolas pode ser revista para inserir jogos educativos 

dentro de sua grade, incentivando não apenas a absorção de conceitos de forma lúdica, mas 

criando um ambiente para a constante autoavaliação do aluno em relação a suas competências 

e habilidades. Desta forma, ele é capaz de experienciar uma situação de diferentes pontos de 

vista, atuando como diferentes personagens e estimulando a utilização de variadas técnicas 

dentro de um único jogo. 

 
4 NETO, E. R. Laboratório de matemática. In: Didática da Matemática. São Paulo: Ática, 1992. 

200, p. 44-84.  
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1.6 Lampião na prática 

A primeira experiência de Renato e seus sócios foi a participação de um evento com 

professores de ensino básico de escolas públicas e particulares, na Faculdade de Biologia da 

USP, no início de 2019. O evento era 

frequentado por professores de diversas 

matérias - o que tornou a experiência de 

fato estimulante, já que era possível 

entender como seria a aceitação de 

pessoas leigas naquele assunto.  

           Para isso, desenvolveram um jogo 

que explica o conceito de pirâmide trófica 

e o equilíbrio de um ecossistema. A ideia 

fundamental era a competição em alguns 

níveis de espécies e a hierarquia da 

pirâmide. Era preciso pensar não apenas 

no conceito, mas também no tempo de 

aplicação, formato para engajamento dos 

alunos e outros detalhes importantes para 

que o resultado fosse positivo. Desenvolveram um jogo que era capaz de apresentar o 

conteúdo e também tinha presença na mesa: tabuleiro, fichas, miniaturas, cartas, tudo 

que ajuda a chamar atenção.  

A aceitação foi imediata. Perguntas e comentários já eram esperados. Alguns tiraram 

fotos dos componentes dos jogos para reproduzir em sala de aula, perguntavam se já estava a 

venda e quando custava, se podiam ceder os arquivos para imprimir.  

Empolgados, procuraram formas de levar o jogo para a sala de aula. E o que os impedia 

era o alto custo de produção de um jogo totalmente customizado. Por mais que eles 

simplificassem os materiais, um jogo com muitos componentes têm um custo considerável. Em 

uma sala de 40 alunos, quantos jogos seriam necessários? Se uma peça se perder, o jogo ainda 

pode ser utilizado? Qual é o custo de reposição? 

Mesmo assim, com o primeiro jogo em mãos, arriscaram. A Lampião de Tabuleiro 

ativou um contato que possuíam em um colégio particular, e o modelo foi apresentado para a 

coordenação. A recepção à ideia foi positiva, o colégio era bastante acessível a mecanismos 

 

Figura 1 – Recepção dos professores ao jogo de 
pirâmide trófica 

Fonte: Lampião de Jogos 
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inovadores de aprendizado, com espaços como “Laboratório Avançado de Biotecnologia”, 

programa de introdução à ciência e “Centro de Pesquisa Multimídia”. Contudo, começaram a 

aparecer dificuldades relacionadas às exigências de um colégio particular: a restrição de acesso 

de pessoas terceirizadas aos alunos; a logística de mobilizar monitores dedicados para 

instituírem os estudantes; o custo para contratação dessas pessoas e para a consultoria e o tempo 

restrito a uma aula para aplicar os jogos. 

Renato e seus sócios começaram a discutir se as exigências da rede privada de ensino 

harmonizam-se com os objetivos pretendidos pela Lampião de Tabuleiro: a parceria com o 

colégio particular exigiria que a empresa atuasse mais na prestação de serviço do que no 

desenvolvimento dos jogos. 

Novos questionamentos se impuseram: qual o objetivo social da ferramenta que estavam 

desenvolvendo? A experiência lúdica que estavam propondo faria mais sentido em qual 

ambiente? Será que os alunos de escolas particulares já usufruem de uma série de mecanismos 

para complementar o aprendizado?  

 

 

1.7 A ideia da lata 

 

"Os professores de escolas públicas diziam que conseguiriam verba para um evento de 

apresentação do jogo ou mesmo para comprar algumas unidades. O que faltava era a 

oportunidade, instrumentos, pessoas que apoiem este tipo de ferramenta extracurricular", conta 

Renato. Foi o momento que os sócios perceberam que talvez naquele ambiente seria muito mais 

fácil do projeto deslanchar. Neste ponto concluíram que o maior objetivo era atingir estudantes 

que tinham recursos mais escassos para aprendizagem. Porém, para isso, teriam que redefinir 

seus conceitos sobre o produto.  

O jogo não poderia ser nos formatos já conhecidos no mercado, com uma variedade de 

peças, um manual extenso e um custo elevado de produção. Simplificar significaria viabilizar. 

Isso, é claro, sem comprometer a finalidade educativa do projeto. 

Renato contou como foi o processo: "Precisaríamos criar algo fácil, porque a média das 

pessoas teve pouco contato com jogos de tabuleiro modernos. Uma rodada também não pode 

ser muito demorada porque as pessoas têm cada vez menos paciência para ficar sentado em 
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uma mesa. Além disso, o tempo de aula não permitiria que os alunos ficassem jogando por 

horas. Soma-se a tudo isso a questão do preço de produção de caixa, tabuleiro, peças e cartas." 

Então, veio a ideia da lata. Prática, simples e acessível. "Comecei a estudar mecânicas 

enxutas, de jogos com o mínimo de peças 

possível, para que os participantes pudessem 

interagir da maneira mais compacta 

possível", relata Renato, enfatizando que o 

desafio foi muito estimulante. Após os 

ajustes, toda a experiência foi resumida em 

poucas cartas, algumas peças de madeira e 

um manual em meia folha A4. Tudo dentro 

de um tubo de papelão de 12 centímetros, 

conforme se observa na figura 2.  

O jogo da “pirâmide trófica” 

apresentado na Faculdade de Biologia da 

USP foi adaptado à ideia da lata e inaugurou 

a linha de Biologia da Lampião de Tabuleiro. Em sequência vieram os jogos “Adaptações”, que 

discute a evolução das espécies, “Cadeia Alimentar”, enfocando a relação entre predador e 

presa e “Espécies Invasoras”, que ajuda a entender como um ecossistema pode se desequilibrar. 

"Toda linha tem uma unidade visual", explica Renato, que conclui que, "além de baixar o custo 

da produção dos jogos por ter peças 'coringa' dentro da mesma linha, cria-se uma identidade 

estética". A mesma lata e praticamente os mesmos materiais possibilitam que os custos de 

produção sejam padronizados, favorecendo que a fabricação em escala. O baixo custo permite 

que os preços ao consumidor sejam viáveis, ainda mais considerando a educação pública. 

No momento em que este caso foi escrito, a pedido de um professor de Biologia do 

Estado das Alagoas, que queria oferecer o conteúdo sobre uma reserva ecológica da 

comunidade em que vive, a “Lampião de Tabuleiro” desenvolveu um jogo personalizado a 

partir dos jogos da linha de biologia.  "Queremos suprir necessidades, neste momento. 

Proporcionar experiências que façam a diferença", sem ter que despender uma grande 

quantidade de investimento. Cinquenta unidades do produto foram encomendadas e, segundo 

Renato, o professor vai usar a verba que teria para imprimir panfletos para oferecer algo muito 

mais interativo e impactante. 

 

Figura 2 – Jogo “Adaptações” da linha de Biologia da 
Lampião de Tabuleiro 

Fonte: Lampião de Jogos 
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Em breve, os sócios pretendem montar um catálogo para conseguir oferecer um pacote 

mais completo para auxiliar no estudo de crianças e adolescentes de 8 a 15 anos pelo Brasil. O 

próximo passo é descobrir se a educação pública e seus alunos têm interesse na ferramenta. 

 

1.8 Aquisições públicas 

 

Na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo existem basicamente dois 

mecanismos para aquisição de itens para as escolas. O primeiro são as compras realizadas pelo 

próprio órgão central, que normalmente são compras em grande quantidade e volume, 

destinadas a todas as unidades do Estado. Neste caso são itens iguais, padronizados, como 

carteiras escolares, lápis e apagadores. O segundo mecanismo são as compras realizadas pela 

Diretoria de Ensino, mais próximas às demandas regionais e locais. De toda forma, ambas são 

realizadas por meio de licitação. 

A modalidade de licitação pode ser definida em razão das características do objeto e 

pelo valor, conforme regulado na Lei nº 8.666/03. É um instrumento importante para moralizar 

os gastos públicos, pois possibilita que seja encontrada a proposta mais vantajosa e proporciona 

igual oportunidade para os interessados em contratar com a administração pública. Porém, é 

um instrumento com formalidade acentuada que reprime a inovação nas práticas públicas. 

Ademais, os jogos na lata na “Lampião de Tabuleiro” competiriam com outros 

instrumentos lúdicos mais reconhecidos, como “Dama” e “Xadrez”. Ainda que Renato e seus 

sócios tenham se esforçado para desenvolver um jogo acessível e que proporcione um 

aprendizado da disciplina será que conseguiriam convencer alguma secretaria da viabilidade 

para implementação em toda rede de ensino? 

Há, porém, uma modalidade de aquisição que possibilita a própria unidade escolar de 

realizar compras por meio de verba que não necessita cumprir as regras do procedimento 

licitatório. São compras menores realizadas pelo “Programa Dinheiro Direto na Escola 

Paulista” ou “PDDE Paulista5, instituído pela Lei nº 17.149/19. Em síntese, são verbas 

repassadas diretamente para as unidades de ensino para promover melhorias na infraestrutura 

física e no desenvolvimento de atividades pedagógicas, respeitando as necessidades locais.6 

As decisões sobre aquisições necessariamente devem passar pela aprovação da 

Associação de Pais e Mestres (APM), também denominadas unidades executoras, que devem 

 
5  O “PDDE Paulista” foi baseado no “Programa Dinheiro Direto na Escola” do Governo Federal, instituído em 

1995. 
6 Folder do “Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista”. Disponível em https://www.educacao.sp.gov.br/ 

noticia/consulte-os-materais-programa-dinheiro-direto-na-escola-paulista/. Acesso em 19/11/2020. 

https://www.educacao.sp.gov.br/%20noticia/consulte-os-materais-programa-dinheiro-direto-na-escola-paulista/
https://www.educacao.sp.gov.br/%20noticia/consulte-os-materais-programa-dinheiro-direto-na-escola-paulista/
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aderir formalmente ao “PDDE Paulista”, adotar um estatuto padrão, apresentar plano de 

aplicação financeira e, por fim, prestar contas.7 

As APMs têm ganhado destaque no âmbito escolar exatamente por sua capacidade de 

“ajudar a escola a atingir seus objetivos educacionais”8, inclusive no envolvimento de toda a 

comunidade em que a escola está inserida. Diferentemente de outras instância de deliberação e 

participação que existem nas escolas, como o Conselho de Escola, o Grêmio Estudantil e o 

Conselho de Classe, Ano e Série9, a APM possui uma característica que potencializa sua 

atuação: como qualquer outra associação é uma pessoa jurídica de direito privado, possuidora 

de CNPJ e conta bancária, podendo operacionalizar compras, em especial de verbas recebidas 

do “Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista”. 

Os repasses anuais para cada unidade executora dependem de disponibilidade 

orçamentária e são calculados com base no número de alunos efetivamente matriculados, 

considerando o valor per capita por aluno de no mínimo R$ 1,00, o valor fixo mínimo por escola 

de R$ 1.000,00 e o valor máximo de repasse para cada escola de R$ 40.000,00, por tipo de 

despesa. 

A aplicação dos recursos pode ser feita na aquisição de bens e serviços em uma das 

seguintes categorias: (i) manutenção e pequenos reparos, como resolução de problemas com 

destelhamento ou hidráulica; (ii) aquisições de equipamentos e materiais, como itens de 

tecnologia e segurança e (iii) materiais e serviços pedagógicos, que visam a melhoria da 

aprendizagem, a inovação na educação e o protagonismo infantil. 

A autonomia da APMs no âmbito administrativo e financeiro permite que ela realize 

aquisições, principalmente se o objeto não tiver um custo elevado e comprovadamente auxiliar 

no aprendizado. Porém, por mais que haja um mecanismo de repasse de dinheiro e seja possível 

que as unidades escolares utilizem o dinheiro para realizar compras, por meio da 

operacionalização da Associação de Pais e Mestres, fica em aberto questões que Renato e a 

“Lampião de Tabuleiro” terão que responder: os gastos com jogos se enquadram em rubricas 

 
7 Idem. 
8 Descrição da APM no site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Disponível em 

https://www.educacao.sp.gov.br/apm#:~:text=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pais%20e,e%20os

%20Conselhos%20de%20Escola. Acesso em 13/11/2020 
9 Conselho de Escola é um comitê plural de uma unidade escolar, com a participação de professores, funcionários, 

pais e estudantes, com a função de deliberar sobre a convivência dos stakeholders, a aplicação do plano pedagógico 

e a solução de conflitos. O Grêmio Estudantil é o espaço em que os estudantes exercitam seu protagonismo tanto 

no ambiente escolar, quanto na comunidade. A função do Conselho de Classe, Ano e Série é a de decidir questões 

de aprovação e não aprovação do aluno no ano letivo. Contudo, nenhum dos três espaços possui personalidade 

jurídica e, portanto, capacidade de realizar aquisições para a escola. As informações foram retiradas do site de 

programas e projetos da Secretaria de educação. Disponível em https://www.educacao.sp.gov.br/programas-e-

projetos/. Acesso em 13/11/2020. 

about:blank#:~:text=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pais%20e,e%20os%20Conselhos%20de%20Escola
about:blank#:~:text=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pais%20e,e%20os%20Conselhos%20de%20Escola
https://www.educacao.sp.gov.br/programas-e-projetos/
https://www.educacao.sp.gov.br/programas-e-projetos/
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do orçamento público? Os jogos de tabuleiro educativos se adequam ao Planejamento 

Pedagógico das escolas? Será que escolas públicas realmente tem interesse na dinâmica dos 

jogos para aprimorar o aprendizado?  
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2 NOTAS DE ENSINO 

 

2.1 Sinopse 

Em 2019 Renato e dois amigos se juntaram para explorar as possibilidades da aplicação 

de jogos de tabuleiro em salas de aula. A experiência de Renato com o universo lúdico e o 

mercado de boardgames o levou a questionamentos sobre a potencialidade da utilização desses 

recursos para além do entretenimento. A educação se revelou uma fronteira a ser alcançada, 

ainda mais considerando que a literatura atual sobre o tema prevê o desenvolvimento de um 

plexo de competências gerais, que necessitam da mobilização de diferentes instrumentos e 

conteúdos, para além da apostila, giz e lição de casa. Mas essa fronteira se torna mais distante 

quando a proposta não enfatiza as escolas particulares, com uma profusão de recursos e 

possibilidades. Atingir a educação pública, considerando seu caráter universal e altamente 

impactante na sociedade, é o objetivo da empresa “Lampião de Tabuleiro”. Mas como realizar? 

 

 

2.2 Objetivos de ensino e uso recomendado  

O objetivo central do caso de ensino é proporcionar aos leitores reflexões sobre a 

implementação de instrumentos inovadores na educação pública. Para tanto é relevante 

entender o desejo dos stakeholders (estudantes, professores, dirigentes e formuladores de 

políticas da educação), a viabilidade de implementação de jogos de tabuleiro na sala de aula, o 

impacto do aprendizado por meio desse recurso, os custos de produção, o ciclo de políticas 

públicas e a dinâmica de funcionamento da administração pública, especialmente na aquisição 

de bens e serviços. 

 

2.3 Principais Conceitos e teorias mobilizadas pelo caso 

 

a. Educação 

• Competências gerais da educação básica; 

• Construção de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, formação de atitudes e 

valores; 

• Aprendizagem lúdica, por meio de jogos de tabuleiros; 

 

b. Educação pública, enquanto política pública 
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• Ciclo de políticas públicas: construção da agenda, formulação da política, processo 

decisório, implementação e avaliação; 

• Convencimento dos stakeholders sobre a efetividade de métodos inovadores na 

educação; 

• Desafios da educação pública como abrangência, recursos escassos, processo de 

licitação e aquisição; 

• Capacidades de desenvolver produtos de qualidade em escala. 

 

c. Inovação Pública 

• Desafios da inovação no ambiente público; 

• Importância do processo, ao invés do produto; 

• Capacidade de observação e síntese das experiências; 

• Necessidade de se aprender com o erro - realidade impõem mudanças de curso; 

• Simplificação do modelo e dos protótipos. 

 

d. Empreendedorismo social 

• Compreensão das necessidades da sociedade; 

• Considerar escassez de capital financeiro e humano; 

• Dificuldade de gerenciamento em contraste com aumento de escala de impacto social. 

 

2.4 Questões de ensino sugeridas 

Conforme consta nos objetivos, ainda que o caso trate da implementação de jogos de 

tabuleiros nas salas de aula, a principal questão não é que os leitores discutam modelos e 

conceitos da educação, temas mais apropriados à pedagogia. A intenção é que o debate se centre 

na viabilidade de inovações nas políticas públicas.  

Sugere-se algumas questões que podem ser propostas aos alunos com base nos 

principais conceitos e teorias mobilizados no caso.  

 

• A utilização de instrumentos inovadores em políticas é viável? Quais são as principais 

dificuldades? 

• Quais recursos precisam se mobilizados (financeiros e não financeiros) para que 

instrumentos inovadores sejam utilizados na administração pública? 
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• A utilização de instrumentos e estratégias inovadores especificamente na educação 

básica é pertinente? É possível inovar na educação? O que é viável ser utilizado na sala 

de aula? 

• Quais são as impressões sobre o estudo realizado pelo ONG Todos Pela Educação de 

que apenas 20% dos professores brasileiros consideram que os recursos e materiais 

pedagógicos a eles oferecidos são totalmente adequados? 

• A educação formal é o ambiente mais apropriado para a utilização de jogos de tabuleiro? 

Ou deveriam ser utilizados apenas em atividades extraclasse? 

• As competências gerais da Base Nacional Comum Curricular descritas no caso se 

adequam a uma experiência de boardgame? 

• Quais recursos precisam se mobilizados (financeiros e não financeiros) para que os 

jogos de tabuleiro sejam aplicados em sala de aula? 

• Os jogos de tabuleiro possibilitam a aprendizagem de conceitos ou apenas o 

desenvolvimento de soft skills, como liderança, estratégia e resolução de problemas? 

• A estratégia da “Lampião de Tabuleiro” valer-se de jogos mais simples ao invés de 

jogabilidade e conteúdo mais complexos foi acertada? 

• Quais são os desafios da transição do setor privado para o setor público? Renato e seus 

sócios deveriam se cercar de quais conhecimentos e habilidades para se relacionar no 

setor público? 

• Quais os desafios que serão enfrentados por Renato e seus dois sócios para viabilizar a 

utilização dos jogos em escolas públicas? 

• A escolha da “Lampião de Tabuleiro de preferir atingir a educação pública foi acertada? 

Poderiam ter tentado outras entradas em escolas privadas? 

• A participação da “Lampião de Tabuleiro” em processos licitatórios é viável? Valeria 

investir na concorrência para participar de editais em toda a rede de ensino? 

• O que você faria no lugar de Renato e seus sócios para conseguir maior inserção nas 

escolas públicas? Contatos com redes menores, como municipais surtiria maior efeito? 

• O “Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista” pode ser uma alternativa viável para 

a “Lampião de Tabuleiro? Quais desafios eles encontrariam? Será que conseguiriam 

chegar em cada Associação de Pais e Mestres do Estado de São Paulo? 

• Renato e seus sócios deveriam buscar financiamento externo para que a “Lampião de 

Tabuleiro”? A proposta de trabalho deles é viável para captação com investidores anjo? 
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• A “Lampião de Tabuleiro” poderia ser classificada como uma startup de propósito 

social? Há inovação na proposta? Seria interessante Renato e seus sócios participarem 

de encontros de startups? 

• A “Lampião de Tabuleiro” consegue sobreviver financeiramente entre o setor 

secundário e terciário? O modelo de negócios pode ser definido como de uma empresa 

social? 

 

2.5 Roteiro para discussão em sala de aula (de 80 a 100 minutos) 

 

Tabela 1 - Roteiro de aula sugerido 

Seção Temp

o 

Principais pontos / questões 

Aquecimento 20’ Exibição de trecho da palestra “Teaching with the World Peace 

Game”, de John Hunter no TED2011 – entre os minutos 7’ e 12’. 

https://www.ted.com/talks/john_hunter_teaching_with_the_world

_peace_game 

 

Reflexões sobre a experiência do jogo e da possibilidade de 

aprendizagem. Exploração das mecânicas do jogo. Comparação 

com os jogos da “Lampião de Jogos”  

 

Quais habilidades podem ser observadas?  

O “World Peace Game” gerou algum conceito? 

Com que frequência o jogo pode ser utilizado? 

Educação, 

enquanto 

política 

pública 

15’ Desafios das políticas de educação pública. Discutir sobre o 

sistema de educação pública. Estimular análises sobre a 

universalidade do ensino público, a liberdade dos professores e o 

engajamento dos alunos. Debater as competências da Base 

Nacional Comum Curricular.  

Inovação 

Pública  

15’ Pensar a relação entre inovação e o ciclo de políticas públicas. 

Analisar se os jogos de tabuleiro são prioridades da política 

educacional. Levantar ideias sobre como pautar inovação no 

sistema. Examinar as possibilidades de implementação, os 

stakeholders que devem ser mobilizados e as dificuldades de 

inovar na esfera pública.  

Compras 

Pública 

15’ Debater as razões das licitações como modelo de contratação 

pública no Brasil. Evidenciar as vantagens e problemas deste 

método de contratação. Discutir outras formas da “Lampião de 

Tabuleiro” introduzir os jogos nas escolas. 
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Empreendime

nto social  

10 Discutir se a “Lampião de Tabuleiro” pode ser identificada como 

uma empresa social. Discussão sobre os objetivos da empresa 

(Lucro? Educação? Entretenimento?). 

Propostas 10’ Debater os próximos passos da “Lampião de Tabuleiro”. Quais 

dificuldades não foram pensadas?  

Fonte: elaborada pelo autor 

 

2.5 O que aconteceu no caso real? 

O final do caso de ensino e o status atual da “Lampião de Tabuleiro” em dezembro de 

2020 coincidem. Trata-se de uma iniciativa concomitante com a pesquisa: a produção do caso 

de ensino reconstituiu alguns passos e questionamentos enquanto as decisões ainda eram 

tomadas. Em razão das medidas tomadas em todo mundo com o avança da epidemia causada 

pelo novo coronavírus a situação de Renato e seus sócios não foi modificada na data de 

publicação deste trabalho. 
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