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RESUMO 

 

As intervenções artísticas estão presentes em variados lugares. Expor uma arte em ruas, 

espaços públicos, prédios, pontes ou qualquer que seja o espaço, é uma forma do artista 

apresentar e problematizar sobre assuntos emergentes. Nosso principal objetivo consiste 

na criação de um jogo baseada na antiga estação de trem de Cachoeira na Bahia que é 

um espaço que atualmente se encontra degradado por conta do tempo e da falta de 

manutenção, que deveria ser constante. Recorrendo à atual situação do prédio da 

estação, propomos uma intervenção, essa em memorial, para que as autoridades a quem 

compete o cuidado com o local e também as pessoas que o circundam percebam que, 

apesar dos anos que o monumento possui, ele faz parte dos principais tombamentos da 

Bahia, e é um importante legado na história do país, especialmente no que concerne ao 

desenvolvimento econômico do Brasil. O jogo busca chamar atenção para a aparente 

indiferença dos órgãos públicos e da população quanto à manutenção dos monumentos 

históricos e culturais da cidade de Cachoeira no Recôncavo da Bahia. A partir desta 

problemática, utilizando como suporte a Street Art (Estêncil, Sticker e Lambe-Lambe), o 

jogo traz uma intervenção urbana de cunho reivindicatório, em um ambiente virtual e 

lúdico de fácil acesso. O projeto suscita o diálogo direto entre a comunidade 

cachoeirana, com professores, estudantes e profissionais da área, de modo a salientar a 

importância das políticas de incentivo e preservação do patrimônio histórico e cultural. 
 

Palavras-Chave: Jogo. Street art. Intervenção artística. Patrimônio Histórico. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Artistic interventions are present in various places. Exposing an art to streets, public 

spaces, buildings, bridges or whatever the space, is a way for the artist to present and to 

question about emerging issues. The old train station of Cachoeira in Bahia is a space 

that is currently degraded due to the time and lack of maintenance, which should be 

constant. Using the current situation of the station building, we propose an intervention 

so that the authorities who are responsible for the care of the place and also the people 

that surround it, realize that, despite the age of the monument, it is part of the main 

heritage in Bahia, and is an important legacy in the country's history, especially in what 

concerns the economic development of Brazil. The Game seeks to draw attention to the 

apparent indifference of public agencies and the population regarding the maintenance 

of the historical and cultural monuments of the city of Cachoeira in the Recôncavo of 

Bahia. From this problem, using Street Art (Stencil, Sticker and Lambe-Lambe) as a 

support, the game brings an urban intervention of claim, in a virtual and playful 

environment with easy access. The project promotes direct dialogue between the 

community of Cachoeira, with teachers, students and professionals in the area, in order 

to emphasize the importance of policies to encourage and preserve historical and 

cultural heritage. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo principal 

desenvolver um jogo eletrônico com intervenções artísticas de cunho reivindicatório na 

cidade de Cachoeira, especificamente na estação de trem da cidade. O jogo inclui como 

expressão de artes a aplicação de Sticker Art
1
 e Lambe-Lambe

2
, que tem por finalidade 

alertar a sociedade e as autoridades competentes para o abandono dos monumentos 

arquitetônicos e a falta de manutenção, limpeza e mau uso das vias públicas do 

município de Cachoeira. Utilizamos como modalidade a Street Art, visualizando como 

esta diferente configuração de protesto se sobrepõe em meio a construções imponentes e 

de forte apelo arquitetônico, reconhecidas como patrimônio da humanidade. 

O município de Cachoeira, situado no Recôncavo Baiano, às margens do Rio 

Paraguaçu, é considerado um dos mais raros artefatos do patrimônio da Bahia e do 

Brasil, com igrejas e casarões de relevância histórica. Tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN) em 1971, desde então Cachoeira é reconhecida 

como Cidade Monumento Nacional devido a sua importância na história do Brasil, com 

papel proeminente nas lutas pela Independência. Inicia-se, a partir do decreto, o 

processo de valorização do patrimônio arquitetônico, artístico e cultural da cidade. Seu 

apogeu aconteceu durante os séculos XVIII e XIX, quando seu porto era utilizado para 

escoamento de grande parte da produção agrícola do Recôncavo Baiano, principalmente 

açúcar e fumo, produtos até hoje produzidos no município, em virtude do clima e do 

solo propícios da região. 

A cidade tornou-se uma das mais ricas e importantes cidades do país, posto que 

ocupou até meados do século XVIII. Este grande desenvolvimento econômico da cidade 

pode ser visualizado no seu conjunto arquitetônico, nos imponentes casarões, e nas 

detalhadas igrejas que foram construídas nesta que por muitos é chamada de Cidade 

Heroica, justamente por ter sido de grande importância na luta pela independência da 

Bahia. No início do século XX, porém, a economia da cidade entrou em declínio, 

recuperando-se somente no final do século, quando novas empresas se instalaram na 

região. 

                                                           
1
 O Sticker art é uma modalidade que utiliza adesivos para enfeitar, manifestar ou interrogar um dado 

espaço. Os propósitos são muitos, cabe a leitura do espectador e também do artista que constitui o 
trabalho. 
2
 Lambe-lambe consiste em uma técnica de arte de rua por meio da qual são colados adesivos em 

espaços também urbanos. Muitas dessas imagens estão relacionadas a política e a protestos. Porém, 
existem outras técnicas de lambe-lambe que podem ser utilizadas para propagandas, avisos, entre 
outros usos, dependendo apenas da estilística do artista. 
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Há um conjunto muito rico em cores e detalhes, carregando até hoje uma 

gigantesca herança cultural. Considerada a importância histórica e cultural da cidade, 

deve-se preservar os patrimônios e o ambiente onde estão inseridos, também como 

forma de preservar a identidade de um povo. Presentemente é possível visualizar como 

muitos dos monumentos estão se degradando com a ação do tempo, e por falta de 

manutenção periódica. Os órgãos públicos competentes não estão dando a devida 

atenção a essas manutenções, o que acarreta a deterioração total ou parcial de muitos 

edifícios, levando consigo parte da identidade social e urbana do espaço. 

Neste contexto de reivindicação dos cuidados necessários, a Street Art vem 

fazer seu papel de arte contemporânea, que carrega forte apelo reivindicatório na sua 

expressão e representação em meio público, contrastando com as composições sociais e 

arquitetônicas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a arte 

contemporânea adquiriu espaço em meio à expansão da arte moderna. A ampliação do 

conceito artístico sobre o que é arte, sobretudo no que se refere à arte de rua, tornou-se 

inevitável em todo o mundo. As manifestações artísticas pós-modernas tiveram início ao 

final da década de 1950, tendo na Pop Art a expressão artística pioneira, cujo 

surgimento foi efetivado na explosão das comunicações de massa e tinha como objetivo 

estético ironizar os símbolos, objetos e ícones do consumismo idolatrados pela 

sociedade. O artista pós-moderno era aquele que alguns adjetivos como o não apego aos 

suportes tradicionais, a subjetividade e a liberdade artística, além da inovação com a 

utilização de novas mídias de seu tempo o faziam ser visto como um ser incumbido da 

responsabilidade social, um questionador dos valores da sociedade. Uma das suas 

principais intenções era aumentar a percepção das pessoas acerca dos mecanismos de 

alienação que as cercavam (CORDEIRO & CORREIA, 2009). 

Diversificadas e com apelos intencionais, as imagens urbanas estão inseridas 

dentro de espaços específicos como forma de chamar atenção para determinados pontos 

em meio a tantas outras imagens informativas. As intervenções intituladas de arte 

urbana se ramificam entre o graffiti, o lambe-lambe, o estêncil e o sticker. Segundo 

Prosser (2006), em meados de 1990, o estudante de design gráfico Shepard Fairey deu o 

primeiro passo na criação dos stickers e os consolidou como arte urbana. Fairey 

começou a espalhar o que hoje é conhecido por todos como Obey, cartazes com 

imagens de ícones estilizados e com frases que levam o espectador a refletir sobre sua 

realidade social. 
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A complexidade do universo de representação veiculado pelos grafites, 

pichos, lambe-lambes, stickers e stencils tornam essa arte intrigante e 

relevante, pois ela se tornou uma voz que grita sua mensagem ao homem 

comum e à sociedade como um todo (PROSSER, 2006, p. 4). 

Quando colados, os stickers passam uma mensagem direta, variando do aspecto 

estético e poético da arte ao inconformismo crítico, abordando e dialogando com vários 

conceitos. Resultantes da vivência cotidiana, essas intervenções urbanas apresentam 

formas, cores, texturas, conteúdos, visões de mundo e universos imaginários. 

Do ponto de vista da representação, da imagem, da comunicação, da 

linguagem e da arte, os símbolos, os significantes, os significados e suas 

múltiplas leituras são um universo apaixonante (CORDEIRO e CORREIA, 

2009). 

Como essa arte de rua, encarada como manifestação artística ou manifestação 

política (organizada ou não), é pintada ou rabiscada em paredes, muros, casas, 

monumentos, prédios, portas e outros construtos, a cidade é o suporte dessa expressão. 

Nesse contexto, a cidade transforma-se em documento histórico e em galeria de arte, em 

arena de conflitos de posse simbólica de territórios e de interesses e, portanto, em meio 

de comunicação direto e democrático, pois está ao alcance de qualquer um. 

Trazer da rua para a rua, e fazer o espectador refletir sobre os problemas e 

buscar melhorias e soluções, perceber a que situações estão sendo expostos é a que se 

propõe o estudo, sem degradar, mas sim mesclando as intervenções com a sua estrutura 

cultural e social, chamando a atenção por meio de linguagens contemporâneas, no 

intuito de tornar as pessoas conscientes sobre as realizações que necessitam ser 

colocadas em prática.  

Desta forma, O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, 

discorremos sobre os patrimônios históricos culturais e sobre a sua preservação. No 

segundo, trazemos um breve histórico sobre arte de rua, gameplay e game design. E, no 

terceiro e último, falamos como surgiu a ideia da intervenção artística que se tornou 

elemento dessa pesquisa. O jogo surgiu após observar quase que cotidianamente a 

estação de trem de Cachoeira. O desprezo pela situação em que ela se encontra 

acarretou um sentimento de tristeza em mim. Então, surgiu a ideia de construir um jogo 

eletrônico para poder alertar as pessoas que ainda não haviam percebido como a falta de 

cuidados com um patrimônio histórico é injusta com a história da cidade e sua 

manutenção. 
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Figura 1 - Foto Estação de Cachoeira 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

2. – PATRIMÔNIO CULTURAL E PRESERVAÇÃO 

Para falarmos do histórico da cidade e de sua manutenção, faz-se necessário 

discorrermos sobre patrimônio cultural e preservação, que têm relação direta com a 

estação de trem de Cachoeira. O estudo sobre patrimônio cultural é de efetiva 

importância para conhecermos a história do Brasil, sobretudo sua formação cultural. 

Desde 13 de janeiro de 1937 existe o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), uma autarquia federal ligada ao Ministério de Cultura que responde 

pela proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro. Sua principal finalidade é cuidar, 

proteger e promover os bens culturais do país. O instituto também responde por 

conservação e monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos na lista do 

Patrimônio Mundial e na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 
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Segundo o IPHAN (2019), as formas de preservação são: o registro, o 

inventário e o tombamento. O decreto n° 3.551 de 4 de agosto de 2000 instituiu o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, aplicado aos bens que se encaixam 

nas categorias de “[…] celebrações, lugares, formas de expressão e saberes, ou seja, as 

práticas, representações, expressões, lugares, conhecimentos e técnicas que os grupos 

sociais reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural.”, afirma o 

Instituto (IPHAN, 2019). 

O inventário, segundo o instituto, diz respeito, além das categorias 

estabelecidas no registro, a edificações associadas a certos usos, a significações 

históricas e a imagens urbanas. A delimitação da área do inventário ocorre em função 

das referências culturais presentes em um determinado território. Essas áreas podem ser 

reconhecidas em diferentes escalas, ou seja, podem corresponder a uma vila, a um 

bairro, a uma zona ou mancha urbana, a uma região geográfica culturalmente 

diferenciada ou a um conjunto de segmentos territoriais. 

O tombamento é um instrumento de reconhecimento e proteção que pode ser 

realizado pelos poderes municipais, estaduais ou federais. Com o Decreto-Lei n.º 25 de 

1937, foi instituído como o primeiro instrumento legal de proteção ao patrimônio. 

Segundo o IPHAN, de acordo com o Decreto, patrimônio cultural é definido como um 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no Brasil cuja conservação é de interesse 

público, independente do seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

A preservação dos patrimônios culturais não apenas é de responsabilidade do IPHAN, 

das prefeituras ou de qualquer órgão público, mas também da sociedade brasileira que 

deve preservar tais espaços, culturas, comidas, documentos ou qualquer que seja o 

patrimônio.  

Além do tombamento, existem outros dois instrumentos de proteção do 

Instituto que são a Valoração do Patrimônio Cultural Ferroviário e a Chancela da 

Paisagem Cultural. O primeiro diz respeito a administração e cuidados dos bens móveis 

e imóveis com valor histórico, artístico e cultural da extinta Rede Ferroviária Federal. O 

segundo, afirma a autarquia: “[…] reconhece a importância cultural de porções 

peculiares do território nacional, representativas do processo de interação do homem 

com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram 

valores” (IPHAN, 2019). É por meio desse instrumento de preservação, a Valoração do 

Patrimônio Cultural Ferroviário que está protegida a estação ferroviária de Cachoeira 

que, faz parte do corpus do trabalho. 
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Segundo Paulo Cezar Tomaz (2010), ao se tratar de patrimônios históricos e 

culturais é preciso compreender a relevância das memórias, sobretudo as memórias 

coletivas que fazem parte da estruturação de uma comunidade. E essas memórias só 

serão capazes de explicar o espaço, as culturas se forem trazidas ao presente. Como 

exemplos de bens tombados pode-se citar a Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do 

Passo, localizada em Salvador, onde foram gravadas cenas do filme O Pagador de 

Promessas
3
, o Mercado Modelo, originalmente edifício da Alfândega, também em 

Salvador, além de paisagens culturais como o Arpoador e o Aterro do Flamengo no Rio 

de Janeiro, assim como a cidade de Cachoeira na Bahia. 

Esses patrimônios trazem consigo a história de um povo, de uma cultura e 

acende nos atuais cidadãos uma memória que não foi vivida, mas que é capaz de trazer 

emoções e sentidos que explicam o presente. Segundo, Sandra Pesavento: 

[...] uma cidade inventa seu passado, construindo um mito das origens, 

descobre pais ancestrais, elege seus heróis fundadores, identifica um 

patrimônio, cataloga monumentos, transforma espaços em lugares com 

significados. Mais do que isso, tal processo imaginário de invenção da cidade 

é capaz de construir utopias, regressivas ou progressivas, através das quais a 

cidade sonha a si mesma (PESAVENTO, 2002, p. 25). 

O sentimento de pertença e esclarecimento pode ser determinado justamente 

pela historicidade dessas memórias. Entretanto, ainda há em alguns indivíduos o 

desprezo pelos patrimônios culturais. Essa preterição é por vezes indiciada por 

preconceito ao velho ou aos fatos antigos, pensamentos que confrontam com a ideia de 

preservação. Dessa forma, atribuir à sociedade e, sobretudo aos estudantes, uma 

educação que prioriza os cuidados aos patrimônios, fortalece a cultura artística e 

histórica do país. 

                                                           
3
 Filme brasileiro, escrito e dirigido por Anselmo Duarte, foi o único filme brasileiro que ganhou o 

cobiçado troféu Palma de Ouro no Festival de Cinema em Cannes no ano de 1962. 
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Figura 2- Sticker colado na Estação 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

2.1. Patrimônio Histórico na Bahia e no Recôncavo Baiano 

Conforme situamos anteriormente, o patrimônio histórico requer cuidados e 

preservação, não apenas aos órgãos responsáveis esses cuidados competem, mas 

também a toda sociedade civil. De acordo com o livro do tombo, pasta pertencente ao 

IPHAN, o patrimônio cultural é composto por um conjunto de bens culturais, tais quais, 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Há 

também os bens culturais de natureza material e imaterial. Assim, os bens tombados de 

natureza material podem ser imóveis como cidades históricas, sítios arqueológicos e 

paisagísticos e bens individuais ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos. 

As cidades brasileiras são referências na questão patrimonial, segundo números 

do Instituto (IPHAN, 2019) são 88 conjuntos urbanos protegidos. O IPHAN protege, 

investe recursos para manter esses espaços organizados e qualificados. Na Bahia, 

Salvador foi a primeira cidade e a primeira capital, fundada em 1549 por Tomé de 

Souza, primeiro governador-geral do Brasil. Na época, essas cidades que foram 

surgindo e se estruturando eram consideradas cidades polo, porque ficavam próximas 

aos portos e funcionavam para escoamento dos produtos coloniais e entrada de produtos 
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de Portugal, afirma o site do Instituto. Além disso, as cidades foram palcos de inúmeros 

acontecimentos históricos e exploração econômica. 

No Nordeste temos algumas cidades em que praticamente toda sua área é 

considerada tombamento. Temos, por exemplo, Porto Seguro na Bahia que, desde 1973, 

foi erigida a Monumento Nacional; contudo, no ano 2000, o Instituto optou, por questão 

de organização, por eleger aproximadamente 800 imóveis na cidade. Em 1985, Salvador 

foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Logo próxima está 

a Ilha de Itaparica e ainda de acordo com o IPHAN (2019), temos a Chapada 

Diamantina com as cidades de Mucugê, Lençóis, Rio de Contas e Igatú, famosas pelas 

esculturas rochosas com rios e cachoeiras. E estabelecida por Antônio Conselheiro, 

Monte Santo, conhecida como Canudos, foi cenário de importantes momentos 

eternizados na história. 

O Recôncavo, uma das áreas mais produtivas e antigas da Bahia, é formado por 

20 municípios, e sua formação aconteceu ainda na distribuição das Capitanias 

Hereditárias. As cidades tombadas do Recôncavo são Cachoeira e São Félix. Segundo o 

site do Governo da Bahia (2019), no Recôncavo, em 2015, havia pelo menos 400 

terreiros de candomblé catalogados. A região foi um importante entreposto para a 

chegada de negros capturados para o trabalho escravo na região. Daí surgiram várias 

manifestações culturais que se mantêm vivas até hoje. 

 

Sobre São Félix, o IPHAN afirma: 

O tombamento do conjunto urbanístico e paisagístico da cidade de São Félix 

ocorreu em 2010. Localizada no Recôncavo Baiano e banhada pelo rio 

Paraguaçu, a cidade mantém uma interação histórica, urbanística e 

paisagística com Cachoeira, situada na outra margem do rio. Uma ponte de 

ferro, construída por ingleses e inaugurada por D. Pedro II em 1859, liga os 

dois sítios históricos. Ao longo do século XIX, durante a República, São 

Félix ficou conhecida como “Cidade Industrial” por ter sido a maior 

exportadora de charutos do País, e em função do desenvolvimento econômico 

recebeu a antiga Estrada de Ferro Central da Bahia, em 1881. Também 

destacou-se durante as lutas e mobilização social para a Independência da 

Bahia. Na Praça Inácio Tosta, está a casa onde morou o poeta abolicionista 

Castro Alves (1847 - 1871), autor do livro Espumas Flutuantes e que nasceu 

na vizinha cidade de Cachoeira (IPHAN, 2019). 

Cachoeira está situada às margens do Rio Paraguaçu, que a separa da referida 

São Félix. Segundo o IPHAN: 

Considerada uma joia do patrimônio histórico brasileiro, com lindos casarões 

e igrejas, Cachoeira (margem esquerda do rio Paraguaçu) forma com a cidade 

de São Félix (margem direita) um só organismo urbano. O tombamento do 

conjunto arquitetônico e paisagístico, pelo Iphan, ocorreu em 1971, embora 

muitos bens tenham sido tombados, individualmente, na década de 1940. 
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Além do acervo colonial, a Ponte D. Pedro II (estrutura de ferro), o mercado, 

a ferrovia e a hidrelétrica são importantes marcos culturais. […] A área 

tombada possui, aproximadamente, 670 edificações. O conjunto arquitetônico 

- formado na sua maioria por edifícios do século XVIII e XIX - caracteriza-se 

pela tendência neoclássica que, no século XIX, influenciou a construção de 

novos prédios e reformou os antigos. Este patrimônio também inclui 

edificações do século XVII. As formas de apropriação do sítio transformaram 

a cidade em um bem de relevantes qualidades paisagísticas (IPHAN, 2019). 

 

Historicamente, a cidade foi pioneira no movimento de emancipação do Brasil. 

Entre os líderes da revolução estavam Rodrigo Antônio Falcão Brandão (o Barão de 

Belém) e Maria Quitéria de Jesus (a mulher-soldado). Por volta do século XVI, tropas 

europeias chegaram até a vila, hoje atual cidade cachoeirana, que era habitada por 

índios tupinambás.  

Nos primeiros séculos de criação, Cachoeira tornou-se muito rica com o 

comércio e se manteve no poder até metade do século XIX. O principal produto fruto 

dessa riqueza era a cana-de-açúcar. Foi nesse período que a cidade recebeu as maiores 

construções arquitetônicas que até hoje permanecem conservadas. Após passar por 

algumas crises, por volta de 1940, Cachoeira, que tinha grande influência política, 

entrou em uma fase de decadência. Nesse período ela perdeu importância entre as 

demais cidades por conta dos fechamentos de algumas fábricas e também pelo 

enfraquecimento da lavoura. Desta forma, sua liderança que se mantinha em alta, foi 

levada ao declínio, afirma o IPHAN. 

Contundo, a respeito dos tombamentos históricos, a cidade é 

uma das mais abastadas, possui um acervo rico e catalogado. De 

acordo com os dados da autarquia: O tombamento abrange o Conjunto 

do Carmo, Capela Nossa Senhora D’Ajuda, casa à Praça Dr. Aristides Milton 

(23-A); as igrejas do Rosarinho e Cemitério dos Pretos, Nossa Senhora do 

Monte, Matriz de Nossa Senhora do Rosário, da Matriz de Santiago do 

Iguape (localizada no distrito de Iguape); os imóveis nas ruas Benjamin 

Constant - antigo Arquivo Público Municipal (nº 17), Ana Nery (n.º 02 e 25), 

Sete de Setembro (nº 34), 13 de Maio (nº 13); a nova sede da Fundação 

Hansen (Quarteirão Leite Alves); e a Orla de São Félix, entre outros. Os bens 

móveis - como cinco jarras de louça da Fábrica de Santo Antônio do Porto - 

foram tombados em 1939 (IPHAN, 2019). 

 

A preservação desses patrimônios reforça um movimento de construção e 

identificação daquilo que por vezes é estereotipado e não estudado. Obter conhecimento 

através da história do patrimônio fortalece a cultura de um povo, sejam esses 

patrimônios materiais ou imateriais. A preservação se faz importante e legítima, ela 

solidifica as especificidades da cultura de um lugar ou de um povo. Assim também 
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acontece com a manutenção das artes, que por vezes não se faz concreta e se torna 

marginalizada pela falta de conhecimento sobre o seu propósito ou conceito.  

3. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE STREET ART 

Dada a importância da preservação patrimonial e arquitetônica da Bahia e em 

destaque do Recôncavo Baiano, cabe citarmos o histórico do street art, movimento 

presente em várias cidades, entre elas Cachoeira, uma vez que faz parte de um cenário 

cultural e heterogêneo em relação à arte urbana. 

Através da história que ouvimos, lemos e estudamos, percebemos que a arte 

não se faz presente apenas nos museus, nas bibliotecas e nas narrativas populares, mas 

também nas ruas. No entorno dessas histórias, inúmeros espaços guardam memórias 

sobre culturas, conhecimentos, revoltas ou atos, seja para chamar atenção, denunciar ou 

para simplesmente mostrar a arte. É nas ruas que vemos descritas as marcas históricas 

da nossa sociedade. Com o passar do tempo, essas inquietações se modificaram e 

também a forma de as demostrar para o mundo. 

Com o advento da modernidade, as belas-artes começaram a se popularizar, 

sobretudo as obras expostas em museus e eventos. Entretanto, algumas artes vistas 

como marginalizadas ou que não se encaixavam no padrão imposto ficaram aquém do 

sistema das artes. Do final da década de 1960 ao início da década de 1970 em Nova 

Iorque e Berlim surgiram as primeiras práticas de grafites, pichamentos, lambe-lambes, 

estêncil e sticker, conhecidas por fazerem parte da cultura hip-hop ou simplesmente arte 

de rua. 

A sticker art surgiu em meados de 1990 quando, através dos designs de 

Shepard Fairey, começou a se expandir e ganhar as ruas. Um dos cartazes mais famosos 

continha a imagem estilizada do lutador André Roussinof, mais conhecido como André 

the Giant. A imagem de forma errônea foi entendida como um ato comunista pela 

presença das cores que remetiam a símbolos do comunismo, porém logo foi 

desmitificada. O objetivo desse ato, segundo Cordeiro e Correia (2009), era ironizar e 

alertar a sociedade sobre o cumprimento da lei de forma exagerada. 

Para Elisabeth Seraphim Prosser (2006): 

[…] A arte não é, senão, uma linguagem na qual o homem codifica sua visão 

de mundo e suas inquietações. Pode-se entender a arte, em suas diversas 

linguagens, como a expressão do pensamento tanto de indivíduos, de 

sociedades e de épocas, quanto de segmentos sociais específicos, 

contextualizados em momento e lugar determinados. Nesse sentido, a arte é, 
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também, integrante do cotidiano da cidade e um meio de interação do homem 

consigo mesmo, com o outro e com o seu entorno (PROSSER, 2006, p. 4). 

As demandas sociais e políticas provocam uma necessidade de fala e, mais 

ainda, de manifestação. Segundo Prosser (2006), geralmente o público que mais se 

identifica com a arte de rua são jovens que, no geral, procuram inserção em grupos em 

que possam argumentar e serem vistos na sociedade. 

O suporte dessa arte se dá imediatamente nas paredes, placas, portas, janelas, 

vidraças, sobretudo na parte externa de placas. O interessante acontece através da rápida 

reflexão que é possível ser feita ao visualizar determinada produção artística. Diante de 

seu conteúdo, por ser mais explícito, o entendimento se dá de forma mais espontânea, 

sem necessitar de um nível mais elevado de reflexão. 

Muitas vezes as intervenções podem não ser vistas, talvez as pessoas não 

percebam nada de diferente. Isso também se dá pelo caráter efêmero da 

Sticker Art, onde, após ser colado, um sticker pode ser removido em questão 

de minutos (CORDEIROS, 2009, p. 8). 

Os artistas desse movimento costumam se reunir pelas redes sociais, é por lá 

que acontecem as trocas de adesivos e os convites para suas exposições. Quando o 

artista não vai pessoalmente apresentar os stickers, eles enviam seus trabalhos e outro 

artista faz as colagens. Com isso, as apresentações podem acontecer em outras ruas, 

cidades, bairros, bastando trocar suas artes uns com os outros e fazer as exposições. 

Segundo João H. L. Agreli
4
: 

Sticker engloba um sistema maior e mais complexo: primeiro, o artista 

desenvolve seus adesivos, estando ele livre em sua forma de se expressar, ou 

de se comunicar com a cidade, assim como, em resolver que tipo de material 

e impressão lhe é mais pertinente, (é comum encontrar adesivos feitos com 

stencil, ou com impressoras caseiras e até mesmo, feitos à mão); segundo, 

esse artista deve colar seus adesivos na cidade e registrar essa intervenção, 

via fotografia, pra provar que de fato, utiliza seus adesivos como arte urbana, 

para; terceiro, postar essas fotos nas redes sociais existentes na internet e 

trocar packs com outros artistas, ao trocar packs com outros artistas, firma-se 

o compromisso de colar os adesivos recebidos em sua cidade, assim como a 

garantia de que os adesivos enviados serão colados na cidade do destinatário 

(AGRELI, 2012, p. 2). 

Englobando a arte de rua, há também os lambe-lambes, que são produtos 

bastante parecidos com os stickers, contudo o que os diferem são os tamanhos e a 

                                                           
4
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Design Gráfico pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, Mestre e Doutorando em Arte e 
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colagem. Nos stickers, os adesivos já vêm com cola própria, chamada adesivo 

autocolante, no lambe-lambe a cola é produzida pelo artista ou comprada.  

Apesar da diferenciação de nomes e também de produtos, os dois tipos 

apresentam em comum a forma de protesto, sua sutil diferença física é quase 

imperceptível para alguém que não conheça as especificidades do movimento da arte de 

rua, sobretudo artes pós-modernas presentes nas cidades.  

4. O QUE É GAMEARTE? 

É através das artes de rua que percebemos o elo com os games, essa assertiva 

se dá por conhecimento de quem pratica os jogos eletrônicos. Ao ter contato com um 

trabalho de street art, observa-se que muitas imagens semelhantes em algumas cidades 

do mundo fazem-se presentes nas criações. As manifestações das artes urbanas não 

passam despercebidas, visto que, além da força da expressão visual que as adornam, 

suas mensagens por vezes cumprem com o objetivo poético e reivindicatório, tal qual os 

stickers e lambe-lambes fazem com que o apreciador urbano pense ou questione a 

respeito do que está embutido naquela arte. 

No que tange o gamearte, que, apesar de destoar dos adesivos de rua 

supracitados, faz parte da intervenção artística, tanto os stickers quanto o jogo são 

suportes da intervenção, essa que faz parte do meu trabalho. Por isso, faz-se necessário 

trazermos como aporte teórico estudos que abordam a temática. Surge então a questão, 

o que é gamearte? Alguns autores sugerem que seja apenas uma aglutinação dos 

termos, outros vão além da etimologia e trazem discussões para definir o seu 

significado. 

Pesquisadores variados embasam seus trabalhos acreditando que gamearte é 

um jogo como obra de arte. Lúcia Leão (2005, p. 3) afirma que “[…] a denominação 

gamearte se refere a projetos de caráter estético que se apropriam dos games de modo 

crítico e questionador, propondo reflexões”. Delimitando sua concepção, considera e 

explora através dos jogos os próprios mecanismos de interação como meios de 

expressão artísticos, afirmando que o ato de jogar é o efeito do gamearte por conta da 

complexidade do jogo e principalmente pela estética.  

Com a definição um pouco mais objetiva, Matteo Bittanti (2006) observa e 

pontua: 

Gamearte é qualquer arte na qual games digitais desempenharam algum papel 

significante na criação, produção, e/ou exibição do trabalho. E a arte 
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resultante pode existir como um game, uma pintura, uma foto, animação, 

vídeo, performance ou instalação (BITTANTI, 2006, p. 3 apud VIEIRA, 

Cauan  2019). 

Apesar de termos duas definições distintas, observamos a questão estética do 

jogo como ponto em comum. O gamearte refere-se a projetos de cunho estético que se 

apropriam dos games de modo questionador e crítico. Existem vários jogos que são 

estudados visando a parte estética apenas, considerando assim o game na forma artística 

sem aludir às suas problematizações. É no ato de jogar (play) que são explorados os 

efeitos de sentido do jogador frente ao jogo. 

A interação autor e jogador é perceptível quando a autonomia do jogador 

constrói a obra, quando ele é autônomo para construir o final da história, quando o 

jogador anda, erige os caminhos e pensa sozinho. O mesmo acontece nas artes 

contemporâneas contextualizadas na produção interdisciplinar entre a arte e a 

tecnologia. A obra só existe com a interação do outro. 

Em alguns estudos sobre jogadores em espaços de gamearte, observa-se o 

aprimoramento dos jogos que refletem diretamente na vida dos jogadores. Muitos são os 

jogos que necessitam de um estudo maior por parte do jogador, eles vão além das 

necessidades apenas motora e visual, é preciso desejo e conhecimento prévio para 

avançar as etapas. 

Segundo Leão (2005, p. 4), a questão está em conhecer e manifestar 

conhecimento e domínio para além do jogo puramente comercial, é algo com viés mais 

político e emblemático, é pensar o gamearte também como um pulsador de valores 

sociais e críticos, não apenas estéticos. 

Partindo desse pressuposto, compreender a arte equivale a estudar os fatores 

estéticos e lúdicos, mas também o fator poético dos jogos, até mesmo os mais voltados 

para a questão do dinheiro. Embora alguns críticos da arte não considerem os jogos 

eletrônicos como tal, é importante lembrar que a definição de arte está estritamente 

ligada à sensação que ela causa em seu espectador 

Ernst Fisher (1987), em A Necessidade da Arte, propõe que o homem é incapaz 

de existir consigo mesmo sem uma sensação de integração da própria individualidade 

proporcionada pela arte. Para Fischer (1978), essa sensação está inteiramente integrada 

ao divertimento e à distração, sentidos que são encontrados facilmente em jogos, 

traduzindo o game como um elemento artístico.  



23 
 

As definições mudam sempre, e como não temos essa definição concreta da 

arte, são muitos os cientistas que defendem o fortalecimento do termo game como arte.  

McCloud [2004] caracteriza seis passos necessários para a criação da obra de 

arte: a idéia/objetivo, a forma, o idioma, a estrutura, a habilidade e a 

superfície. McCloud utiliza este argumento para tentar solidificar os 

quadrinhos como arte, mesmo que uma arte ainda em evolução; é possível 

aplicar perfeitamente este conceito a outras mídias, como os jogos 

eletrônicos. (ALVES, SCÁRDUA, BAPTISTA, 2019, p. 2). 

A partir dessa definição do escritor, fica mais fácil aplicá-la ao que o gamearte 

tenta definir como arte, a criação dos jogos eletrônicos. Se pensarmos mais uma vez a 

respeito dessa definição, iremos de encontro à premissa de que se uma obra para ser 

considerada como arte necessita de ideia, objetivo, idioma, estrutura, habilidade e 

forma, logo o jogo seria uma arte. 

Na arte contemporânea, encontra-se no ato de fruição, uma autonomia 

subjetiva do sujeito, os artistas constroem a obra, mas o resultado final é 

decidido pelo espectador, o qual vai ser decidido pelo seu repertório cultural 

individual. O autor não o impõe, e sim, convida o receptor a absorver e re-

significar o trabalho do artista. Tal autonomia é colocada nas mãos do 

jogador, que joga, pensa e caminha sozinho. O mesmo é encontrado na arte 

contemporânea contextualizada, a produção interdisciplinar em arte e 

tecnologia, solicita uma presença, gerando um processo interativo o qual não 

é mais externo ao processo, mas integrado, um observador interator, a obra 

não existe sem a ação do outro (SANT’ANNA; CHAVES; FRIAS, 2004, p. 2 

apud ALVES, SCÁRDUA, BAPTISTA, 2019, p. 2). 

Levando em consideração ser ou não ser arte, é relevante considerar que a cada dia os 

jogos eletrônicos estão entrando em uma escala mais próxima do que é considerado um 

conjunto de uma obra. Sejam eles mais ou menos elaborados, percebemos que alguns 

autores consideram não especificamente seus aspectos peculiares, mas a sua estrutura e 

a interação com o jogador, peças fundamentais para a construção dos games artes.  

5. O GAMEPLAY 

Diferente do gamearte, o supracitado termo gameplay, mesmo que ainda não 

esteja disponível nos dicionários portugueses, é entendido comumente por jogabilidade. 

Entretanto, as revistas e sites ainda utilizam a palavra como algo trivial, sem atentar-se 

para seu significado. A definição mais frequente encontrava-se em um site de busca, a 

Wikipédia, e revistas da área. Como o conceito ainda não era dicionarizado, o site 

decidiu retirá-lo do ar. 

Destoante do termo em português, gameplay já se encontra dicionarizado na 

língua norte-americana. Dicionários como o Longman Dictionary of Contemporary 

English e o English Collins Dictionary entendem o termo como o modo que um jogo de 
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computador é projetado e as habilidades necessárias para jogá-lo. O significado de 

gameplay associa-se ao do entendimento dado pelo site no Brasil acerca do assunto. O 

site diz que jogabilidade é “[…] a virtude que um jogo possui para ser fácil e intuitivo 

de se jogar” (WIKIPEDIA, 2019). Apesar de ter encontrado esses significados, eles não 

são suficientes para conceituar o real sentido da palavra. 

Desse modo, em busca de alinhar os conceitos com o significado da palavra, 

alguns autores tentaram dar uma definição para tal: Rollings e Adams (2003, p. 199–

201) acreditam que gameplay é o incentivo dado ao jogador para empregar estratégias 

para desenvolver bem um jogo. Segundo eles, para o jogador conseguir efetuar uma boa 

jogada são necessárias estratégias e essas só podem ser elaboradas através de “opções 

interessantes” (ROLLINGS; ADAMS, 2013, p. 199-201 apud VANUCHI, PRADO 

apud  2009, p.132). 

Feil e Scattergood (2005, p. 9 VANUCHI, PRADO. 2009, p.133).  Entendem o 

gameplay como “[…] um conjunto de elementos que deixam o jogo divertido”. Para 

Lindley (2002, p. 2–6 apud  VANUCCHI, PRADO. 2009, p.133). 

), gameplay é nada mais do que um quadro de regras que, programado ou não, 

contribui para alcançar o objetivo do jogo. Para ele o gameplay se refere às atividades 

realizadas dentro de um quadro de regras feito em um acordo que contribui para galgar 

metas. 

Para Assis (2007, p. 17–18 apud VANUCCHI, PRADO. 2009, p.134).  Seu 

conceito distingue-se do conceito do videogame. Segundo ele, o gameplay está ligado à 

uma tríade de perspectiva, onde sua função está em dizer se a experiência será divertida, 

entediante ou imersiva. Essas experiências permitirão que o jogador desenvolva um 

estilo pessoal do jogo. 

Arsenault e Perron (2009, p. 109 apud VANUCCHI, PRADO. 2009, p.135), 

acreditam que o termo é o encontro entre o jogo e o jogador, que gera ações e emoções 

tanto pelo jogador como pelo jogo. É possível observarmos algumas semelhanças nessas 

definições, dentre elas a interação entre o jogo e o jogador. Há também a diversão como 

fator para definir o gameplay. Apesar da indefinição mais contundente, percebemos a 

ocorrência das semelhanças entre os entendimentos dos autores. 

Dessa forma os autores Hélia Vannucchi e Gilbertto Prado assumem: 

O gameplay emerge das interações do jogador com o ambiente, a partir da 

manipulação das regras e mecânicas do jogo, pela criação de estratégias e 

táticas que tornam interessante e divertida a experiência de jogar (2009, p. 

138). 
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Eles também alertam que o gameplay pode ser jogado em diversos suportes, não 

apenas pelos videogames. Tratando, pois, do assunto, a autora Vannucchi (2009) 

discorre sobre a história do gameplay e divide em eras os processos pelos quais passou. 

Na era da ficção interativa os jogadores mostravam-se mais receptores do que 

ativos. Isso se dá porque, o jogador estava, pois, o principal interesse estava em 

descobrir a história por trás do jogo. Na era da jogabilidade linear, foi caracterizado 

por ser um jogo mais desafiador e que não dá tanta liberdade para o jogador que, ainda 

apresentava algumas dificuldades por não conhecer completamente a interface do jogo, 

delimitando assim a sua interação. 

A era do jogo de construção foi caracterizada por jogos que, por vezes, são 

confundidos ou chamados de brinquedos. O motivo era a falta de objetivos e desafios. 

Nessa era o jogador tinha mais espaço onde podia construir seu próprio jogo. Por 

último, encontrava-se o gameplay emergente, que acontecia quando havia interação 

entre o jogador e os objetos dentro do jogo, permitindo que ficasse mais interativo e 

aceitável para o jogador. Essas eras aconteciam quando o jogador estava no momento 

do jogo, ou seja, era quando acontecia uma interação direta. Dessa forma as eras podiam 

ser classificadas de acordo ao perfil da pessoa.  

Vistas as eras do gameplay e também sua história, observa-se que há anos a 

produção em volta dos jogos eletrônicos vem crescendo no mercado comercial e como 

recurso fundamental para esse crescimento está o conhecimento técnico de quem o faz. 

A junção do conteúdo ao entretenimento se faz necessária para a construção do projeto 

de game design. Disponíveis no mercado  encontram-se também, outros jogos com 

finalidades diferentes dos citados, tais como jogos educativos, de conscientização ou 

apenas entretenimento. 

Para entreter o jogador, os jogos eletrônicos trazem para a comunidade 

ideações com importantes aventuras, histórias atraentes, personagens que cativam e a 

jogabilidade para aliar a diversão com o ensinamento. Para exemplificar o jogo no 

processo de game design, trazemos o jogo educacional Búzios-Ecos da Liberdade; nele 

encontramos um desenvolvimento típico da área de história. 

Lembram os criadores que para iniciar o projeto foi necessária a presença de 

antemão de pedagogos e designers para garantir a qualidade do jogo. Esses profissionais 

foram necessários para conseguir desenvolver a interatividade dos jogadores com o jogo 

e alcançar o público-alvo infantil, consolidando assim a relação entre o lúdico e a 

narrativa. No processo de criação, primeiro houve a construção do projeto e a 
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contratação dos especialistas. Além dos designers e pedagogos, houve também a 

contratação de roteiristas e também profissionais dedicados à arrumação dos cenários.  

No game Búzios-Ecos da Liberdade, a equipe de arte e design dividiu-se em: 

Interface, Personagem e Cenário. Após várias reuniões sobre metodologia, a equipe 

resolveu trabalhar e interagir propondo um consenso para a troca de informações até 

conseguir unanimidade no trabalho. Observou-se a formação de uma equipe de arte e 

design multirreferencial e interdisciplinar com forte potencial de criação, liberdade 

artística e comunicação. 

De acordo com os criadores do jogo, Raphael de Andrade, Tuíris de Azevedo e 

Lynn Alves: 

As imagens do jogo se dedicam a transportar o jogador para a realidade de 

civilizações antigas, traduzindo diversos elementos gráficos e estéticos desses 

povos através dos botões, menus e da simulação feita em tela (ALVES, 

SCÁRDUA, BAPTISTA, 2009, p. 5). 

 

Concernente ao processo criativo, os personagens desenvolvidos no jogo se 

dividem em duas categorias: históricas e ficcionais. E são elas que servem como guia na 

pesquisa desenvolvida pelo roteiro. A partir dele, os designers começam a conceber os 

personagens nas suas formas originais, até alcançar o resultado final pretendido. 

Sobre o cenário, os lugares podem ser fictícios ou o inverso. Esse passo é 

resolvido pelo designer responsável pela criação e sua equipe. Através desse jogo, 

podemos perceber a familiaridade e a necessidade da criação com a invenção do jogo 

eletrônico. Na maior parte dos casos, é necessário que o designer trabalhe com o 

desenvolvedor para ter um melhor resultado.  

6. COMO SURGIU A IDEIA DO JOGO? 

Nasci em Salvador e muito cedo vim morar no Recôncavo Baiano, na cidade 

de Muritiba. E, apesar da pouca idade, desde cedo apreciava os monumentos históricos 

da minha cidade natal e posteriormente daqui da região, sobretudo, Muritiba, São Félix 

e Cachoeira, pois são as cidades que fazem parte da minha vivência. Em especial, 

destaco a cidade de Cachoeira, que é patrimônio histórico do Brasil. A cidade sempre 

foi inspiração, por sua arquitetura. 

E, entre ir e vir, olhares e encantamentos, a cidade foi me conquistando e 

tomando ainda mais minha admiração e também inquietações, que surgiram após ver 

muitos espaços abandonados pelo tempo e pelos setores públicos. No ano de 2012 

quando entrei no curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Recôncavo da 
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Bahia (UFRB), percebi que o gosto que sempre tive pelos monumentos, história, 

cultura, música e, sobretudo, jogos intensificou-se ao estudá-los, principalmente os 

jogos eletrônicos.  

A ideia inicialmente do jogo surgiu quando cursei a disciplina de Metodologia 

da Pesquisa em Artes onde comecei a me envolver com a temática do que hoje é minha 

monografia. Nessa disciplina, nos foi solicitado desenvolver um projeto que consistia a 

princípio em uma intervenção artística da cidade, precisamente na estação de trem. O 

intuito era chamar a atenção das pessoas para a preservação do monumento que se 

encontrava em degradação. Dessa forma, o projeto foi realizado, respondendo as 

diretrizes exigidas. Logo em seguida, na disciplina de Tópicos Especiais em Processos 

Artísticos, a intervenção foi realizada, mas apenas na disciplina de Tópicos Especiais 

em Artemídia II, a ideia de transformar o projeto e a intervenção em um jogo surgiu. 

Na aposta a estação de trem começa a desabar e aos poucos vai se 

reconstruindo enquanto vamos fazendo as intervenções por meio de variados sticker art. 

A escolha pelo jogo se deu, pois sua articulação apresenta uma linguagem fácil e que 

pode interagir de forma simples no espaço urbano, sem interferências no espaço 

original.  

A antiga estação de trem de Cachoeira sempre me chamou a atenção tanto pela 

sua imponência como pelo seu abandono, e sempre me questionava por qual motivo 

ninguém se importava com seu estado de degradação. Por outro lado, me questionava 

também sobre o porquê de as intervenções artísticas por meio de arte urbana em muros 

e postes sempre causarem indignação e revolta em boa parte da população, com a 

explicação de que esse tipo de arte degrada o patrimônio público e privado, da qual não 

me convencia. Surgiu meu questionamento: como pode uma intervenção artística causar 

tanta revolta e um patrimônio arquitetônico, histórico e cultural em degradação não 

causar essa mesma comoção? 

Além da beleza e da deterioração sobre as quais eu refletia, por outro lado, me 

interrogava sobre a causa da quantidade de intervenções artísticas por meio da arte 

urbana que o entorno da estação possuía. Depois de anos, ouvindo histórias, 

principalmente de alguns moradores da cidade, entendi que havia pessoas revoltadas, 

por conta dessas artes urbanas. Assim, continuei a me perguntar como pode uma 

intervenção artística em um patrimônio artístico, histórico e cultural causar tanta revolta 

enquanto a sua degradação não causa essa mesma comoção? 
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 No ano de 2013, quando cursei a disciplina Metodologia da Pesquisa em 

Artes, comecei a desenvolver um projeto teórico, em que a proposta era uma 

intervenção artística na estação da cidade. Os métodos propostos foram lambe-lambe e 

stickers com ilustrações diversas e QR CODES que, ao ser acessados, direcionavam o 

interator para um blog que explicava o intuito da intervenção. Em 2016 continuei com 

esse mesmo projeto na disciplina Tópicos Especiais em Processos Artísticos II. Realizei 

a intervenção de forma real. Em 2017, durante a disciplina de Tópicos Especiais em 

Artemídia II, todo esse projeto se transformou no início do jogo, que tinha como 

principal objetivo colar os stickers para a estação não cair. 

 

 

Figura 3 - Sticker presente no jogo produzido por Marthius Luiz 

 

Fonte: Acervo Marthius Luiz 

 

6.1. Procedimentos Metodológicos 

Inicialmente, após concluir a disciplina de Artemídia II, procuramos estudar 

todos os assuntos condizentes com o jogo. Por isso, fez-se necessário entender as 

construções tombadas e a importância delas na história e em Cachoeira. Desse modo, 

conhecer sobre o IPHAN ajudou a discernir o sentido da valoração dos monumentos da 

cidade.  
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Além de desenvolver a parte teórica, foi preciso pensar um jogo capaz de levar 

a reflexão para quem iria jogar ou para quem iria assistir, e compreender o motivo da 

construção de jogo, em meio a um patrimônio. Todos esses passos foram necessários 

para concebermos e colocarmos em prática a construção do jogo Recôncavo Sticker 

Bomb – O Jogo. 

Entendemos que a cidade de Cachoeira existe e resiste ao tempo com peças, 

lugares e patrimônios importantes. Nesse sentindo, pensar em uma intervenção que fale 

sobre esses espaços requer observação, estudo e a aplicação prática do projeto. Para a 

criação desse jogo, partimos do menor, ou seja, das histórias, observações do local, até 

chegarmos ao jogo de intervenção artística, corpus dessa pesquisa. 

Para o desenvolvimento, utilizamos livros, web sites, blogs e artigos que 

discutiam sobre o assunto. Alguns artistas e moradores da cidade também foram 

consultados sobre o histórico do local para podermos conhecer as artes feitas nas 

paredes da estação. Percorridos os caminhos até chegar ao jogo final, foi possível 

entender o histórico e colocar em prática a intervenção artística na antiga estação de 

trem da cidade de Cachoeira. 

  

6.2. Game Design - Descritivo do Jogo 

Jogo do Sticker foi o nome escolhido para o jogo, mas logo decidi por 

Recôncavo Sticker Bomb – O Jogo. Nele há um personagem que começa a fazer 

intervenções artísticas utilizando a sticker art como suporte. O personagem é um artista 

urbano e tem por nome James, que foi nomeado por mim, no início do projeto Dado o 

play, o artista visual James começa a fazer colagens de sticker art como meio de 

interferências artísticas. 

O jogo começa com James tendo 3 vidas e 45 segundos pra colar o maior 

número de stickers. Para isso ele precisa desviar de carros e de alguns drones que o 

fazem perder vidas quando atingido. Enquanto ele cola os stickers, a estação se mantém 

de pé, quando ele para de colar, ela começa a desmoronar. 

As ilustrações do jogo foram desenvolvidas em parceria com o artista visual 

Marthius Luiz e toda a parte de programação utilizando a linguagem Processing foi 

desenvolvida em parceria com o mestre Jarbas Jácome, professor do Centro de Artes, 

Humanidades e Letras de Cachoeira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

No desenvolvimento do código utilizamos como ponto de partida e base o 

código do jogo EXU, projeto do professor Jarbas Jácome, e, fomos fazendo as 
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adaptações e incrementos para atender as necessidades para nosso projeto. A 

estruturação do código é feita orientada a objetos, onde temos o código raiz e sub 

códigos chamados de classes. Para os demais elementos do jogo como jogador, carro, 

drone, ranking, essas classes são instanciadas como objetos no corpo do código raiz 

Figura 4 - Código do jogo 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

   Sobre a plataforma de desenvolvimento, primeiramente foi desenvolvido para 

Windows e IOS, que precisam ter o programa Processing instalado para poder rodar, 

mas futuramente tenho a intenção de desenvolvê-lo para a plataforma Android, por ter 

um número maior de usuários, e por isso o tonará mais acessível à comunidade 

consumidora de jogos eletrônicos. 

Dessa forma, também deixo esclarecido que não há processo de monetização. 

Inicialmente para fins de pesquisa com a proposta de futuramente ser amplamente 

divulgado e disponibilizado para download, possibilitando que mais pessoas tenham 

acesso ao jogo, atingindo assim o objetivo de conscientização da importância do 

patrimônio cultural e histórico da cidade de Cachoeira. 

. 
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Figura 5 - Tela inicial do jogo 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 6 - Começo do Jogo 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 7 - Jogo em andamento 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 8 - Fim do jogo 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 9 - Colocação dos Jogadores

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

 

6.2. Lançamento do Jogo 

A apresentação do jogo ao público se deu na exposição intitulada CORPO 

MEMÓRIA FUTURO que aconteceu no Foyer do CAHL, na cidade de Cachoeira – 

BA, entre os dias 27 de junho à 5 de julho de 2019. No tempo em que estive na 

exposição, constatei inicialmente que uma parcela das pessoas que estavam no espaço 

não está acostumada a ver um jogo como uma obra de arte. 

Com um contato mais próximo, percebi que muitas pessoas, ao visitar a obra, 

ficavam paradas em frente à bancada onde estava a tela, o teclado e o mouse e 

esperavam ocorrer algo sem a interação delas com o produto exposto. Na maioria das 

vezes, apenas com a minha instrução, e também com a que estava no banner, o jogo 

acontecia. Após as pessoas começarem a jogar, não queriam mais parar. Independente 

de ser criança, adolescente ou adulto, os participantes se mostraram motivados pelo 

desafio de ficar no TOP 10 do ranking ao final do jogo, por isso, a busca em melhorar 

sua performance acontecia cada vez mais. 

Nesse período, em contato direto com a exposição e com os espectadores, 

procurei ao máximo conversar com as pessoas que interagiam com o jogo, com o 

propósito de saber o que estavam achando do produto, a fim de melhorá-lo em edições 
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futuras. E felizmente, no geral, obtive um feedback bastante positivo e uma reflexão 

muito boa à respeito do jogo como obra de arte e seu questionamento a respeito da 

preservação do patrimônio, da arte urbana mais especificamente a saber, o sticker art. 

 

Figura 10 - Espaço do Jogo  

 
 f 
Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 11 – Banner e capa do jogo utilizado na exposição 

 

Fonte: Acervo próprio 
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Figura 12 - Espaço do Jogo (2) 

 

Fonte: Fotografia cedida por Bia Assis.Figura  

 

13 -  Sprites do Jogo 

 

Fonte: Acervo Próprio 
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Figura 14 - Jogador do Recôncavo Sticker Bomb – O Jogo 

 

Fonte: Fotografia cedida por Miquéias Rezende. 

 

 

Figura 15- Jogadores do Recôncavo Sticker Bomb – O Jogo 

 

Fonte: Fotografia cedida por Miquéias Rezende 
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Figura 16 - Jogadora do Recôncavo Sticker Bomb – O Jogo 

 

Fonte: Fotografia cedida por Miquéias Rezende. 

 

Figura 17 - Espectadores lendo e jogando o recôncavo Sticker Bomb – O Jogo 

Fonte: Fotografia cedida por Miquéias Rezende. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da presente pesquisa, seguida também do produto, o jogo, 

possibilitou uma reflexão acerca dos patrimônios históricos, sobretudo, os situados na 

cidade de Cachoeira - BA. Considerando esses patrimônios como importantes para os 

espaços, arquitetura e fortalecimento cultural, o jogo alcançou o principal objetivo de 

construir uma intervenção através da antiga estação de ferro. Para isso foram utilizadas 

imagens do espaço para concluir a parte estética e animada do jogo através dos stickers 

e lambe – lambe.  

Visualizando a constante degradação do espaço urbano e cultural, sempre 

surgem inquietações acerca dos modos de preservação do ambiente social e dos bens 

históricos de uma cultura. Sendo a cidade de Cachoeira detentora de um curso de artes 

visuais, e com tantos profissionais na área, estimular um diálogo entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade, utilizando-se dos meios técnicos para expressar as 

problemáticas da cidade, torna-se essencial. Partindo desse pressuposto, o trabalho 

almejou despertar a atenção dos habitantes e visitantes da cidade para os problemas 

diários que passam despercebidos através de um jogo como viés de intervenção. 

O RECÔNCAVO STICKER BOMB – O JOGO, nome do jogo, levou os 

espectadores a pensar e permitir-se entender o jogo como uma obra de arte, o qual pôde 

ser jogado e vivenciado por cada visitante. A cidade construiu desde a sua fundação 

espaços que se tornaram patrimônios históricos, contudo, muitos não tinham ou não têm 

a devida manutenção.  Com a exposição artística no CAHL, foi possível conversar e 

discutir sobre essa degradação do espaço público que a pesquisa apontou. Muitos alunos 

e visitantes que perceptivelmente não se mostraram contrários ao jogo conseguiram 

compreender e até jogar melhor o jogo após as explicações contidas no banner e feitas 

por mim.  

Assim como o IPHAN (2019) acredita que a cidade de Cachoeira é um 

importante espaço constituinte do Brasil pela sua riqueza cultural, nosso trabalho 

procurou chamar atenção para que o tombamento não ficasse esquecido. O jogo revelou 

uma forma de entendermos a diversidade histórica e cultural da cidade. Dessa forma, o 

presente produto da pesquisa, aqui exposto, pretende alcançar também os smartphones 

na versão android.  
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A. 

 
É permitida alteração e adaptações ao jogo desde que não sejam utilizadas para fins 

lucrativos. Abaixo segue o código fonte do jogo para alterações, adaptações, estudos ou 

quaisquer que forem a necessidade 

http://www.mediafire.com/file/4cjqkzrtfln6fnc/Reconcavo_Bomb_Sticker_VERSAO_2.rar/file  

 

http://www.mediafire.com/file/4cjqkzrtfln6fnc/Reconcavo_Bomb_Sticker_VERSAO_2.rar/file

