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RESUMO 
 

 
O “ser professor” e suas linguagens de ensino abrangem um amplo significado, 
como objeto de estudo desse trabalho. Trata do ofício do professor, mas 
igualmente do caminho que o mesmo traçou na sua formação, as influências 
que percorrem o seu ser, a realidade na qual o mesmo vive no nosso país e, 
ainda, mais importante, o “ser humano” professor. Aquele que se importa que 
forja novos cidadãos em sala de aula, o “ser” que está presente na vida de 
todos aqueles que passaram pela escola. Ao falar sobre o professor de história, 
torna-se de suma importância discutir a respeito do ensino da mesma. O 
Ensino de História está em constante movimento, com grandes influências de 
grandes intelectuais de outras áreas, e essa interdisciplinaridade existente 
tornou possível a introdução de novos métodos de ensino, trazendo novas 
linguagens para a sala de aula, tais como: filmes, histórias em quadrinhos, 
jogos e aquele que deu origem a ideia desse trabalho, o RPG. O RPG (Role-
playing-game) consiste em um jogo de interpretação de personagens no qual a 
única limitação é a imaginação daquele que narra o jogo, nesse caso, o 
professor, essa ferramenta provou ser bastante eficiente quando utilizada para 
o ensino de história. Os resultados desse estudo são apresentados nas 
experiências com o RPG executadas em uma escola pública da cidade de 
Campina Grande, Paraíba, demonstrando a validade da experiência para a 
prática pedagógica docente e incentivando novas formas de “ser professor”.  
 
Palavras-Chave: Professor. Ensino de História. RPG. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The "being a teacher" and its teaching languages cover a broad meaning, as 
the object of study of this work. It's about the teacher's craft, but also, the way 
that the teacher drews on his training, the influences that run through its being, 
the reality in which it lives in our country and, even more importantly, the 
"human" teacher. One who cares forging new citizens in the classroom, the 
human being that is present in the lives of all those who passed through the 
school. When talking about the history teacher, it is very important to discuss 
about the teaching of it. The History Education is constantly moving, with great 
influences of great intellectuals from other areas, and this existing 
interdisciplinary approach made possible the introduction of new teaching 
methods, bringing new languages to the classroom, such as movies, comic 
books , games, and one that gave rise to the idea of this work, the RPG. The 
RPG (Role-playing-game) consists in a game of character interpretation in 
which the only limitation is the imagination of the one who narrates the game, in 
this case, the teacher, this tool has proven to be very effective when used for 
the history education. The results of this study are presented in the experiences 
with the RPG executed in a public school in the city of Campina Grande, 
Paraiba, demonstrating the validity of the experience for the teaching 
pedagogical practice and encouraging new ways for "being a teacher". 
 
Keywords: Teacher. Education. RPG.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado como uma atividade avaliativa do 

componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso” para repensar a 

prática pedagógica e a experiência docente, o tema surgiu após observar os 

resultados de uma dinâmica executada pela equipe do PIBID-História da 

Universidade Estadual da Paraíba, onde se foi aplicado o RPG na sala de aula. 

O trabalho está dividido em três capítulos que irá, inicialmente, 

apresentar ao leitor sobre em que consiste o ser professor, em seguida será 

abordado o Ensino de História no Brasil e por ultimo virá o capítulo que deu a 

inspiração para a elaboração desse trabalho, onde será abordado o Role-

Playing-Game aplicado à educação. 

O primeiro capítulo, intitulado “Ser Professor”, foi dividido em quatro 

tópicos, pois seu desenvolvimento necessitou ser mais prolongado. 

 Inicialmente, no primeiro tópico, será abordada a situação atual da 

educação no Brasil, pois, para se discutir a respeito de ser professor, 

inicialmente é de suma importância o entendimento da realidade da educação 

brasileira.  

No segundo tópico do mesmo capítulo, será abordada a questão de ser 

professor no Brasil, serão discutidas quais as dificuldades que os professores 

do nosso país enfrentam e qual a expectativa que eles devem alimentar, pois, 

além da discussão universal a respeito do ser professor, se torna necessário o 

entendimento do ser professor no nosso país, que por sua vez aparenta ser 

mais complicado do que em países de primeiro mundo. 

No terceiro tópico, será abordada a questão da formação do profissional 

em História no Brasil, que na teoria deveria se dividir em duas vertentes, o 

professor e o pesquisador, mas na prática percebe-se que tanto aquele 

formado em bacharelado quanto aquele formado em licenciatura, acaba 

trabalhando como professor.  

O último tópico do primeiro capítulo irá abordar o professor como ser 

humano, ou seja, além do seu ofício, da sua função de formador de pessoas 

críticas. A discussão desse quarto tópico gira em torno da emoção do sujeito 

professor e como o mesmo deve lidar com as mesmas. 
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O segundo capítulo, intitulado “Ensino de História” foi dividido em três 

tópicos para manter a abordagem mais organizada e precisa. 

O primeiro tópico irá ter inicio dando uma concepção inicial sobre o que 

é História, em que consiste essa ciência e em que consiste o ofício de 

historiador. Traçando também uma narrativa a respeito da nova história, que 

teve origem após a Escola dos Analles.  

No segundo tópico do mesmo capítulo, o mesmo irá trazer discussões a 

respeito da formação social do aluno através da disciplina História, a discussão 

torna possível o entendimento do uso da ferramenta como instrumento 

transformador do indivíduo. 

Finalizando o segundo capítulo, o terceiro tópico irá abordar novas 

metodologias para o ensino de história, focando mais a questão do lúdico como 

estratégia para tirar a disciplina da área designada pelos alunos como “chata e 

enfadonha”. O tópico irá trazer também a questão das novas linguagens 

utilizadas para estimular o lúdico, como por exemplo, programas de TV e 

filmes, histórias em quadrinhos e jogos. 

O último capítulo deste trabalho tem como título “O RPG (Role-Playing-

Game) como ferramenta de Ensino de História” e como foi mencionado 

anteriormente, o mesmo foi que causou a inspiração para a elaboração deste 

trabalho.  

No primeiro tópico, será abordada a origem do RPG, como surgiu, do 

que se tratava inicialmente e como esse jogo veio evoluindo até se tornar o 

sistema tão completo que existe hoje, a partir dessa discussão sobre a origem 

do jogo, será discutido a capacidade lúdica do mesmo e suas potencialidades 

para o ensino. 

No tópico seguinte, serão explicadas as regras do sistema adotado, que 

foi o 3d&T, serão apresentados os principais atributos do jogo, como funciona o 

mesmo e o que é necessário para jogá-lo. Esse tópico se divide em sub-

tópicos, onde em cada um será explicada uma singularidade do RPG. 

O terceiro tópico será bem breve e abordará as adaptações que 

precisam ser feitas no sistema adotado para o mesmo encaixar-se melhor em 

uma dinâmica de sala de aula. Adaptações estas que tentarão reduzir a 

quantidade de regras do RPG para otimizar o tempo da aula. 
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No quarto tópico é onde será apresentada a experiência feita com o 

RPG em sala de aula. A oportunidade de aplicar esses jogos em sala de aula 

nasceu das intervenções feitas pela equipe do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação a docência – PIBID, da Universidade Estadual da Paraíba. 

Foram aplicados dois RPGs em sala de aula, um com o tema “Egito 

Antigo” e outro com o tema “Mitologia Grega”. Cada um teve sua singularidade, 

pois foram usadas adaptações diferentes para o mesmo sistema de regras. 

Neste último capítulo, será possível encontrar, detalhadamente, como 

funcionou o RPG em sala de aula. 

Por último, é válido adicionar que este trabalho tem como base a defesa 

do uso do lúdico para a educação, seja qual for a disciplina em questão. 
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2.  SER PROFESSOR 

 

“Se deres um peixe a um 

homem faminto, vais alimentá-

lo por um dia. Se o ensinares a 

pescar, vais alimentá-lo toda a 

vida.” – Lao-Tsé 

 

 Ao falar sobre o “ser” professor neste capítulo, o tema discutido não será 

apenas a respeito da prática da profissão professor, mas também a respeito da 

pessoa professor, do “ser” humano professor, esse organismo que com certa 

maestria consegue influenciar diretamente outros organismos, os alunos. 

2.1. A situação da educação no Brasil 

 Se for feita uma análise da educação do Brasil, veremos que muitas 

conquistas foram alcançadas, muitos benefícios que até então, fora 

considerados surreais, de outro mundo. Ainda assim, há muito que se 

aperfeiçoar. 

 Uma das práticas negativas mais percebidas é o fato de que, no Brasil, o 

sentindo de educar parte mais para o contexto de uma educação 

mercadológica e não, necessariamente, para uma formação intelectual plena.  

 Percebe-se que a procura por uma educação que possibilite o aluno 

mais entrada mais rápida ao mercado de trabalho, vem sendo mais procurada, 

ao passo que, cresce a disponibilidade ofertada cada vez mais de cursos com 

finalidade técnica, menos aprofundada. Os próprios Parâmetros Curriculares 

Nacionais estimulam que 

o papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e 

das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e 

aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a 

formação de cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição 

e pela excelência, onde progressos científicos e avanços tecnológicos 

definem exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo 

do trabalho. Tal demanda impõe uma revisão dos currículos, que 

orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos professores e 

especialistas em educação do nosso país. (BRASIL, 1998, p. 5) 
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 Formação de cidadãos, sim, mas que tipo de cidadão? Aquele que é 

preparado para as adversidades da vida ou aquele que só quer ter uma função 

no mercado de trabalho? Ao ler o trecho acima, percebe-se que se trata do 

segundo citado, logo, nota-se que a função do professor no Brasil, é a de 

formar alunos para o mercado de trabalho. Cabe nos questionar para qual 

mercado esse sujeito está sendo formado e se será absorvido por este? Dadas 

as condições financeiras de contratação e legislações trabalhistas que os 

PCN’s não tratam. 

 Outro fator agravante na educação do nosso país é que a qualidade da 

mesma depende da situação financeira do aluno. Não partindo para a injustiça, 

é possível observar boas escolas públicas sim, mas em uma quantidade muito 

pequena. A grande maioria das escolas públicas encontra-se em uma situação 

precária em vários fatores, como: infraestrutura, segurança, material didático, 

entre outros. 

 Quanto aos livros didáticos de História, apesar da Lei 10.639/03, 

alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da cultura e da 

história africana e afro-brasileira, é possível notar que nos livros didáticos 

atuais, as páginas dedicadas a esse assunto são mínimas, é preciso mudar 

essa realidade, para valorizar a história desses povos que foram tão 

importantes para a construção do nosso país. A respeito de conteúdos 

dispensados, André Chervel nos chama atenção para essa questão, Segundo 

ele: 

O ensino escolar é esta parte da disciplina que põe em ação as 

finalidades impostas à escola, e provoca aculturação conveniente. A 

descrição de uma disciplina não deveria então se limitar à 

apresentação dos conteúdos de ensino, os quais são apenas meios 

utilizados para alcançar um fim. Permanece o fato de que o estudo 

dos ensinos efetivamente dispensados é a tarefa essencial do 

historiador das disciplinas. (CHERVEL, 1990, p. 192) 

 

 Para ser professor no Brasil se torna necessário o entendimento de toda 

essa realidade vivida no nosso país. Realidade esta que mostra um país no 

qual a educação ainda está engatinhando em uma sociedade que tem pouco 

mais de quinhentos anos. 
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2.2.  Ser professor no Brasil 

 Para injetar um toque de realidade na discussão principal do capítulo, se 

torna de grande importância discutir a respeito de ser professor no nosso país, 

o Brasil. 

 A profissão de professor no nosso país, como todos tem conhecimento, 

sempre foi uma profissão injustiçada, um profissional que passa basicamente a 

mesma quantidade de tempo que um engenheiro ou um advogado numa 

graduação, recebe uma remuneração bastante injusta comparada com as 

demais. 

 Ser professor de História, por sua vez, recebe ainda mais um ônus: o 

preconceito dos demais que afirmam que “História é fácil, é só ler”. Sobre 

alguns desses episódios, a Professora Joana Neves1 nos traz que: 

Nenhum professor de História deixou de ser abordado, em algum 

momento, - geralmente em uma festa – por um curioso que, só para 

testá-lo, indagou: “você que sabe história, com certeza pode me 

dizer: o que, afinal, D. Pedro disse, exatamente, ao proclamar a 

Independência” (NEVES, 2003, p. 39). 

 

 O preconceito com a profissão começa da própria família, que deseja 

que o filho seja apenas médico, advogado ou engenheiro. Sentimento esse 

herdado do passado onde as pessoas queriam que seus filhos fossem 

“doutores”. De acordo com o senso comum, aquele que escolhe ser professor é 

unicamente alguém que não teve como ser nada melhor, uma espécie de 

última opção. 

 O sujeito professor é um grande paradoxo, o mesmo é necessário por 

algo que é indispensável para a evolução da sociedade, a educação, e aqui no 

Brasil é tratado como um ser qualquer. Segundo Joana Neves o professor é: 

Presente na formação de todos os que tiveram o privilégio de 

frequentar a escola, é um ilustre desconhecido. Todos os brasileiros 

são capazes de escalar a seleção nacional de futebol, dificilmente 

alguém seria capaz de mencionar algum professor importante. Até 

porque seriam poucos os que reconheceriam que um professor 

poderia ser alguém importante. (NEVES, 2003, p. 38) 

 

                                                 
1
 Professora aposentada do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. 
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 Nota-se que o professor não tem o devido reconhecimento que o seu 

papel merece. Um indivíduo que está presente, como citou a Joana Neves, na 

formação de todos aqueles que frequentaram a escola, é esquecido por muitos 

quando saem da mesma. Como foi citado pela autora, existe certa diferença na 

valorização de certos profissionais, alguns mais reconhecidos, outros não. 

 Essa diferença de valorização do profissional se deve ao fato de que o 

investimento na educação brasileira sempre teve como alvo o ensino superior. 

Criam-se vários projetos e melhorias pro nosso ensino superior enquanto a 

base do ensino que é a educação básica continua precária e carente de 

atenção. Melhorias estas, que precisam ser revisadas, uma vez que em muitos 

casos está se formando profissionais incapazes de executar o seu ofício com 

uma boa maestria.  

Essa realidade se dá pelo fato de que está se tornando cada vez mais 

fácil entrar na universidade, dando lugar a pessoas que ainda não teriam certa 

capacidade para o ensino superior, tudo pelo fato da utopia da inclusão social 

na educação, quando na verdade não seria essa facilitação que ajudaria na 

inclusão, e sim a melhoria do ensino básico. 

2.3.  A formação do professor de História no Brasil 

 Torna-se de grande importância qualquer questão que trate sobre a 

formação do professor de História. Uma das principais questões a respeito 

desse assunto, atualmente, é a questão do desmembramento do curso entre 

Bacharelado e Licenciatura. Com objetivos diferentes, na teoria, o Bacharelado 

busca formar um pesquisador enquanto a Licenciatura busca formar um 

professor, o primeiro seria o produtor do conhecimento e o segundo seria o 

transmissor do conhecimento. Ofícios distintos, porém, inseparáveis, segundo 

Joana Neves: 

Simplificando ou sintetizando todos esses pares, o que está em jogo 

é a concepção da relação ensino-pesquisa. As concepções 

tradicionais de ensino, que o entendiam como a esfera da 

transmissão do conhecimento, diferente da pesquisa, a esfera de 

produção do conhecimento, foram superadas pelas novas, e muito 

bem fundamentadas, concepções que entendem que no ensino, tal 

como na pesquisa, ocorre a construção do conhecimento. Ou, dito de 

outra foram, ensino e pesquisa passaram a ser considerados 

indissociáveis. (NEVES, 2003, p. 54) 
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 De acordo com Joana Neves, outra questão importante para ser 

debatida é o fato do conflito entre os professores de História e os pedagogos. A 

autora afirma que os professores de História apresentam uma grande 

resistência em aceitar a discussão pedagógica, que se utilizada erroneamente, 

corre um sério risco de esvaziamento dos conteúdos.  

 Sabe-se que as disciplinas de caráter pedagógico durante a formação 

são importantes, até certo ponto, para a formação do professor de História.  

 Outro problema sobre a formação dos professores é o crescimento 

profissional, ou seja, aquele que continua se desenvolvendo após a graduação, 

no local de trabalho. O problema principal deste desenvolvimento está 

exatamente nas condições de trabalho oferecidas. 

 A escola privada hoje é uma grande empresa, logo, irão acabar 

crescendo de maneira acelerada, enquanto a pública irá crescer de acordo com 

a verba recebida do governo (se receber). Essa realidade prejudica ainda mais 

a evolução do professor: aquele que entra numa grande escola privada 

consegue ser bem sucedido, porém, irá trabalhar em ritmo de uma grande 

empresa, ou seja, desumano; já aquele que opta pela estabilidade do emprego 

público, terá que encarar uma condição de trabalho bastante precária, pois são 

raríssimos os casos de escolas públicas com uma estrutura digna de uma 

escola. 

 A Professora Joana Neves, ressalta que: 

A situação da formação do professor de História, no Brasil, é, ao fim e 

ao cabo, lamentável, porque confere como não podia deixar de ser, 

com a realidade da educação do país, que é lamentável, apesar de 

todo o esforço da propaganda que todos os governos: municipais, 

estaduais e federais veiculam diuturnamente, na mídia, para tentar 

demonstrar o contrário. Inocente ou ingenuamente, até seria o caso 

de perguntar: Se tudo vai bem, graças à excelência das políticas 

adotadas, por que gastar o dinheiro do contribuinte com a 

propaganda? (NEVES, 2003, p. 60) 

 

 Sendo assim, nota-se que ainda há muito que se precisa evoluir na 

formação de professores de História no Brasil, já melhorou muito? Sim, isso é 

inegável, porém ainda há um longo caminho a ser percorrido. 
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2.4.  Ser professor, ser humano 

 Além de um educador, de um formador, de um tutor, o sujeito professor 

também tem seu lado humano, também tem seus dilemas emocionais que por 

muitas vezes se refletem no seu trabalho, seja um problema pessoal ou 

profissional, por muitas vezes o professor precisa inibir essa emoção para 

manter a imagem de exemplo para seus alunos. 

No capítulo seis da obra “Ser professor”, os autores Juan Mosquera e 

Claus Stobäus (2002) irão tratar a respeito do professor na sociedade, uma 

análise sobre a personalidade dos docentes, da vida emocional e das relações 

interpessoais em sala de aula. 

Os autores em sua obra afirmam que apesar de muitos tentarem separar 

a vida pessoal da vida profissional, é uma tentativa “infrutífera”, e adicionam 

que o professor que mais tem chances de ser bem sucedido na profissão é 

aquele que desenvolve uma personalidade saudável com melhores relações 

interpessoais, que tentam encaminhar-se para uma educação afetiva. 

Apesar de ser bastante complicado, segundo os autores, deve-se tentar 

não misturar o lado pessoal com o profissional, o professor deve, ao entrar em 

seu ambiente profissional, utilizar uma máscara, ou seja, será sempre o mesmo 

sujeito, com diferentes facetas e dimensões. 

Para se conseguir o feito de saber o momento certo para cada emoção, 

o indivíduo deve conhecer bem seus sentimentos, e isso vem apenas com 

certa maturidade emocional, com uma formação de uma personalidade mais 

madura. Mosquera; Stobäus chama atenção nesse ponto afirmando que: 

a vida adulta é a maior etapa do desenvolvimento humano, é 

fundamental para a compreensão das vidas dos professores, em 

seus relacionamentos, levando sem dúvida em conta também as 

fases infantil e juvenil (MOSQUERA; STOBÄUS 2002, p. 94) 

 

 A personalidade humana, segundo os autores, é algo inacabado, 

inconcluso e que esta sempre em evolução, independente da idade, o sujeito 

nunca chegará a ter uma personalidade desenvolvida em toda sua plenitude, o 

que se pode ter é uma personalidade madura.  

 Outro aspecto que podemos dedicar atenção, na condição de 

professores, é que cada sujeito tem seu tempo individual, cada sujeito 
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desenvolve sua personalidade em um tempo diferente do outro, isso varia de 

acordo com a experiência vivida de cada um. É comum pessoas terem crises 

“dos 30”, “dos 40” ou “dos 60” e geralmente acabam indo para psiquiatras e 

psicólogos, essas “crises” são provas de que somos pessoas incompletas, que 

estamos em constante construção. 

 Vale adicionar que vivemos em um mundo constantemente mutável e os 

professores precisam construir-se e trabalhar diariamente nesse mundo. 

 Os autores afirmam que existem pessoas doentes e saudáveis, a 

primeira não se dá exatamente a uma doença biológica e sim uma doença de 

personalidade, que não realiza ajustamentos críticos em sua sociedade, a 

segunda, logicamente, seriam aquelas que fazem esses ajustamentos, a partir 

de um embasamento teórico em dois psicólogos, os autores afirmam que: 

Jourard e Landsman (1987), que são psicólogos humanistas, colocam 

que uma pessoa é saudável na medida em que realiza ajustamentos 

críticos em sua sociedade. Aproveitando esta idéia, diríamos que uma 

pessoa que desenvolveu a capacidade crítica é porque antes possuía 

uma capacidade analítica, portanto não é ingênua. Quer dizer, 

aprendeu a ouvir e ver, realmente, para poder agir de modo mais 

consciente. (MOSQUERA; STOBÄUS, 2002, p. 97) 

 

 Isso nos leva a concluir que: uma pessoa saudável para si, se torna 

saudável para a sociedade, sua capacidade analítica e crítica faz a sociedade 

evoluir juntamente com sua personalidade, e é justamente essa pessoa 

saudável que o sujeito professor deve tentar ser, isso torna o ser professor em 

um ser formador, um ser humanizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3.  ENSINO DE HISTÓRIA 

 

“Se queres prever o futuro, 

estuda o passado” – Confúcio 

 

 O Ensino de História está em constantes mudanças, teorias vindas de 

diversas áreas como: a Filosofia de Foucault, a Psicologia de Freud, Piaget. A 

História vem, cada vez mais, tornando-se plural. Além de novas teorias, 

surgem também novas práticas. As novas linguagens para a prática do ensino 

estão cada vez ganhando mais destaque. 

 Para que seja compreendido o Ensino de História, é necessário, 

primeiramente, ter uma noção sobre o que é História. 

3.1     Uma concepção sobre o que é história 

A História (do grego antigo “ἱ στορία”, que significa “pesquisa” e 

“conhecimento advindo da investigação”) é conhecida como a ciência que 

estuda o homem e suas ações no tempo e espaço. Esta ciência surgiu na 

necessidade de explicar a origem de cada nação, de cada edifício construído, 

de cada indivíduo, pois, como diria Aristóteles: “a história não é senão a ciência 

do particular”.  

Heródoto, conhecido como “o pai da História”, recebeu esse título 

justamente pelo fato de ser o primeiro a empregar o termo História como 

sinônimo de investigação, pesquisa. Mesmo Heródoto sendo conhecido como o 

primeiro historiador, afirma-se que foi Tucídides o primeiro a utilizar de métodos 

críticos, como o cruzamento de dados e fontes diferentes.  

Sobre o ofício de historiador, Jaime Pinsky afirma que: 

O historiador é um pouco menos ignorante (ou um pouco mais 
pretencioso) que o comum dos mortais. Enquanto a humanidade 
busca, sem sucesso, resposta às eternas questões “de onde viemos”, 
“para onde vamos?”, o historiador acha que pelo menos consegue ser 
o profeta do passado, capaz de antever... o que já aconteceu 
(PINSKY, 2004, p.11).  
 

Logo, para chegar até onde está, o conhecimento histórico e o modo de 

pensamento humano sofreram diversas modificações, desde a Idade Antiga 

com os filósofos, passando pela Idade Média e seu modo teocêntrico de 

pensamento, em seguida pela ilustre Idade Moderna e seus grandes 

pensamentos renascentistas até chegar a nossa Idade Contemporânea. 
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Será por volta de 1929 que o Ensino de História e a História em si irão 

sofrer uma grande revolução causada pela Escola dos Annales, que irá 

problematizar conceitos de história total e interdisciplinaridade. A partir deste 

momento de ruptura, a História irá sofrer uma mudança no modo que será 

escrita, assim como o ensino da mesma. A respeito dessas contribuições dos 

Annales, Peter Burke aponta que: 

Da minha perspectiva, a mais importante contribuição do grupo dos 
Annales, incluindo-se as três gerações, foi expandir o campo da 
história por diversas áreas. O grupo ampliou o território da história, 
abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e a 
grupos sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais 
(BURKE, 1997, p. 126). 
 

Alguns anos depois, na década de 70, surge a “nova história” que tem 

como suas principais contribuições os conceitos de história das mentalidades e 

história em migalhas. Ainda com Burke: 

A nova história é a história escrita como uma reação deliberada 
contra o “paradigma” tradicional (...). Por outro lado, a nova história 
começou a se interessar por virtualmente toda a atividade humana 
(BURKE, 1992, p. 10-11). 
 

 Com esta perspectiva, pautada nos autores apresentados, é que 

pautamos a discussão sobre o Ensino de História, sua importância e suas 

metodologias. 

3.2     O Ensino de História e a formação social do aluno 

Atualmente, no Brasil, o Ensino de História é completamente diferente se 

tomarmos como referencial o ano de 1964. Sabemos que na época do regime 

militar, ocorreram muitas mudanças nos métodos de ensino nas escolas, e 

principalmente, no ensino de história, como a criação da disciplina chamada 

“Estudos Sociais” que unia a História e a Geografia em uma só disciplina.  

Apenas com o término do período do regime militar (1985) que veio a ter 

um pouco de valorização a disciplina de história, que ainda estava inscrita 

dentro do então chamado, Estudos Sociais. Após este período, as disciplinas 

História e Geografia foram separadas tornando-se disciplinas independentes. 

Compreende-se hoje que a História representa toda a transformação 

humana, tendo isso em mente cabe adicionar que no Ensino de História é 

necessária a consciência de que todos os sujeitos são históricos para que 

através do mesmo os sujeitos compreendam as condições sociais em que 

vivem. É por meio da História que o aluno irá se situar no mundo, que ele irá 
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formar sua identidade nacional, já que a partir desta ciência o mesmo irá notar 

as mudanças e as permanências da sociedade o qual está inserido. 

Neste sentido, podemos dizer que o estudo desta disciplina é 

indispensável, uma vez que através desta disciplina o aluno irá adquirir 

conhecimentos que lhe dará um senso crítico maior a respeito da realidade 

social que o mesmo vive. É importante salientar que a disciplina História 

sozinha não forma um indivíduo, mas lhe dá um grande entendimento de 

mundo. 

Segundo Schmidt e Cainelli: 

O professor de história ajuda o aluno a adquirir as ferramentas de 
trabalho necessárias para aprender a pensar historicamente, o saber-
fazer, o saber-fazer-bem, lançando os germes do histórico. Ele é 
responsável por ensinar ao aluno como captar e valorizar a 
diversidade das fontes e dos pontos de vistas históricos, levando-o a 
reconstruir, por adução, o percurso da narrativa histórica (SCHMIDT, 
CAINELLI, 2009, p. 34). 
 

 Compreender o saber-fazer, o saber-fazer-bem, percebe-se que o 

Ensino de História tem como objetivo, além da formação do senso crítico no 

aluno, o processo de humanização deste. 

 Quando se ensina História, o docente torna possível para o aluno 

perceber seu passado histórico e sua realidade. A História ajuda no ensino da 

vida, como por exemplo, viver com a diferença cultural e racial. 

 Torna-se necessário que o professor e historiador cultive uma relação 

ativa com a História, para que só assim motive e incentive os seus alunos a 

fazerem o mesmo e crescerem consequentemente com um senso crítico 

desenvolvido e sendo um sujeito mais humanizado. 

3.3     As metodologias das novas tecnologias no Ensino de História 

O Ensino de História carrega consigo um estigma de ser um conteúdo 

que é lecionado exposições dos acontecimentos históricos sem inovação e 

tomada pelo esgotamento tanto do professor quanto dos alunos, em muitos 

casos observados nas práticas de salas de aula.  

Para mudar essa realidade, surgem as novas tecnologias, que trazem, 

por sua vez, múltiplas linguagens com suas mais variadas formas. Ao discutir 

as novas linguagens que chegam ao Ensino de História, entra em cena a 

necessidade de discutir algo a mais que as novas linguagens trazem consigo: a 

questão do lúdico na sala de aula. 
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 O lúdico vem sendo discutido com grande frequência entre os 

educadores atuais. Johan Huizinga afirmava que estimulando o lúdico desde 

cedo na criança, a mesma irá crescer com uma capacidade imaginativa muito 

maior, capacidade esta, que segundo Piaget (2013) é onde nasce todas as 

capacidades intelectuais da criança. 

 Segundo Huizinga: 

A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou mais 
nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é. Finge ser um 
príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou um tigre. A criança fica 
literalmente “transportada” de prazer, superando-se a si mesma a tal 
ponto que quase chega a acreditar que realmente é esta ou aquela 
coisa, sem contudo perder inteiramente o sentido da “realidade 
habitual”. Mais do que uma realidade falsa, sua representação é a 
realização de uma aparência: é “imaginação”, no sentido original do 
termo. (HUIZINGA, 2014. p.17) 
 

 Percebe-se assim que, o lúdico está presente na vida da criança, e a 

mesma consegue distinguir o real do irreal, se tornando uma forte ferramenta 

para estimular a capacidade imaginativa e consequentemente a capacidade 

intelectual da criança. 

 Normalmente, todas as novas linguagens de ensino estimulam esse lado 

lúdico do aluno, para tornar, assim, a aula mais dinâmica e desprender um 

pouco desse lado estigmatizado como “aula enfadonha” que tem a História. 

 Entre as novas linguagens, as principais aplicadas ao Ensino de História 

são: produções cinematográficas, séries de TV, histórias em quadrinhos, jogos 

(sejam eles eletrônicos ou não). Torna-se de suma importância a discussão de 

cada uma dessas linguagens citadas: 

a) Produções cinematográficas e séries de TV 

Atualmente, no século XXI, as produções cinematográficas estão cada 

vez mais presentes em nossas vidas, seja um filme no cinema, ou na própria 

TV aberta, o filme sempre será algo que utilizaremos para relaxar, e então 

surge a pergunta: Por que não utilizar algumas dessas produções para o 

Ensino de História?  

Ao procurar filmes com temáticas históricas, o leque de opções é 

enorme, é possível encontrar filmes que retratam da Pré-História até a Idade 

Contemporânea.  

Uma das produções mais utilizadas por professores de História em 

geral, é o filme “Tempos Modernos” de Charles Chaplin, onde irá retratar a vida 
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de um operário na época da Revolução Industrial com todo o ar da comédia e 

ao mesmo tempo da crítica que Chaplin conseguia levar para as telas. 

Se, por um acaso, estiver sendo exibido o filme “Lutero” na TV aberta, o 

aluno ao perceber, com certeza irá falar: “Ah, o professor de história nos 

passou esse filme na aula sobre Reforma Protestante”. O filme ligado ao tema 

da aula traz consigo esse poder, um poder de memorização daquilo que se 

trata e como veio a ocorrer na História.  

Figura 1: Cena icónica de Lutero colocando as 95 teses na porta da Igreja 

 

Fonte: Site Jovens Pensadores2 

Outra indústria que está em alta, nos idos de 2015, é a de séries 

televisivas. Tratando dos mais variados assuntos, as séries variam de 

temáticas fantasiosas até as mais sérias, das fictícias até aquelas baseadas 

em fatos reais. É dessa ultima citada que o professor de História irá se 

interessar, com séries baseadas em fatos reais que se encaixem no tema da 

sua aula, é possível deixar a aula bem mais dinâmica e divertida. 

Séries com temáticas históricas surgem a cada momento, já é possível 

encontrar séries como “Spartacus”, que irá tratar da trajetória do escravo que 

se rebelou contra o Império Romano. Também encontramos a série “Vikings” 

que irá abordar o desbravamento do mar feito pelos antigos escandinavos. 

É necessário perceber que ao utilizar recursos como o filme e a série, o 

professor deve se certificar de que a mídia a ser exibida seja adequada para a 

faixa etária da turma. 

b) Histórias em Quadrinhos 

As Histórias em Quadrinhos ou HQs há muito tempo vem sendo 

estigmatizada por muitos como uma “sub-literatura” unicamente pelo fato da 

mesma ser repleta de figuras, cores e com uma leitura mais descontraída. 

                                                 
2
 Disponível em: http://www.jovensadoradores.com/2013/08/assistir-filme-lutero.html. Acesso em set. de 

2015 
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Apesar do grande preconceito que recebe, as HQs apresentam um potencial 

educativo bastante elevado e se tornou uma grande ferramenta para o ensino 

de História. 

Atingindo várias faixas etárias e abordando os mais diversos temas, as 

HQs não atingem uma variedade tão grande quanto os filmes, mas ainda 

assim, é uma ferramenta riquíssima. 

Se o professor planeja dar uma aula a respeito de algum regime fascista 

para jovens e adultos, uma ótima HQ pra ilustrar isso é a “V de Vingança”, do 

autor Alan Moore, onde retrata a história de um homem anarquista que tenta a 

todo custo combater o governo fascista. 

Quando o público é infantil, o autor Mauricio de Souza produziu algumas 

HQs da “Turma da Mônica” com as quais ele tenta explicar, de maneira 

divertida, a história do Brasil. 

Figura 2: “Você Sabia?” da Turma da Mônica do artista Mauricio de Sousa. 

 

Fonte: Site Kikomania3 

Se usada da maneira certa, o professor conseguirá até explicar o 

sentimento que era plantado nos norte-americanos na época da Segunda 

Guerra Mundial através das antigas HQs do “Capitão América”. 

c) Jogos físicos e eletrônicos 

Considerados por muitos apenas como uma atividade de lazer, os jogos 

estão sendo utilizados, também, como uma ótima ferramenta de ensino. 

                                                 
3
 Disponível em: 

http://www.kikomania.com.br/imagens/kikomania.com.br/produtos/infantil/monica_abolicao.jpg> 

Acesso em jun. 2015 
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Exigindo menos domínio da tecnologia eletrônica, muitos optam por 

utilizar os jogos físicos em suas aulas, como por exemplo, um jogo de tabuleiro 

onde em cada casa o aluno deverá responder uma pergunta sobre o tema da 

aula para que possa prosseguir no jogo, seguindo esta regra até o término das 

casas. 

Entre os jogos físicos, se encontra o chamado Role-Playing-Game ou 

como ele é mais chamado: o RPG. Esse jogo consiste em um jogo de 

interpretação de personagens onde o narrador (chamado mestre) irá 

ambientalizar todo o cenário e os acontecimentos enquanto os jogadores irão 

decidir como agir de acordo com o fato narrado. O jogo dá infinitas 

possibilidades de uma ambientalização histórica para assim fazer com que o 

aluno seja personagem ativo naquilo que ele está aprendendo nas aulas. O 

mesmo será mais detalhado no capítulo seguinte. 

Exigindo maior domínio da tecnologia eletrônica e também mais 

recursos financeiros, os jogos eletrônicos também são uma forte ferramenta 

para o Ensino de História.  

Diversos títulos existentes no mercado abordam uma temática histórica, 

dentre os mais famosos está a série “Assassin’s Creed”, nele o jogador 

interpretará um assassino em diversas épocas no decorrer da série. O que 

mais chama a atenção nessa franquia é a ambientalização das cidades 

exibidas no game que é extremamente fiel com a real daquela época. 

Figura 3: Protagonista da série “Assassin’s Creed” observando o Coliseu 

 

Fonte: Site Jogador Pensante.4 

Muitos outros títulos tem a capacidade de entrar em uma discussão de 

sala de aula, como é o caso da série “God of War” onde o jogador estará na 

                                                 
4
 Disponível em: http://jogadorpensante.com/2010/11/28/netos-review-assassins-creed-brotherhood/. 

Acesso em 22 set. 2015. 
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pele de um soldado espartano que lutará contra todo o panteão grego em 

busca de vingança. Em uma aula de mitologia grega para jovens, se torna de 

grande importância mencionar o game, fazendo assim, que os mesmos 

mantenham-se mais estimulados na aula. 

Nota-se que essas três linguagens citadas tem sempre algo em comum: 

todas estimulam a ludicidade, todas tem uma capacidade incrível de imersão, 

de entretenimento.  

Aprender se divertindo, essa é a maior vantagem do uso das novas 

linguagens no Ensino de História, as mesmas causam uma inversão completa 

da situação atual da disciplina, de ser taxada como “chata e enfadonha”. Com 

as novas linguagens se torna possível unir a diversão com a História, a imersão 

das linguagens com a fixação de conteúdo. 

Pode-se afirmar que o Ensino de História é lapidado para cada recurso 

que recebe para atingir a excelência exigida pela escola e seus sujeitos.  
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4.  O RPG (ROLE-PLAYING-GAME) COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

DE HISTÓRIA 

“No jogo existe alguma coisa “em jogo” que transcende as 
necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação.” – 
Johan Huizinga 
 

 Mencionado no capítulo anterior, o Role-Playing-Game é um jogo 

conhecido mundialmente tanto como jogo físico como jogo eletrônico. No 

presente capítulo, será feita uma abordagem mais ampla a respeito do mesmo 

na tentativa de esclarecer em que consiste esse jogo e como o mesmo poderá 

ser usado para o Ensino de História, tendo como base uma experiência 

realizada com o mesmo em uma aula executada pelo PIBID-História da 

Universidade Estadual da Paraíba. 

 Neste capítulo será apresentada a relação entre o uso do RPG e a 

Educação, detalhando a sua origem e os mecanismos para a sua utilização. 

4.1  A origem e o que é o RPG 

 O hoje conhecido como RPG teve início a partir de adaptações feitas em 

famosos jogos de estratégias chamados War Games, após diversas 

adaptações, surge em 1971 o livro chamado “The Fantasy Game” que alguns 

anos mais tarde (1974) daria origem, nos Estados Unidos, ao tão famoso 

“Dungeons & Dragons” (vulgo D&D). 

 Vale acrescentar que “Dungeons & Dragons” é mais conhecido aqui no 

Brasil pela animação que chegou a TV aberta com o nome de “Caverna do 

Dragão”, mas poucos sabem que a origem da animação veio dos livros que 

servem como uma espécie de um manual para o jogo do RPG. O sistema de 

regras conhecido como “D&D” (Dungeons & Dragons) é o mais famoso 

existente, o mesmo consiste em mais de três volumes, onde cada volume 

possui mais de trezentas páginas de regras e possibilidades do jogo. Nota-se 

que para se tornar apto para jogar o RPG, é importante uma boa carga de 

leitura, posto que o jogo estimula muito a prática da leitura. 

 A sigla RPG significa “Role-Playing-Game” que em português seria algo 

do tipo: “Jogo de Interpretação de Personagens”. No jogo a narrativa é liderada 

por uma pessoa chamada “Mestre” e os jogadores são protagonistas dessa 
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narrativa criada. Dentro da narrativa do Mestre, os jogadores interpretam seus 

personagens como desejam. 

 Então surge a dúvida: RPG seria apenas uma forma arcaica de jogar 

vídeo game? A resposta é: errado. Os atuais jogos eletrônicos, apesar de 

oferecerem grande liberdade ao jogador, ainda são limitados pelos códigos de 

programações do mesmo, enquanto que no RPG de mesa, a única limitação 

existente é a imaginação do mestre e dos jogadores. 

 Sobre o que é o RPG, segue uma definição elaborada por Higuchi 

(2001): 

Neste jogo, os participantes são envolvidos por um narrador 
denominado mestre que tem como função mantê-los enredados na 
história. Como a própria designação indica, o mestre, que o dicionário 
Aurélio define como o “versado ou perito numa ciência ou arte”, é 
experiente, conhecedor das regras e de muitas histórias e as vai 
relatando, estimulando a participação dos demais. 
 

 Ainda sobre a definição de RPG, o “Prefácio da edição brasileira” do livro 

GURPS – Generic Universal Role Playing Sistem, explica que: 

Um RPG não é um jogo no sentido lato, é um método para criação de 
histórias dentro de universos ficcionais que vão sendo explorados 
coletivamente. As pequenas e grandes batalhas, as verdadeiras 
emoções, se dão no desenrolar de uma história, uma aventura, criada 
e vivida pelo grupo de jogadores. É no desenrolar destas histórias 
que surgem as derrotas e vitórias, altos e baixos que somados ao fim 
garantem ao participante a satisfação de ter atuado como um viajante 
dos caminhos que a imaginação da equipe resolveu trilhar. 
 

É possível notar através dessas definições, que o RPG não é um jogo 

que se joga sozinho, é uma atividade em grupo, ou seja, cria uma interação 

social entre os participantes. Esta interação social, segundo Vygotsky (2001), 

cria condições para o desenvolvimento cognitivo das pessoas participantes 

dessas interações. Um ambiente onde acontecem essas interações é um 

ambiente em que o processo ensino-aprendizagem pode se desenvolver com 

grande eficiência. Nota-se que prática do RPG é uma prática que cria esse 

ambiente de interações sociais, sendo assim um bom ambiente para 

desenvolver o processo ensino-aprendizagem. 

 Quando perguntados por algum leigo sobre o que é o RPG, os jogadores 

costumam afirmar que só é possível ter uma noção do RPG quando se 

participa de uma partida de RPG. Para tentar passar essa noção do que é 
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RPG, segue um exemplo de narrativa, elaborada por Higuchi (2001), no 

modelo em que a maioria das sessões de RPG seguem: 

É noite. Você está caminhando pela rua, levando seu cão para 
passear. Há pouco movimento de carros e pessoas; todos estão em 
suas casas, jantando ou vendo tevê. Apenas de um bar, na esquina, 
a poucos metros, se escutam vozes. Alguns caras estão jogando 
bilhar e tomando cerveja. Ao passar diante de uma velha casa, 
circundada por um jardim malcuidado, seu cão rosna 
ameaçadoramente. Em seguida começa a latir, furioso. Você tenta 
detê-lo, mas ele insiste em avançar para além do portão, para algo 
que somente ele enxerga nas sombras. Então você também olha com 
atenção para o misterioso jardim e vê o que assusta seu cão. Um ser 
medonho está ali, olhando para você enquanto sai de um buraco no 
chão. Seu cão late furiosamente, agita-se e avança para o portão 
entreaberto. De repente, você não consegue mais impedi-lo. Ele pula 
para frente, rompe a correia que o segurava e parte em direção ao 
ser horrendo. O QUE VOCÊ FAZ? 
 

 Então assim funciona o RPG: um cenário é construído através da 

narrativa e quando perguntado pelo mestre acerca do que fazer, o jogador 

deve pensar em que atitude tomar para poder se sair bem nas adversidades da 

narrativa. Percebe-se o intenso grau de imersão presente nessa pequena 

narrativa construída pelo Higuchi.  

 O RPG também estimula o lado lúdico de todos aqueles envolvidos na 

narrativa, que, segundo Piaget (2013), o desenvolvimento da criança acontece 

através do lúdico, e em especial no jogo, pois segundo o mesmo, a atividade 

não é apenas divertimento, pois ajuda no desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo e moral. 

4.2  As regras do jogo 

 Tendo em mente sobre o que se trata o RPG e como o mesmo surgiu, 

cabe agora discutir como funciona o mesmo, pois, para aplicá-lo voltado para a 

educação é de suma importância conhecer, primeiramente, as regras básicas. 

 De início é necessário ter o conhecimento de que existem vários livros 

de regras para o RPG, alguns mais simples, outros mais complexos, cada livro 

de regra existente é chamado de “sistema de jogo” onde o mais famoso (e mais 

complexo) é o citado anteriormente: “Dungeons & Dragons”. 

 Um sistema bastante popular no Brasil é o chamado “3d&T”, consiste em 

um conjunto de regras criadas pela revista “Dragão Brasil”, é um sistema 
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nacional, bastante recente e ainda está “engatinhando” se for comparado com 

o grande “D&D”.  

 Ainda sendo um sistema bastante recente, o “3d&T” torna-se o mais 

interessante de ser usado voltado para educação, tendo em mente que o 

mesmo é bastante simples de ser compreendido. Entendido isso, pode ser 

limitada a explanação sobre as regras unicamente ao sistema “3d&T”. 

4.2.1  A “mesa de RPG” 

 O local onde acontece o jogo é chamado “mesa de RPG”, é nessa 

“mesa” que acontece as narrativas, as interpretações de personagens, é o local 

onde a imaginação flui e o lúdico de todos aqueles presentes irá ser 

trabalhado. Para compor a “mesa de RPG” é necessária a presença de um 

“mestre”, alguns jogadores e o material necessário para o jogo, que será 

explicado adiante, através de uma síntese feita por mim das regras existentes 

no manual de 3d&T: 

a) O mestre: É o narrador do jogo, ele que irá formar toda a narrativa e 

explicar aos jogadores o que está acontecendo no jogo e em qual 

momento os personagens devem agir. Além de narrador, o mestre é o 

“Deus” do jogo, ele irá decidir o que acontece na narrativa, caso o 

mesmo deseje, poderão aparecer grandes exércitos ou criaturas diante 

dos jogadores. Cabe ao mestre, também, controlar as ações dos 

chamados “NPCs”5. É importante adicionar que, o mestre pode fazer o 

que quiser, mas deve obedecer as regras do sistema adotado para não 

abusar do poder que possui em jogo. 

b) Os jogadores: São aqueles que irão interpretar personagens criados 

pelos mesmos, serão os protagonistas da narrativa, quando perguntados 

pelo mestre sobre o que fazer, os mesmos deverão responder qual 

atitude irão tomar e arcar com as consequências das mesmas. O 

jogador não é manipulado pelo mestre, o mesmo terá total liberdade 

para fazer o que quiser no jogo, sempre respeitando as regras e tendo 

consciência que toda atitude tomada. É comum que os jogadores 

                                                 
5 Sigla para “Non-player Character”, consiste em um personagem não jogável que será comandado pelo 
mestre. O NPC fará parte do enredo do jogo, podendo ajudar ou atrapalhar os jogadores em sua jornada. 
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trabalhem em equipe, raramente irá nascer rivalidade entre os 

jogadores, tendo em vista que se a mesma surgir irá atrapalhar a 

progressão do jogo. O limite de jogadores irá depender da vontade do 

mestre da mesa, da narrativa elaborada pelo mesmo, poderá ser uma 

narrativa que precise de dois jogadores, como também pode precisar de 

dez jogadores, mais uma vez, a imaginação é o limite. 

c) Material necessário: Um dos fatores que torna o RPG famoso é o seu 

baixo custo para ser jogado, o mesmo necessita apenas de alguns 

dados (podendo chegar até 30 lados, sendo que para o “3d&T” o dado 

convencional de seis lados já bastam), alguns papéis para os jogadores 

anotarem suas informações, o livro de regras do sistema adotado para a 

sessão de jogo e o mais importante: muita imaginação. É importante 

adicionar que existem várias revistas publicadas pela revista “Dragão 

Brasil” que contém conteúdo extra para as sessões de RPG, assim 

como cenários e personagens prontos. 

4.2.2  Criação de personagens 

 Os personagens são as peças principais do RPG, são elas que irão viver 

toda a aventura narrada pelo mestre, fazer as decisões necessárias, receber 

as consequências pelas mesmas, em outras palavras, irão dar vida ao jogo, 

pois sem personagens, nada no jogo vai adiante. 

 O jogo tem seu início quando os jogadores terminam a criação de seus 

personagens, o mestre estipula a quantidade de pontos que os mesmos terão 

para construir sua ficha de personagem. A ficha consiste em um conjunto de 

atributos que o jogador escolhe “comprar” com a quantidade de pontos cedidos 

pelo mestre. 

 Cada atributo comprável tem sua função específica, para entender em 

que consiste cada atributo, o jogador deve ler atentamente o livro de regras do 

sistema escolhido. Como foi mencionado anteriormente, o sistema a ser 

explanado será o “3d&T”, logo, segue uma imagem com um exemplo de uma 

ficha de personagem em branco, retirada do “Manual 3d&T Alpha – 

Defensores de Tóquio – 3ª Edição”: 
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Figura 4: Ficha de personagem 3d&T 

 

Fonte: Manual 3d&T Alpha – Defensores de Tóquio – 3ª Edição 

 Tendo conhecimento visual de como é uma ficha de personagem, resta 

entender para que serve cada atributo contido na mesma, esses atributos 

são6: 

a) Força: Este atributo, como o próprio nome já remete, condiz à força 

física que o jogador possui, podendo variar de um a cinco, 

dependendo da quantidade de pontos que o jogador decidir 

“comprar”. 

b) Habilidade: Um dos principais atributos da ficha, todos os obstáculos 

que o personagem enfrentar, necessita de um teste de Habilidade, 

quanto mais alto esse atributo, mais capacidade o personagem tem 

em lidar com as adversidades da narrativa. 

c) Resistência: Nome autoexplicativo, esse atributo condiz à capacidade 

de resistir que o personagem possui. Geralmente a resistência é 

colocada a prova quando o personagem necessita passar por 

ambientes de climas hostis. 

                                                 
6 Definição dos atributos (assim como toda a área de “regras”) sintetizadas do que é apresentado no livro 
“Manual 3d&T Alpha – Defensores de Tóquio – 3ª edição” do autor Marcelo Cassaro. 
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d) Armadura: É a defesa do personagem, a capacidade de absorver 

danos que o machucariam, podendo leva-lo a morte, ao fazer um 

teste de armadura, o jogador irá se defender de um possível dano. 

e) Poder de Fogo: É a capacidade que o personagem tem de atirar 

projéteis, podendo ser mágicos ou físicos, dependerá do grau de 

fantasia presente na narrativa adotada. 

f) Pontos de Vida: Condiz na vitalidade do personagem, cada dano 

recebido subtrai certa quantia de pontos de vida, caso esse número 

chegue a zero, o personagem poderá desmaiar ou morrer. 

g) Pontos de Magia: Utilizado apenas em narrativas fantasiosas, esse 

atributo consiste na capacidade do personagem de usar magias, 

quanto mais pontos de magia, mais feitiços o mesmo poderá 

executar. 

h) Pontos de experiência: Ao final de cada missão, batalha ou ação, o 

personagem poderá ganhar pontos de experiência, ao completar dez 

pontos passará de nível, ganhando mais um ponto para distribuir na 

ficha. 

i) Vantagens: No livro de regras existe uma lista de vantagens que o 

jogador poderá “comprar” com os pontos iniciais cedidos pelo mestre 

ou com os pontos adquiridos quando se passa de nível. Alguns 

exemplos de vantagens são: Boa fama, riqueza, lábia. 

j) Desvantagens: Como cada desvantagem adquirida concede um 

ponto extra para o jogador adicionar na ficha, muitos jogadores 

acumulam desvantagens para ter uma ficha mais rica em atributos, 

porém, isso trará para o jogador muitas adversidades no decorrer da 

partida. Exemplos de desvantagens: Má fama, azar, monstruoso. 

Depois de distribuir todos os pontos nesses atributos citados, o jogador 

poderá iniciar sua jornada na aventura que o mestre escolher para a sessão de 

jogo. 

4.2.3  Testes 

 Um cenário de RPG é repleto de desafios, os jogadores precisarão 

trabalhar como um time para pode prosseguir, seja em testes simples que se 
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resolvem com um simples rolar de dados ou em testes de raciocínio e 

planejamento. Os principais testes que os jogadores precisam enfrentar são: 

a) Obstáculos: É comum no longo da narrativa os jogadores se 

depararem com um obstáculo no ambiente do jogo, seja uma pedra, 

um buraco ou até mesmo uma montanha. Nesses casos o jogador 

faz um teste no dado, podendo ser de acordo com seus atributos 

principais, para saber se o mesmo moveu (um teste de “Força”) ou 

desviou (um teste de “Habilidade”) do obstáculo. 

b) Combates: É a parte que está focada a maior ação no jogo, por 

muitas vezes o mestre opta por usar miniaturas dos personagens 

para os jogadores se situarem melhor em combate. Para cada ação 

do combate será preciso um teste de “Habilidade”, sendo bem 

sucedido, o jogador poderá atacar o inimigo com golpes físicos 

(usando a “Força”) ou com golpes a longa distância (usando o “Poder 

de Fogo”). Cada ponto no atributo de ataque condiz a um dado, ou 

seja, se o jogador tem três pontos em “Força”, irá rolar três dados. A 

mesma lógica é aplicada a defesa do personagem, sendo que para 

defesa se usa “Armadura”. Como dito anteriormente, caso os “Pontos 

de Vida” cheguem a zero, o personagem desmaia ou morre. 

c) Decisões: A narrativa do RPG sempre gira em torno da pergunta: “O 

que você faz?”. Sendo assim, as decisões irão estabelecer o rumo 

que a aventura levará, podendo ser pelo modo mais simples ou mais 

complicado, dependendo do conjunto de decisões que os jogadores 

tomarem. Vale lembrar que em situações de decisões coletivas, o 

grupo deverá entrar em acordo para afirmar qual decisão irá tomar. 

É de suma importância aquele que planeja ser o mestre do jogo dominar 

tudo que foi citado até este ponto, para só assim tornar-se apto de montar sua 

própria “mesa de RPG”. É recomendado, também, que os jogadores tenham 

uma noção das regras do jogo, caso contrário, o mestre precisará esclarecer 

todas as dúvidas que surgirem durante a narrativa. 

4.3  Adaptações para a educação 

 Agora que se tem uma noção básica das regras, torna-se viável discutir 

as estratégias para levar o RPG para sala de aula, é então que surge a 
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questão: Mesmo sendo o sistema mais simples, o 3d&T ainda não é muito 

complexo para ser utilizado em uma aula de cinquenta minutos? 

 A resposta para essa questão é: Sim, o 3d&T por mais simples que seja, 

ainda é muito complicado para ser passado para os alunos em cinquenta 

minutos, seria necessária uma aula inteira unicamente para passar as regras, 

ou talvez mais. É exatamente nesse ponto que entra, mais uma vez, a 

capacidade criativa (e imaginativa) do professor em adaptar esse sistema, 

tornar o simples ainda mais simples. 

 Sendo assim, a principal adaptação deve ser feita na área dos 

“atributos”, é de grande importância reduzir essa grande quantidade de 

atributos para dois ou três que torne possível que a narrativa mantenha sua 

linearidade e que os alunos não percam a capacidade imersiva que o RPG 

traz. 

 A quantidade de adaptações irá depender da faixa etária da turma, caso 

sejam alunos mais velhos, torna-se viável deixar o sistema no modelo original, 

mas caso sejam alunos mais novos, as adaptações se tornam extremamente 

necessárias, pois os mesmos não irão compreender a mecânica do jogo. 

 Com as adaptações feitas e a narrativa da “aventura” preparada, já se 

torna possível aplicar o RPG em sala de aula, para só assim perceber como 

esta é uma importância ferramenta de ensino. 

4.4   Experiências com RPG em sala de aula 

 Após ter passado por toda parte teórica, chega a vez de ser 

demonstrada a parte prática do RPG aplicado ao Ensino de História. Foram 

realizadas duas experiências que serão apresentadas adiante, ambas 

realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Aplicação localizada 

no bairro do Catolé, na cidade de Campina Grande, Paraíba. A turma em 

questão foi o 6º ano do ensino fundamental, turma esta que recebia 

intervenções do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a docência – 

PIBID e em duas dessas intervenções, foram realizadas experiências com o 

RPG. 

4.4.1  Relato de experiência: RPG sobre Egito Antigo 

 O conteúdo que os alunos estavam trabalhando era o Egito Antigo, 

tendo isso em mente, o professor supervisor solicitou que o RPG envolvesse a 

temática “Egito Antigo”. Com o tema decidido, restava apenas modificar o 



40 

 

sistema de RPG para que os alunos conseguissem jogar em um curto espaço 

de quarenta minutos. 

 A sala de aula havia sido dividida, anteriormente, em quatro grupos, 

onde cada grupo levava o nome de um deus grego. Aproveitando essa divisão 

feita pelo professor, a história da sessão do RPG girou em torno desses quatro 

deuses que definiam os grupos em uma jornada para o Egito Antigo para 

recuperar uma chave roubada pelo deus egípcio Anúbis. Cada grupo 

interpretou o deus referente ao grupo. Para recuperar a chave, os alunos 

precisaram enfrentar o desafio da Esfinge, onde foram feitas diversas 

perguntas sobre o Egito Antigo, como era dividida a sociedade, como era sua 

religião, etc. 

 As regras adaptadas simplificou bastante o entendimento do jogo, um 

mapa foi desenhado no quadro, com várias “casas”, caso os alunos 

acertassem a pergunta, avançavam uma casa, caso errassem, voltavam uma. 

É importante acrescentar que os grupos teriam que andar em grupo, caso um 

errasse, todos voltavam um espaço no mapa, estimulando assim, a 

cooperação.  

 O jogo descartou o uso de dados, usando apenas a narração dos 

acontecimentos, a interpretação dos alunos e a imaginação, foi possível a 

aplicação do RPG de forma excelente. 

Figura 5: Aplicação do RPG sobre Egito Antigo 

 

Fonte: Acervo próprio 
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 Com o término do jogo, os alunos ficaram bastante animados por terem 

vencido a Esfinge e retornado com sucesso para o Monte Olimpo trazendo de 

volta a chave roubada. 

 Perguntaram repetidamente quando teria outro jogo de RPG para ser 

aplicado e foi dito que em breve teria um sobre Mitologia Grega, para a alegria 

dos alunos, rapidamente o próximo RPG foi aplicado. 

4.4.2   Relato de experiência: RPG sobre Mitologia Grega 

 Como dito anteriormente, o RPG sobre esse tema seria aplicado em 

breve, com regras diferentes do anterior, novamente o jogo precisou ser 

explicado antes de ser aplicado. 

 Os alunos interpretaram deuses diferentes do RPG anterior, dessa vez, 

teriam apenas três e os mesmos teriam atributos que foram: Ataque, Defesa e 

Lábia. Cada um desses atributos seria necessário ao longo da jornada. 

 Mais uma vez, um mapa foi desenhado no quadro, mas dessa vez o 

mesmo não possuía “casas”, e sim “atos” a serem concluídos pelos grupos. 

Cada ato consistia em uma missão específica que os personagens precisariam 

enfrentar, individualmente, para avançar no jogo, com um total de quatro atos, 

que serão explicados adiante: 

a) Ato I: Inicialmente, foi falado aos alunos que a missão principal do jogo 

seria resgatar Zeus que foi raptado por Hades, o qual desejava usurpar 

o trono do deus dos deuses. Os mesmos precisaram fazer um teste em 

um dado comum para decidir como cada um desceria do Monte Olimpo 

até o Submundo, onde: 

 1 ou 2: Sem necessidade de esforço, o jogador iria utilizar dos 

seus poderes divinos para fazer o trajeto. Não perderia Pontos de 

Vida no processo. 

 3 ou 4: O jogador utilizaria das Asas de Ícaro7 e perderia apenas 1 

ponto de vida pelo fato das asas derreterem no caminho. 

                                                 
7 Nesse momento foi apresentada aos alunos a lenda de Ícaro 
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 5 ou 6: Sem artefato ou poder divino, o jogador iria se acidentar 

no percurso, perdendo metade dos pontos de vida. 

b) Ato II: Estando no Submundo, os jogadores teriam que convencer o 

barqueiro8 a leva-los ao portão da morada de Hades. O teste de lábia foi 

feito no dado até todos terem sucesso em embarcar. 

c) Ato III: Este ato consistiu no combate entre os deuses interpretados 

pelos grupos e o guardião do portão, Cérbero9. O combate foi realizado 

com dados, baseando-se em 1 dado para o atacante e outro para o 

defensor, onde o maior número obteria sucesso. Vários dados foram 

rolados até que os pontos de vida do Cérbero chegassem à zero. 

d) Ato IV: No último ato, os jogadores teriam que enfrentar Hades utilizando 

a mesma mecânica do combate anterior, porém, como ultimo desafio, 

Hades teria atributos muito mais altos do que o Cérbero. 

O término da jornada foi árduo, dos três deuses interpretados pelos 

alunos, apenas um restou, quando o mesmo conseguiu derrotar Hades, os 

demais festejaram a vitória, pois no RPG todos cooperam para o sucesso 

mútuo. Com a vitória adquirida, foi dito aos mesmos que os deuses voltaram 

com segurança para o Monte Olimpo, onde os feridos foram tratados e Zeus 

voltou a reinar. 

Figura 6: Aplicação do RPG sobre Mitologia Grega. 

 

Fonte: Acervo Próprio. 

                                                 
8 Nesse momento foi explicado como trabalhava o barqueiro do submundo. 
9 Nesse momento foi explicado o que era o Cérbero 



43 

 

 

Após finalizar a aplicação do RPG, quando perguntados sobre o que 

aprenderam com a experiência, os alunos repetiram tudo que fora ensinado 

aos mesmos durante a narrativa, cada detalhe falado, foi identificado pelos 

mesmos. 

O RPG se mostrou uma ferramenta com bastante potencial de ensino, 

os alunos mais distraídos nas demais aulas conseguiam permanecer focados 

em entender o que estava acontecendo no jogo. Foi possível notar que os 

mesmos estavam imersos no lúdico, imaginando-se na pele de um deus grego 

em sua jornada para resgatar o poderoso Zeus. 

A análise da experiência com o RPG indicou que este como uma ponte 

para o lúdico, que por sua vez, mostrou-se indispensável para o Ensino de 

História.  
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CONCLUSÃO 

 

Como visto no decorrer desse trabalho, o professor de história enfrenta 

muitas barreiras em nosso país, barreiras estas que iniciam desde sua 

formação, ainda com carência de alguns saberes e práticas, o jovem professor 

é jogado em um mercado de trabalho.  

Algumas estratégias precisam ser elaboradas por esse jovem professor 

recém-formado para que o mesmo ganhe destaque pelo trabalho que executa. 

Atualmente percebe-se uma falta de estímulo no lúdico na sala de aula, algo 

que não pode acontecer, pois através do mesmo se torna muito mais fácil 

assimilar conteúdos.   

 No primeiro capítulo, foi possível observar a realidade do professor no 

Brasil, não apenas o fato do ser professor em si, mas também foi possível 

discutir a realidade da educação no Brasil, a situação crítica que a mesma se 

encontra. 

Foi possível discutir também a questão da formação do professor no 

Brasil, das lacunas existentes no sistema de formação, a questão do 

profissional produtor e do transmissor e que se sabe que o professor não 

recebe a consideração que deveria do governo nacional. 

Profissional este, que além de formador de pessoas críticas, também é 

um ser humano e possui sentimentos, estes por sua vez, nem sempre podem 

ser levados para o ambiente de trabalho. O professor deve tentar manter-se 

saudável mentalmente, pois uma pessoa saudável torna-se um grande 

instrumento para uma sociedade saudável. 

Tendo em mente como é ser professor no Brasil a partir do primeiro 

capítulo, torna-se possível discutir o tema que intitula o segundo capítulo, 

Ensino de História, nessa parte do trabalho foi capaz de ter um entendimento 

maior a respeito do peso que a História tem na vida de um aluno, como a 

mesma é um instrumento transformador e formador de opiniões.  

O ensino desta mesma, que combinado com o uso das novas 

linguagens (e consequentemente do lúdico) se torna ainda mais impactante na 

vida de uma pessoa, ainda mais memorável, pois a mesma irá lembrar-se de 

como aprendeu História tendo bons momentos. 
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No terceiro e último capítulo foi possível discutir a respeito de uma das 

práticas lúdicas de ensino, o Role-Playing-Game, que como foi explicado no 

capítulo, trata-se de um jogo de interpretação de personagens onde as únicas 

coisas necessárias são amigos, papel, lápis e alguns dados. 

Nessa parte final do trabalho foi possível apresentar todas as regras que 

contém o jogo de RPG, as mesmas são estritamente necessárias para a 

utilização do RPG em sala de aula. 

Mais adiante surge a parte prática do jogo. A experiência foi realizada, 

como dito no capítulo, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Aplicação, 

onde atuava o PIBID-História da Universidade Estadual da Paraíba. Nas 

aventuras narradas foi possível os alunos viajarem do Egito Antigo até a 

Mitologia Grega, onde os mesmos interpretavam deuses gregos e ficaram 

fascinados com a possibilidade de sentir-se na pele de um deus. 

Com o término deste trabalho torna-se possível concluir que o lúdico é 

uma ferramenta indispensável para o professor, é algo que deve ser estimulado 

na formação do mesmo, para só assim formar profissionais com um bom 

conhecimento sobre outras linguagens de ensino e não apenas a metodologia 

tradicional.
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