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FICHA PARA CATÁLOGO 

 

    Título:   
As Tecnologias Como Possibilidade Pedagógica Na Inovação Da Prática Docente Em História 
 

Autor Juliano Rodrigues Monteiro 

Escola de Atuação Colégio Estadual Coronel Costa Neto 

Município da escola Arapoti 

Núcleo Regional de Educação Wenceslau Braz 

Orientador Profª. Dra. Silvana Maura Batista de Carvalho 

Instituição de Ensino Superior UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Disciplina/Área  História 

Produção Didático-pedagógica Caderno Pedagógico 

Relação Interdisciplinar Literatura, Filosofia, Sociologia e Geografia 

Público Alvo  Professores da Rede Pública 

Localização Arapoti – Jardim Aratinga  

Apresentação  
A proposta do projeto de intervenção pedagógica 
proposto no Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná (PDE), sobre uma 
temática pertinente ao contexto sócio-educacional do 
atual momento histórico, marcado pelo avanço 
tecnológico que invade todos os segmentos da 
sociedade e, necessita ser incorporado pela Educação. 
Vive-se numa era de informações associadas às 
imagens audiovisuais, uma sociedade em que esta 
forma de mediação de conhecimento. Nesse contexto 
saber interpretar corretamente os novos elementos, 
tornou-se uma necessidade para todos os setores 
sociais, entre esses, para o mundo acadêmico e para 
os profissionais atuantes na educação básica. Dessa 
forma a proposta de estudo associada ao contexto de 
mídias audiovisuais torna-se uma das ferramentas de 
ensino. Em especial, destaca-se neste trabalho, para 
os professores de História na mediação didática, no 
processo de ensino e aprendizagem, na construção do 
pensamento histórico, no dia-a-dia em sala de aula. 
Para a utilização de tais ferramentas o professor 
precisa compreender que estes instrumentos midiáticos  
Por isso, neste projeto propõe-se trabalhar o pensar 
histórico, na relação teoria e prática, no uso de Cinema 
e RPG no ensino de História, buscando mostrar a 
importância de investir na construção da competência 
do educador, com a finalidade de capacitá-lo para o 
desenvolvimento de uma prática mais sistemática e 
significativa. 

 
Palavras-chave  Formação e Pratica Docente, Tecnologia, Ensino de 

História 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 PROFESSOR PDE: Juliano Rodrigues Monteiro 

1.2  ÁREA PDE: História 

1.3 NRE: Wenceslau Braz 

1.4  ESCOLA DE IMPLEMENTAÇÃO: Colégio Estadual Coronel Costa Neto 

1.5  PÚBLICO OBJETO DA INTERVENÇÃO: Professores  

1.6  ORIENTADORA: Prof.ª Dra. Silvana Maura Batista de Carvalho 

1.7 TIPO DE MATERIAL DIDÁTICO: Caderno Pedagógico 

 

 

2. TEMA: MÍDIA E EDUCAÇÃO UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

3. TÍTULO: AS TECNOLOGIAS COMO POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA NA 

INOVAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM HISTÓRIA 

 

 

4. APRESENTAÇÃO 

A proposta do presente Caderno pedagógico faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE, como produção do 

material didático pedagógico, o qual deverá ser aplicado no ano de 2014.  

A temática escolhida está relacionada às características da sociedade atual 

como a era de informações associadas às imagens audiovisuais. Vive-se numa 
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sociedade que prioriza esta forma de mediação de conhecimento principalmente 

nesse contexto saber interpretar corretamente estes elementos, tornou-se uma 

necessidade para os diversos setores sociais, em especial, para o mundo 

acadêmico e para os profissionais dos atuantes na educação básica.  Dessa forma, 

a as mídias audiovisuais tornaram-se ferramentas para o ensino e, devem ser mais 

utilizadas pelos professores. Neste projeto, especificamente, para os professores  de 

História na mediação didática, no processo de ensino e aprendizagem, para a 

construção do pensamento histórico, em sala de aula. 

Mas, o professor precisa compreender que esses instrumentos midiáticos 

encontram-se fundamentados dentro de alguns parâmetros teóricos, mas sofrem 

influência do contexto social e cultural. Hoje o uso destes elementos faz parte 

integrante de um universo audiovisual que pode ser de origem diversa, tais como, 

cinema, fotografia, história em quadrinhos, charges e outros como um todo. Assim, 

prática do professor passa a ser fundamental o uso desses elementos, como 

ferramentas/ instrumentos pedagógicos que podem contribuir na construção do 

conhecimento histórico em sala de aula, de forma dinâmica e diversificada, que 

prende a atenção do aluno no atual contexto educacional. 

Neste contexto será desenvolvida uma analise das possibilidades de uso 

pedagógico das mídias no processo de ensino e aprendizagem, no ensino de 

História, como também sua contribuição para uma atualização da prática 

pedagógica em História, no processo de formação continuada dos professores 

atuantes na educação básica.  Possibilitando novas formas de ação nas práticas 

docentes voltadas a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

reconhecendo o uso de novas metodologias e recursos tecnológico disponíveis 

atualmente no espaço escolar para a construção do conhecimento histórico. 

Para efetivação da proposta de formação será desenvolvidas oficinas 

pedagógicas sobre o ensino dos conteúdos históricos através das tecnologias 

midiáticas: Vídeos – Cinema e o jogo de RPG (Role-playing Game).  

Serão ofertadas duas oficinas: 

 Usando O Cinema e o Vídeo na de aula História 

 RPG: O resgate da História e do Narrador 

A primeira consiste em desenvolver com os professores as formas de 

utilização de filmes nos conteúdos na disciplina de história, usando metodologias 

através de roteiro simplificado e esquemático com algumas formas de como utilizar o 
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vídeo na sala de aula, não tendo uma ordem rigorosa, mas proporcionando total 

liberdade de adaptação destas propostas à realidade de cada professor e dos seus 

alunos, como o uso inadequado do vídeo em sala de aula, através de dinâmicas de 

análise do vídeo, construção de roteiros e como usar o vídeo como avaliação do 

conteúdo. 

 A segunda oficina abordará o uso do jogo de RPG (Role-playing Game) para 

desenvolver a narrativa histórica e conhecimento histórico do aluno, consiste em 

trabalhar a confecção de tabuleiros, cartas e fichas de personagens históricos com 

informações históricas de ambientes históricos e de estratégicas para desenvolver o 

conteúdo disciplinar do ensino de história. 

As duas oficinas serão realizadas em encontros presenciais em contra turno 

de 4 horas, num total de dois encontros por oficina totalizando uma carga horária de 

16 horas, através de planejamento teórico e da prática metodológica. Ressaltamos 

que as oficinas encontram inserida no projeto de implementação na escola onde 

estes previstos oito encontros de 4 horas para efetivação da proposta aos 

professores. 

Assim este projeto busca fundamentalmente trabalhar o pensar histórico, na 

relação teoria e prática, no uso de Cinema e do jogo de RPG (Role-playing Game) 

no ensino de história com a finalidade de contribuir no processo de capacitação 

docente para o desenvolvimento de uma prática mais sistemática e significativa. 

 

 

5. INTRODUÇÃO 

 

Ressaltando que a proposta do PDE1, traz a intenção da Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná, em promover uma formação que seja permanente para o 

professores da rede pública estadual de educação básica, de forma que os saberes 

produzidos historicamente e socialmente, através de estudos e pesquisas, ganhem 

uma dimensão mais efetiva e concreta na construção do saber escolar 

(BITTENCOURT, 2004) e que sua divulgação e publicização atinjam todas as 

escolas públicas do Paraná.  

                                                 
1
 Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
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Para tanto, apresenta-se uma produção didático-pedagógica, através deste 

Caderno Pedagógico tendo como referências os princípios políticos pedagógicos 

explicitados nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Estado do 

Paraná de História (DCEs-PR, 2008) e, o princípio educacional de compreensão dos 

professores como sujeitos epistêmicos e, ainda na defesa da educação básica e da 

escola pública gratuita de qualidade, como direito fundamental do cidadão.  

 

Nesse sentido, a escola deve incentivar a prática pedagógica fundamentada 
em diferentes metodologias, valorizando concepções de ensino, de 
aprendizagem (internalização) e de avaliação que permitam aos professores 
e estudantes conscientizarem-se da necessidade de “...uma transformação 
emancipadora. É desse modo que uma contra consciência, 
estrategicamente concebida como alternativa necessária à internalização 
dominada colonialmente, poderia realizar sua grandiosa missão educativa” 
(MÈSZÁROS, 2007, p. 212).  
Um projeto educativo, nessa direção, precisa atender igualmente aos 
sujeitos, seja qual for sua condição social e econômica, seu pertencimento 
étnico e cultural e às possíveis necessidades especiais para aprendizagem. 
Essas características devem ser tomadas como potencialidades para 
promover a aprendizagem dos conhecimentos que cabe à escola ensinar, 
para todos. (DCEs - PR, 2008, pág.15) 
 
 

Assim a proposta do material elaborado representa uma contribuição no 

processo de Formação Continuada dos professores do Colégio Estadual Coronel 

Costa Neto, e dos demais professores do município de Arapoti –PR. Pretende-se, 

oferecer uma maior fundamentação teórica que propicie a compreensão e a reflexão 

sobre a própria prática docente em sala de aula, por meio da experiência de 

implementação de estratégias de práticas pedagógicas e uso de meios midiáticos, 

que podem dar condições para que os alunos possam construir um conhecimento no 

decorrer processo de ensino e aprendizagem, no ensino de História.  

 

 

In:http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/noticias/4a-mostrinha-de-cinema-infantil-promovera-oficinas-para-

alunos-da-rede-municipal-de-ensino/ 

http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/noticias/4a-mostrinha-de-cinema-infantil-promovera-oficinas-para-alunos-da-rede-municipal-de-ensino/
http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/noticias/4a-mostrinha-de-cinema-infantil-promovera-oficinas-para-alunos-da-rede-municipal-de-ensino/
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6  OFICINA 1 –  CINEMA E  VÍDEO NA SALA DE AULA HISTÓRIA (8 HORAS) 

 

O objetivo é utilizar sim os filmes em sala de aula, mas tendo claro que é um 

recurso auxiliar e complementar em relação às aulas de histórias. Seja como 

complementação ou com a proposta de atividade posterior a sua apresentação.  

Segundo Moran em seu artigo “O Vídeo na Sala de Aula”, comenta que  

 

[...] o vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca 
todos os sentidos [...] Nos atingem por todos os sentidos e de todas as 
maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 
realidades (no imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a 
comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a 
lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo 
emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional.[...]. (1995, 
p. 27) 
 
 

A partir dessa perspectiva sobre a ação do vídeo sobre os sujeitos e, que se 

propõe a sua utilização no ensino, da disciplina de História, pois esse pode viabilizar 

para o aluno, o processo de construção do conhecimento histórico, partindo do 

abstrato para o espaço concreto do aluno entre o audiovisual do contexto histórico 

apresentado como problemática na construção do saber histórico. 

Segundo Napolitano (1997) precisa-se tomar muito cuidado ao optar pelo 

trabalho com “novas” linguagens ao ensino de História, como o cinema e o vídeo. 

Precisa-se ter bem claro que essas não vão resolver problemas didático-

pedagógicos da disciplina, entretanto, não se pode deixar de usar um material 

abundante e instigante que pode ser trabalhado em sala de aula.  Ressalta ainda um 

aspecto, a preparação prévia do professor em relação à base teórica e metodológica 

dessas novas linguagens, para utilização em sala de aula. 

Essa preparação docente é imprescindível, pois, muitos filmes tidos como 

“históricos” não apresentam pontos de discussão, são apenas ilustrativos e, em 

muitos casos, ilustram de maneira não histórica, ou seja, não são feitos com base 

em informações pesquisadas por historiadores, mas sim pelo próprio diretor que tem 

olhar comercial, de quem quer e precisa vender a produção. Leigos, ou mesmo 

professores desatentos a essa questão, por meio do filme, repassam informações de 

memória, que em certos aspectos não condizem com o tempo e o espaço do fato 

relatado. 
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Os filmes nas aulas de História devem ser usados para analisar a 

problemática proposta no trabalho e, não como um recurso didático, mas como um 

texto a ser lido e questionado.  Como diz Marc Ferro (1992) é preciso ver no filme 

aquilo que “não é o filme”, deve devem ser analisado e contextualizado buscando 

em acontecimentos históricos elementos que permitam compreendê-lo. Outro 

elemento a ser analisado é o momento, o ano em que foi feito, já que o diretor 

coloca seus sentimentos e questões contemporâneas à produção e, não ao 

momento histórico a que se reporta. 

Nessa oficina será trabalhado com os professores um roteiro simplificado e 

esquemático com algumas formas de como utilizar o vídeo na sala de aula, não 

tendo uma ordem rigorosa, mas proporcionando liberdade de adaptação dessas 

propostas à realidade de cada professor e dos seus alunos, tais como: 

 O uso inadequado do vídeo em aula 

 Como ver o vídeo no decorrer da aula 

 Dinâmica de análise do vídeo 

 Abordagens múltiplas no ensino de história e interdisciplinares. 

 Construção de roteiro 

 Avaliação 

 

6.1 METODOLOGIA 

 

Para escrever a história das sociedades, os historiadores fazem uso de 

diferentes documentos, os quais são denominados de fontes históricas, que podem 

ser escritas, visuais e sonoras. Portanto, a proposta de intervenção com o uso de 

mídias pelos professores é essencial para construção de um conhecimento histórico 

através de uma nova leitura sobre o saber histórico, pois se tem nela uma nova 

forma de ver, de ler, além de desenvolver habilidades de compreensão do 

conhecimento de História atual.  

Questão que está prevista para o ensino e, de acordo com as DCEs-PR- 

História, “[...] as imagens, livros, jornais, histórias em quadrinhos, fotografias, 

pinturas, gravuras, museus, filmes, músicas são documentos que podem ser 

transformados em materiais didáticos de grande valia na constituição do 

conhecimento histórico. [...].” (PARANÁ, 2008, p.49). 
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Assim, as inovações tecnológicas são recursos a serem ministrados pelos 

docentes com o objetivo de auxiliá-los na prática educativa, não objetos que levam a 

esquivar-se do propósito de sua profissão, que é trabalhar o conhecimento histórico 

e não ser apenas monitor. Nessa perspectiva, o cinema deve ser um instigador e 

não explicação lúdica de fatos históricos e, será trabalhado através de um 

aprofundamento teórico sobre a linguagem cinematográfica na Educação, debate  

sobre a relação entre o Cinema e a Educação e as possibilidades de trabalho na 

sala de aula. 

 Dando continuidade será desenvolvido o planejamento das aulas, a 

elaboração do material a ser utilizado na oficina “Usando O Cinema e o Vídeo na 

sala de aula História”, como também a metodologia abordada em sala de aula pelo 

professor.  

As atividades que serão realizadas: 

 O uso inadequado do vídeo em aula 

 Desenvolvimento das temáticas de Linguagens da TV e do Vídeo 

 Proposta de uso do vídeo em sala de aula na disciplina de história 

 O uso inadequado em aula, e a informação na TV e no vídeo 

 Propostas de utilização e de como ver o vídeo e suas dinâmica de 

análise de linguagem 

 Elaboração de Roteiro Simplificado e Esquemático 

 

6.2 RECURSOS A SEREM UTILIZADO DURANTE O ENCONTRO: 

 

  Data show para apresentação de slides 

  TV Multimídia (Pendrive) 

 Vídeos com recortes de filmes para análise 

 Textos para análise: 

 Texto 1: Cinema: experiência cultural e escolar, escrito por Marcos 

Napolitano (2009) que orienta sobre o trabalho com filmes na sala de 

aula.  

Texto 2:  A linguagem do cinema no currículo do Ensino Médio: um 

recurso para o professor, de José Cerchi Fusari (2009), apresenta 

aspectos do uso político-pedagógico da linguagem cinematográfica no 



12 

 

currículo do Ensino Médio e seus possíveis desdobramentos no Projeto 

Político-Pedagógico da escola.  

Texto 3: “O Vídeo na Sala de Aula” de José Manuel Moran, especialista 

em mudanças na educação presencial e a distância - Artigo publicado 

na revista Comunicação & Educação. São Paulo, ECA-Ed. Moderna, 

27 a 35, janeiro de 1995. 

 Vídeos com recortes de filmes para análise. 

 

 

7  OFICINA 2 – RPG:  RESGATE  HISTÓRIA E NARRADOR  (8 HORAS) 

 

 

 

Disponível: http://rpg-fa.blogspot.com.br/  Acessado em 23/11/2013 

  

Acredita-se que não somente a aprendizagem de conhecimentos é 

necessária para a vida, mas também as atitudes como a cooperação, a ação 

positiva para a resolução de conflitos e de problemas, a postura firme de segurança 

e resistência para a tomada de decisão. Para isso, é necessário criar oportunidades 

para que todos participem e tenham responsabilidade. 

Durante o processo de aprendizagem, o sujeito deve ser analisado e 

compreendido em sua totalidade, ou seja, aprende a partir do seu corpo, de suas 

emoções, de sua capacidade intelectual e do seu esquema de referências. Ao 

aprender o sujeito descobre a si mesmo, ao distinguir-se como um eu diferente dos 

demais e do mundo de acordo com de Libâneo (apud LOPES, 2001). 

A proposta de trabalho didático com o jogo de RPG, em português: "jogo de 

interpretação de personagens" é um tipo de jogo em que os jogadores assumem os 

papeis de personagens e criam narrativas colaborativamente. Assim, é possível  

http://rpg-fa.blogspot.com.br/
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trazer para sala de aula um trabalho colaborativo e social entre professor e aluno, 

relacionando-se de forma mais prazerosa. 

             Assim, incorporando características de competitividade, colaboração, 

ludicidade, conhecimento, respeito, regras, metas, criatividade e interatividade, se 

desperta para um novo desafio apresentado ao professor, que pode se utilizar de 

jogos didáticos interativos, através de uma linguagem criativa que desperte e 

mantenha a atenção do aluno durante as aulas. 

             Sobre o enfrentamento de desafios, concorda-se com Ken Robinson: em 

suas afirmações de que 

 

Quando a única coisa que sabemos sobre o futuro é que ele será diferente, 
seria prudente fazermos de tudo para também sermos. Precisamos pensar 
de maneira diversa sobre os recursos humanos e como deveremos 
desenvolvê-los se quisermos enfrentar esses desafios.[...]. (2010, p.32). 
 
 

Como salienta o autor é preciso pensar de maneira diversa sobre os sujeitos, 

no caso do ensino de História, é preciso pensar que os alunos são fruto do contexto 

atual, que tem suas habilidades e competências e, da mesma forma sobre o 

professor, num processo de formação continuada para atender às demandas e 

desafios educacionais que se apresentam.  

Nesse contexto, destaca-se o RPG que pode ser um excelente recurso a ser 

utilizado no ensino de História para desenvolver o hábito da leitura, habilidades 

narrativas, socialização, noções de ética e cidadania, e de construção de conceitos 

históricos, de forma lúdica e prazerosa.  Formaliza-se no processo de ensino e 

aprendizagem como mais um instrumento pedagógico no processo de construção do 

conhecimento.  

Ainda, sobre a importância de jogos como instrumentos pedagógicos, 

assevera Kishimoto, 

 

O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No contexto cultural 
e biológico é uma atividade livre, alegre, que engloba uma significação. É de 
grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois 
favorece o desenvolvimento corporal, estimula a vida psíquica e a 
inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando a criança para 
viver em sociedade, participando, questionando os pressupostos das 
relações sociais tais como estão postos.[...]. (apud RAU, 2011, p. 37). 
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Nesse contexto o professor tem um lugar importante na construção do 

conhecimento do aluno, por isso a intervenção pedagógica é necessária. É por meio 

dessa relação que o professor acompanha o aluno para construir significados e dar 

sentido ao que aprende. No cerne da relação professor-aluno ocorre processo de 

apropriação do conhecimento e elaboração de novos saberes.  

Assim a proposta do RPG (Role-playing Game) favorece a relação social 

entre os sujeitos envolvidos, pois é um tipo de jogo em que os jogadores assumem 

os papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente, dificilmente terá um 

ganhador ou perdedor e, isto faz a diferença com relação a outros jogos, tais como: 

tabuleiro,  cartas colecionáveis, esportes, ou qualquer outro tipo.  

Nesta proposta o desenvolvimento de conteúdos históricos através do RPG é 

trazer um resultado positivo ao processo de ensino e aprendizagem, possibilitando 

ao professor desenvolver quaisquer conteúdos de maneira lúdica, ao mesmo tempo 

em que estimula várias competências e habilidades. 

             Como referências à importância e possibilidades de utilização de Jogos na 

Educação, existem inúmeros trabalhos de pesquisa realizados. Entre esses, 

apresenta-se alguns como, o artigo “Educação Através dos Jogos Cooperativos de 

Representação” do professor Marcos Tanaka Riyis (2004), traz um grande 

referencial sobre educação através de jogos cooperativos. Outros autores tais como 

o psicólogo Alfeu Marcatto, com seu livro “Saindo do Quadro” (1996); a professora 

Andréa Pavão, com sua tese de mestrado, depois transformada em livro, chamada 

“A Aventura da Leitura e da Escrita” (1999), e Luiz Ricon, com sua série de livros 

Mini-Gurps (2000).  

          Assim também, outras indicações como: Projeto Cooperação, de Fabio Brotto, 

disponível em www.projetocooperacao.com.br; Cooperando , disponível no endereço 

eletrônico  www.cooperando.com.br e,  ainda a Revista de Jogos Cooperativos , 

acessível pelo  e-mail revista@lslannes.com.br. Como também  Além de alguns sites 

com muitas informações sobre as estratégias do RPG em sala de aula:  

 rede RPG -  www.rederpg.com.br ;  

 histórias interativas  -  www.historiasinterativas.nom.br ; 

 RPG e Educação -  www.simposiorpg.com.br ou www.rpgeeducacao.com.br;  

 jogo de Aprender  - www.jogodeaprender.com.br ;  

 www.devir.com.br da Editora Devir; 

http://www.projetocooperacao.com.br/
http://www.cooperando.com.br/
mailto:revista@lslannes.com.br
http://www.rederpg.com.br/
http://www.historiasinterativas.nom.br/
http://www.simposiorpg.com.br/
http://www.rpgeeducacao.com.br/
http://www.jogodeaprender.com.br/
http://www.devir.com.br/
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 www.akrito.com.br da Editora Akritó; 

 www.portalrpg.com.br ; 

 www.vozdocavaeliro.hpg.com.br;  

Diante da gama de informações e estudos sobre a questão dos jogos na 

educação, sabe-se que a relação ensino-aprendizagem depende, entre outros 

aspectos, de um educador comprometido em instrumentalizar política e 

tecnicamente o aluno, ajudando-o a construir-se como sujeito social.  Dessa forma o 

jogo de RPG no processo de ensino e aprendizagem o aluno desenvolverá outras 

habilidades ligadas à educação escolar até valores e atitudes desvinculadas de 

conteúdos científicos. São exemplos, a otimização da expressão oral, as técnicas de 

pesquisa, a produção textual, autocontrole, imaginação, paciência, tolerância e 

criatividade. 

 

7.1 METODOLOGIA 

 

A oficina de RPG acontecera através de um encontro onde apresentara 

fundamentação teórica e a pratica através de um pequeno treinamento com 

apresentação das modalidades que podem ser utilizadas pratica docente como: 

 Live Action(Ação ao Vivo) onde os alunos representam “ao vivo” seus 

personagens; 

  RPG “de Mesa” também chamado de RPG tradicional, onde há um 

mestre(professor), que descreve o ambiente e tudo o mais que não 

seja a ação de cada jogador, e os jogadores, que, a partir das 

descrições do mestre e de acordo com as características dos seus 

personagens, descrevem suas ações, formando, assim, uma história. 

O mestre, no caso, age como um narrador, um contador de histórias, 

só que essa história não está “fechada”, e sim, é contada pelo grupo 

todo, mestre e jogadores. 

  Aventura-Solo onde o aluno joga individualmente ou em dupla 

seguindo um roteiro no formato de um pequeno livro. 

Na oficina será destacada a importância do jogo de RPG em mesclar dados 

históricos numa partida, sem abrir mão do elemento lúdico, e que uma partida 

ministrada por um professor competente pode sim, esclarecer para os alunos 

http://www.akrito.com.br/
http://www.portalrpg.com.br/
http://www.vozdocavaeliro.hpg.com.br/
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variados temas históricos, devido o caráter flexível do jogo que se pode jogar em 

qualquer período histórico, assim como, em infindáveis recortes temáticos que são 

possibilitados pelas variadas atividades; mediante seus cenários infinitos que a 

própria disciplina de História proporciona. 

Outro fator de grande importância que será desenvolvido na oficina é pratica 

da narração histórica pelos alunos, em que as variáveis da história não estão 

acabadas, pois os demais participantes interferem no seu encadeamento, ao 

contrário da narrativa tradicional possibilitando a construção de um conhecimento 

histórico no coletivo na qual o mestre (professor) faz a mediação com os 

personagens (alunos) durante o processo de ensino e aprendizagem. 

As atividades que serão realizadas: 

 Propostas de utilização do jogo de RPG  no Ensino de História 

 Dinâmica de análise de linguagem jogo de RPG  

 Proposta de uso jogo de RPG  de mesa/tabuleiro e encenação 

 Elaboração prévia de uma estratégica de jogo de RPG com um 

conteúdo histórico. 

 Diagnóstico e análise de dados das turmas a serem desenvolvida a 

metodologia do jogo de RPG  no Ensino de História. 

 Planejamento, preparação de material e estudo dos temas propostos 

sobre o conteúdo histórico escolhido na elaboração do jogo de RPG   

 Construção do Tabuleiro de mesa para o jogo de RPG  

 Construção das fichas de personagens, elaboração das estratégias, 

dos enigmas e problemas que envolvam o conteúdo educacional e 

forma da narrativa a ser desenvolvida durante a prática da metodologia 

em sala de aula. 

 Desenvolvimento de um jogo de RPG de mesa/tabuleiro ou de 

encenação com os professores participantes da oficina. 

 

7.2 RECURSOS A SEREM UTILIZADO DURANTE O ENCONTRO: 

 

  Data show para apresentação de slides 

  TV Multimídia (Pendrive) 
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 Cartolinas, caneta de cor, réguas, pinceis e tinta guache para 

confecções de tabuleiros 

 Discussão circular das características, estratégias de elaboração da 

dinâmica do Jogo de RPG . In:  Blog Dragão RPG, disponível em: 

http://dragao-rpg.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html . 

 Texto  “Investigando sobre Requisitos para um Jogo de RPG com 

Professores de uma Escola Pública de Ensino Fundamental” de 

Vanessa Regina Margareth Lima Maike, Leonardo Cunha de Miranda, 

M. Cecília C. Baranauskas - Instituto de Computação Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) – Campinas, SP – Brasil e 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal, RN – Brasil 

 

             In:http://saiadamasmorra.blogspot.com.br/2012/09/o-que-eu-ganho-jogando-rpg.html  

 

 

8   IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA: DESDOBRAMENTO DO PROJETO 

 

A proposta de intervenção acontecerá em duas etapas, à primeira destina-se 

a contribuir na formação do professor, esclarecendo sobre o trabalho com a mídia 

que será utilizada em sala de aula, como também, a escolha das turmas em que 

será desenvolvido o jogo de RPG.  

http://dragao-rpg.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html
http://saiadamasmorra.blogspot.com.br/2012/09/o-que-eu-ganho-jogando-rpg.html
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Nessa etapa, também serão realizados os encontros para apresentação da 

proposta e o desenvolvimento das oficinas com os professores, e aplicação da 

metodologia em sala de aula, de acordo como planejamento durante os sete 

primeiros encontros de formação com os professores.  

Na segunda etapa se desenvolverá a fase de observação da metodologia 

aplicada com os alunos, o professor fará levantamentos de dados positivos e 

negativos no decorrer do processo, e no último encontro será a conclusão final se as 

oficinas contribuíram para o avanço do processo de ensino aprendizagens dos 

alunos das respectivas turmas do colégio, onde estes dados serão prescritos pelos 

próprios docentes que participaram da formação ofertada pela proposta, e se a 

mesma é viável para efetivação do uso das mídias no ensino de História, ou seja 

será avaliação da proposta na escola, se foi positiva ou não. 

A proposta de implementação será desenvolvida em oito encontros 

presenciais com quatros horas de duração, para aprofundamento teórico e para 

formação do professor, nesses encontros acontecerão duas oficinas de 8 horas cada 

totalizando a carga horária de 16 horas capacitação, no decorrer do processo será 

dado um espaço maior para fazer a observação da metodologia em sala de aula. 

Abaixo apresento de forma mais sintetizada os conteúdos abordados em cada 

encontro como também a metodologia ser adotada em cada encontro. 

 

8.1. CONTEÚDOS: 

Encontro 1: Apresentação da proposta  PDE na escola 

Encontro 2: Educação e Mídia, no Ensino de História 

Encontro 3: Metodologia da problematização no Ensino de História 

Encontro 4: Oficina 1 - Usando O Cinema e o Vídeo na sala de aula História 

Encontro 5: Oficina 2 – RPG: O resgate da História e do Narrador 

Encontro 6: Construção e elaboração de material pedagógico – Usando O 

Cinema e o Vídeo na sala de aula História 

Encontro 7: Construção de material pedagógico – RPG: O resgate da 

História e do Narrador 

Encontro 8:  Avaliação 
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8.2  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO DOS 8 ENCONTROS 

 

Cada encontro será desenvolvido em 4 horas de estudos, sendo: 

1. Leitura prévia dos textos selecionados. 

2. Levantamento da prática social inicial, através de questões.  

3. Leitura e discussão de textos. 

4. Análise possibilidades de aplicabilidade e pertinência à realidade escolar. 

5. Avaliação da realização das oficinas em sala de aula. 

6.  Apontamentos e compromissos possíveis, para a melhoria do processo 

educativo com uso do RPG no ensino de História.  

 

 

In:http://www.devir.com.br/rpg/oq_rpg.php 
 

8.3  ENCONTRO 1: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PDE NA ESCOLA 

 

O objetivo deste encontro é proporcionar uma maior interação dos 

professores com a proposta do projeto PDE de implementação na escola, será 

também tratado sobre a metodologia que será utilizada nas oficinas. 

As atividades que serão realizadas: 

 Comentário sobre o programa PDE -  atividades de 2014. 

 Apresentação do material didático para  oficina. 

 Apresentação do projeto de implementação na escola do PDE- 2013. 

 Discussão sobre temas que serão estudados nos encontros. 

http://www.devir.com.br/rpg/oq_rpg.php
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 Levantamento sobre conhecimento e uso de mídias audiovisuais como 

- Cinema e RPG - importância na educação e no ensino de História. 

 Apresentação do cronograma de observação com as turmas nas se 

desenvolverão a pratica metodológica proposta. 

 Preenchimento dos questionários investigativo sobre o perfil do 

professor e uso de mídias em sua prática docente. 

 

Recursos a serem utilizado durante o encontro: 

 Data show  para apresentação de slides 

  Questionário impresso  

 Textos de fundamentação  

 

In: http://vidacompropositos-areosa.blogspot.com.br/p/iurd.html 

 

8.4  ENCONTRO 2:  EDUCAÇÃO E MÍDIA, NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Atualmente é exigida da escola a formação de cidadãos críticos, 

democráticos, criativos, dinâmicos e qualificados (BRASIL, 1996). De acordo com 

Moretto (Apud, LÉVY 1999), o desafio não é apenas ajudar a formar profissionais 

capazes de selecionar conteúdos, informações e conhecimentos, mas acima de tudo 

profissionais capazes de se adaptararem às novas exigências do mundo 

globalizado.  

Não se trata simplesmente de melhorar a transmissão de conhecimentos nem 

a informatização do processo ensino aprendizagem. Hoje significa mudança de 

http://vidacompropositos-areosa.blogspot.com.br/p/iurd.html
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paradigmas educacionais, favorecendo a formação dos alunos com autonomia para 

construir o seu próprio conhecimento. Nesse contexto, o professor é chamado a 

assimilar e desenvolver competências e habilidades específicas em função do seu 

perfil profissional, conforme preconiza a LDB 9394/96 

 

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96) – 
prevê o estabelecimento de Diretrizes Curriculares para a educação básica 
e superior no lugar do currículo mínimo antes determinado. Dentro dessa 
lógica, as Diretrizes Curriculares contemplam, na sua elaboração, a 
definição e o desenvolvimento de competências e habilidades para os 
diferentes níveis de ensino (20/12/1996). 

 

Assim, a escola é um espaço privilegiado para a utilização de mídias no 

ensino. Especificamente, no ensino de História, cada vez mais utiliza e se sensibiliza 

com a argumentação histórica na explicação de seu espaço e tempo, nos discursos 

das práticas pedagógicas, e de como os pesquisadores do ensino estão refletindo 

sobre como a narrativa midiática de teor, dito histórico, porém carregada de 

memória, tem sido utilizada na produção do saber histórico escolar.   

 No tocante a utilização de uma abordagem atual sobre a didática da história,  

  

Rüsen considera a didática da história uma disciplina do campo 
historiográfico que analisa os fundamentos da educação histórica. 
Expandindo seus objetos de estudo para além do ensino e aprendizagem 
na escola, considera como problemáticas dessa disciplina “todas as formas 
e funções do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática 
[...]  (RÜSEN: 2010, p.94) 

 

Assim, na análise dos usos e funções da narrativa de teor histórico nos meios 

de comunicação de massa, esse autor  indica que “ [...] os insights específicos da 

didática da história [...] têm de ser transformados na linguagem do nosso 

entendimento da comunicação de massa[...].”.(RÜSEN: 2010). Em outras palavras, 

aponta para a necessidade do desenvolvimento de abordagens teóricas e 

metodológicas e de estudos empíricos que integrem questões e métodos com as 

disciplinas especializadas na análise da vida pública.  

Por outro lado, o saber histórico escolar é uma das fontes primordiais do 

desenvolvimento da consciência histórica dos indivíduos contemporâneos. E não se 

pode negar que as interpretações apresentadas pela mídia têm um espaço cada vez 

mais ampliado na produção dos materiais didáticos escolares. Muitas vezes, a 

narrativa midiática chega a rivalizar com aquela desenvolvida pela historiografia, se 
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considerarmos as fontes pesquisadas e as opiniões apresentadas por alunos e 

professores em sala de aula.  

O objetivo deste encontro é fundamentação teórica sobre a importância do 

uso das mídias como possibilidades pedagógicas no ensino de História e de como 

as mesmas se apresentam na atualidade na didática histórica da disciplina. 

Os recursos a serem utilizados durante este encontro: 

 Data show para apresentação de slides  

 Texto Desafios do trabalho docente: mudança ou repetição, das autoras 

Krahe Elisabeth Diefenthaeler, Taroucoi Liane Margarida Rockenbach, Mary 

Lúcia Pedroso Konrath, dos Programas de Pós-graduação em Educação e de 

Informática da Educação. UFRS: Brasil. 

A atividade a ser realizada nesse encontro será a elaboração do 

planejamento das propostas a serem desenvolvidas nas aulas de História. 

Destacando principalmente a problematização histórica ser trabalhada durante o 

processo de ensino aprendizagem do aluno.  

 

 

In:  http://nerdcharm.blogspot.com.br/2012/07/personagens-da-disney-em-rpg-part-iii.html 

 

8.5 ENCONTRO 3: METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO NO ENSINO DE 
HISTÓRIA 

 

Neste terceiro encontro se desenvolverá um estudo sobre a Pedagogia 

Histórica-Crítica e a Metodologia da Problematização do Ensino. Através de uma 

análise do referencial teórico que embase a construção de roteiros de trabalho, para 

o uso das temáticas abordadas dentro destas perspectivas.  

http://nerdcharm.blogspot.com.br/2012/07/personagens-da-disney-em-rpg-part-iii.html
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Nesse momento o contexto do estudo tem por objetivo analisar o 

planejamento, os roteiros de aulas e do material didático a ser utilizado pelos 

professores na sua prática, durante a fase de observação e da aplicação em sala de 

aula, discutindo suas contribuições nas diversas áreas do conhecimento. Será 

desenvolvida uma discussão circular sobre a importância sobre as mídias escolhidas 

para o desenvolvimento das oficinas, e o processo de ensino aprendizagem no 

ensino de História.   

No decorrer do encontro será feita discussão circular sobre a DCEs-Pr de 

História(2008)  e PCNs (1998), para embasamento teórico sobre a construção do 

conhecimento histórico da atualidade e na matriz curricular no espaço educacional 

do século XXI. Como o grande avanço das tecnologias de informações e 

comunicação, nas mais diversas significações sociais e culturais, têm influenciado e 

possibilitado uma nova forma de comunicar na escola,  principalmente no processo 

de ensino aprendizagem, na formulação e compreensão do processo histórico na 

vida social e cultural do aluno, com os vários instrumentos e fontes históricas que 

envolvem o ensino de história. 

Entretanto é importante destacar que nenhum documento é neutro, como 

qualquer objeto elaborado historicamente pelo homem, em sociedade, o documento 

seja ele escrito ou audiovisual é feito e concebido por alguém, em determinado 

contexto, com determinada ideologia, em determinado tempo e espaço.  

Dessa forma nesse encontro será trabalhado como é construído o 

pensamento histórico dentro da sala de aula e de como é visto pelos alunos este 

pensar histórico, desmitificando a noção de verdade única, dos elementos a serem 

utilizados e narrados. Tal noção de saber histórico é questionada pelos 

historiadores, haja vista que um mesmo fato pode ser interpretado de várias 

maneiras a partir de pontos de vista diferenciados, pois “[...] o objeto criado é 

portador de conteúdo social e histórico e como objeto concreto é uma nova realidade 

social [...]”. (PEIXOTO, 2003, p.39). 

 

Recursos a serem utilizado durante o encontro: 

 Será utilizado Data show para apresentação de slides  

 Texto síntese: O que é mídia-educação da autora Maria Luiza Belloni – 

Capítulo I: Autodidaxia: novos modos de aprender; Capítulo II: Novos 

professores, outros alunos e Capítulo III: Ética e Estética 
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 Vídeo: O sorriso de Monalisa 

 TV Multimídia (Pendrive) 

 Cartolinas brancas e canetas pilotos (vermelho, azul e preto), para 

elaborações de painéis para o seminário que será desenvolvido em grupo 

 

 

Disponível: http://www.elo7.com.br/adesivo-cinema-romantico/dp/1DA286 Acessado em 27/11/2013 
 

8.6 ENCONTRO 4: OFICINA 1 - CINEMA E  VÍDEO NA SALA DE AULA HISTÓRIA 

 

Dando continuidade às ações previstas no projeto de implementação, este 

encontro tem como objetivo trabalhar a linguagem cinematográfica na Educação, e 

um debate com a equipe docente sobre a relação entre o Cinema e a Educação e as 

possibilidades de trabalho na sala de aula com essa linguagem. 

O primeiro texto a ser trabalhado será Cinema: experiência cultural e escolar, 

escrito por Marcos Napolitano (2009) que orienta sobre o trabalho com filmes na 

sala de aula a partir de duas premissas básicas, que são: transformar a experiência 

sociocultural do cinema em uma experiência aliada ao conhecimento e, entender o 

cinema como uma linguagem artística que tem características próprias, aparatos 

tecnológicos, expressão, gêneros, estilos e tradições narrativas. 

O segundo texto, A linguagem do cinema no currículo do Ensino Médio: um 

recurso para o professor, de José Cerchi Fusari (2009) apresenta aspectos do uso 

político-pedagógico da linguagem cinematográfica no currículo do Ensino Médio e 

seus possíveis desdobramentos no Projeto Político-Pedagógico da escola, no plano 

http://www.elo7.com.br/adesivo-cinema-romantico/dp/1DA286
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de ensino e na aula, esta, por sua vez, considerada como um momento privilegiado 

de todo esse processo. E, por se tratar de aula, ainda traz contribuições importantes 

para tornar essa “aula” uma experiência curricular significativa, tanto para os 

educandos quanto para os educadores. 

 

As atividades que serão realizadas: 

 Desenvolvimento das temáticas de Linguagens da TV e do Vídeo 

 Proposta de uso do vídeo em sala de aula na disciplina de história 

 O uso inadequado em aula, e a informação na TV e no vídeo. 

 

Recursos a serem utilizado durante o encontro: 

  Data show para apresentação de slides 

  TV Multimídia (Pendrive) 

 Vídeos com recortes de filmes para análise 

 Texto sobre a proposta da linguagem do Cinema na aula de História  

 

 

In: http://www.mundodrive.com/2013/05/nome-completo-dos-personagens-de-caverna-do-dragao.html 
 

 

8.7 ENCONTRO 5: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL 

PEDAGÓGICO  CINEMA E VÍDEO NA SALA DE AULA HISTÓRIA 

 

O quinto encontro tem como objetivo principal a elaboração do material a ser 

utilizado na oficina “Usando O Cinema e o Vídeo na sala de aula História” como 
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também a metodologia abordada e, as sugestões para auxiliar nessa experiência 

antes da projeção, extraída do Caderno de Cinema do Professor: Dois / Secretaria 

da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação; organização, 

Devanil Tozzi ... [e outros]. - São Paulo : FDE, 2009. Entre essas, destaca-se as 

seguintes sugestões: 

• Retomar informações básicas relativas à utilização do filme/linguagem 

cinematográfica no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Médio na seção 

dos roteiros para discussão dos filmes.  

• Rememorar experiências – bem-sucedidas ou não – de utilização curricular 

de filmes, vividas pelo professor em seu processo de formação e/ou na sua prática 

pedagógica. Essas experiências podem auxiliar o professor tanto em relação ao que 

fazer como o que evitar. 

• Identificar nexos e sentidos nas diferentes áreas e disciplinas escolares dos 

filmes em geral e, em especial, daqueles que favorecem possibilidades de diálogo 

com o conhecimento a ser trabalhado. 

• Assistir ao filme selecionado antes da experiência com os alunos, 

planejando sua abordagem numa determinada situação, prevista no seu plano de 

curso e/ou aulas, garantindo, porém, espaço para as manifestações criativas que o 

filme poderá provocar. 

• Sensibilizar a classe sobre a importância da utilização de filmes no contexto 

do currículo escolar em ação, estabelecendo distinção entre a experiência na esfera 

privada (casa, cinema, clubes, etc.) e a experiência escolar, ressaltando que neste 

último caso a oportunidade de explorar aspectos da ciência e do pensamento pode 

trazer ganhos para cada um. 

• Preparar o ambiente para a vivência da experiência com o filme: sala de 

aula, sala de vídeo, agendamento, equipamentos e a localização do DVD. Não 

descartar eventuais colaborações de alunos nesta tarefa. 

• Criar alternativas para superar a dificuldade do tempo de aula com o tempo 

do filme, planejando, por exemplo, a atividade em parceria com outros colegas, o 

que poderá promover, principalmente, o diálogo interdisciplinar entre a linguagem 

cinematográfica e os conteúdos escolares. 

• Introduzir, sempre que possível e necessário, a experiência cinematográfica 

na unidade escolar, inserindo-a no projeto político-pedagógico e nos planos de 
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ensino: o filme seria uma linguagem, além de outras, no conjunto dos demais 

componentes do currículo do Ensino Médio. 

• Explicitar claramente, no próprio plano de trabalho e junto com os alunos, os 

objetivos previstos para a utilização daquele filme, naquele momento do curso. No 

entanto, podem ocorrer imprevistos e as sugestões dos alunos precisam ser 

consideradas na superação de dificuldades ou impasses. Nesse caso, um pouco de 

flexibilidade só trará enriquecimento para todos. 

Enfim, preparar-se significa fazer uma leitura crítica do filme e/ou trechos, 

sendo nexos com aspectos do conhecimento materializado como conteúdo escolar. 

Significa também lidar intelectual e emocionalmente com o conteúdo do filme. É 

preciso ter clareza da provocação/estimulação que vai ocorrer nos alunos e quais 

reações poderão acontecer. O docente dificilmente vai conseguir prever tudo e 

preparar todas as respostas, mas vai estar mais seguro diante do esperado e do 

inesperado. Relevante seria assistir ao filme com colegas das diferentes disciplinas, 

pois isso enriqueceria muito uma leitura interdisciplinar e transdisciplinar da obra.  

 

As atividades que serão realizadas: 

 Propostas de utilização e de como ver o vídeo 

 Dinâmica de análise de linguagem 

 Elaboração de Roteiro 

 Proposta de uso do vídeo em sala de aula na disciplina de história 

 O uso inadequado em aula, e a informação na TV e no vídeo. 

 

Recursos a serem utilizado durante o encontro: 

 Será utilizado Data show para apresentação de slides 

  TV Multimídia (Pendrive) 

 Vídeos com recortes de filmes para análise 

 Texto - “O Vídeo na Sala de Aula” de José Manuel Moran, especialista 

em mudanças na educação presencial e a distância - Artigo publicado 

na revista Comunicação & Educação. São Paulo, ECA-Ed. Moderna, 

27 a 35, janeiro de 1995. 
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In: http://saiadamasmorra.blogspot.com.br/2012/09/o-que-eu-ganho-jogando-rpg.html 

 

8.8 ENCONTRO 6: OFICINA 2 – RPG: O RESGATE HISTÓRIA E NARRADOR 

 

Este encontro tem como objetivo desenvolver um aprofundamento teórico 

sobre o tema como também do lúdico no processo de ensino aprendizagem no 

ensino de História e disciplinas afins. Trabalhar com jogos em sala de aula sejam 

eles eletrônicos ou não, de certa forma, produz uma sedução de tal maneira que alia 

o conteúdo educacional à diversão e ao encantamento de um jogo, como mais uma 

excelente ferramenta educacional. 

 No entanto, tornar o processo de aprendizagem algo agradável, durante uma 

brincadeira exige um cuidadoso estudo do design do jogo e das técnicas 

pedagógicas a serem aplicadas no mesmo. Assim propõe-se neste encontro 

trabalhar com o RPG em sala de aula, na disciplina de História.  

Segundo Vigotsky (2007), nas pesquisas do lúdico aplicado à educação, 

contribui para o entendimento dos jogos no processo de ensino e parendizagem 

quando diz que o jogo, ou brinquedo é um instrumento que possibilita a criança 

(adolescente/jovens) a agir “numa esfera cognitiva”. Dessa forma, a criança aprende 

a abstrair a realidade adquirindo comportamentos de origem interna, e não 

simplesmente motivada por incentivos visuais do meio externo. 

Além disso, ainda de acordo com o autor, “[...] da mesma forma que uma 

situação imaginária tem que conter regras de comportamento, todo jogo com regras 

http://saiadamasmorra.blogspot.com.br/2012/09/o-que-eu-ganho-jogando-rpg.html
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contém uma situação imaginária [...] (VIGOTSKY, 2007, p. 39).” Nesse sentido, ao 

jogar ou brincar, a criança /ou adolescentes e jovens unem o prazer do jogo com a 

subordinação às regras, que é um elemento importante, pois, ao renunciar ações 

impulsivas, constrói-se um caminho prazeroso e desafiante no ato de jogar. 

Nesse sentido, o RPG vem sendo utilizado na educação por possuir 

características interessantes para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, 

dentre elas destacam-se as seguintes: socialização, narrativa, interatividade, 

interdisciplinaridade e cooperação, como sugere Schmidt (2008). A tais 

características, segundo Riyis (2004) acrescentam-se ainda: resoluções de 

situações-problema, aplicações de conceitos em situações práticas do dia-a-dia, 

expressão oral (principalmente no jogo tradicional), expressão corporal 

(principalmente no Live Action) e preocupação e respeito ao outro, também auxiliam 

esse desenvolvimento.  

É neste contexto de ensino que a proposta de trabalhar com o RPG, traz um 

componente adicional, de fundamental importância no processo de ensino e 

aprendizagem, a interação entre o(s) jogador (es), ou seja, nos sujeitos envolvidos 

no processo que é o professor e aluno. Ressalta-se que na dinâmica do jogo de 

RPG a narrativa se torna um diferencial e, assim, um elemento relevante nessa 

mídia. O papel do jogador como tomador de decisões e protagonista da história 

também proporciona uma experiência mais imersiva e cativante, na qual a narrativa 

da história é o foco principal. 

Vale destacar que a proposta é tornar o conteúdo educacional integrado ao 

coração da mecânica do jogo, na qual eventuais enigmas e problemas referentes 

aos conteúdos abordados façam parte da narrativa da história, caso contrário o 

jogador perde a imersão da proposta que é construir o pensamento histórico durante 

o processo de ensino aprendizagem. A narrativa, portanto, pode ajudar a resolver as 

dificuldades apresentadas durante o processo de ensino dos conteúdos abordados 

em sala de aula, pois além de cativar o jogador (aluno), também permite mascarar 

os enigmas e as problemáticas ou deixar transparentes os conteúdos educacionais, 

unindo-os através da história sendo contada. 

 

As atividades que serão realizadas: 

 Propostas de utilização  do jogo de RPG  no Ensino de História 

 Dinâmica de análise de linguagem jogo de RPG  
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 Proposta de uso jogo de RPG de mesa/tabuleiro e encenação 

 Elaboração prévia de uma estratégica de jogo de RPG com um 

conteúdo histórico. 

 

Recursos a serem utilizado durante o encontro: 

 Data show para apresentação de slides 

  TV Multimídia (Pendrive) 

 Cartolinas, caneta de cor, réguas, pincéis e tinta guache para 

confecções de tabuleiros 

 Texto “Investigando sobre Requisitos para um Jogo de RPG com 

Professores de uma Escola Pública de Ensino Fundamental- Vanessa 

Regina Margareth Lima Maike, Leonardo Cunha de Miranda, M. Cecília 

C. Baranauskas - Instituto de Computação Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) – Campinas, SP – Brasil e Departamento de 

Informática e Matemática Aplicada Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) – Natal, RN – Brasil 

 

 

In:  http://dragao-rpg.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html. 

http://dragao-rpg.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html
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8.9 ENCONTRO 7: PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE MATERIAL 
PEDAGÓGICO – RPG: O RESGATE DA HISTÓRIA E DO NARRADOR 

 

No sétimo encontro se dará continua ao trabalho, com o objetivo principal de 

elaboração do material a ser utilizado na oficina “RPG: O resgate da História e do 

Narrador” como também a metodologia abordada. Com o intuito de entender melhor 

os desafios por trás do design de um jogo de RPG, será feita uma revisão 

bibliográfica de trabalhos relevantes ou recentes que abordam esse tema. Nos 

últimos anos devido ao crescimento da indústria, que despertou o interesse de 

pesquisadores em tecnologias educacionais, nos quais priorizam  mais as questões 

de design dos jogos em separado de seus aspectos de aprendizado 

Para reverter essa questão e, e gerar resultados educacionais em jogos 

educacionais, há exigência de exercícios baseados em e na ação do jogo, os quais  

encorajam um comportamento de tentativa e erro sem a preocupação com os 

resultados obtidos. Dessa forma, será desenvolvida uma reflexão baseada em 

problemas, cujo objetivo é descrever o mecanismo de aprendizado utilizando o jogo 

de RPG no raciocínio reflexivo das propostas dos conteúdos que levam a adaptar 

suas estratégias de jogo com as estratégicas pedagógicas do conteúdo em 

discussão.  

Assim será apresentado de forma direta o aspecto crucial do jogo em si com a 

integração entre o conteúdo pedagógico e a mecânica do jogo. Ressaltando a 

importância do planejamento pedagógico do conteúdo com o jogo, que se não for 

bem feita, os jogadores lembrarão apenas dos momentos divertidos do jogo e, além 

de não assimilarem o conteúdo educacional, o verão como um empecilho ou uma 

obrigação necessária para chegar à diversão.   

Ressalta-se aqui, que a proposta não se restringe apenas ao momento da 

brincadeira, mas sim sobre os efeitos pós-jogo que, às vezes, podem ser 

educacionalmente mais ricos do que o jogo em si. Como por exemplo, quando os 

alunos estiverem buscando informações históricas em livros, sites e outros meios e 

principalmente a interação do professor durante toda a mediação do processo de 

ensino e aprendizagem, na construção do conhecimento histórico a partir  de uma 

cultura ou civilização nas quais os alunos se tornam  os personagens históricos. 

 

As atividades que serão realizadas: 
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 Diagnóstico e análise de dados das turmas em que será desenvolvida 

a metodologia do jogo de RPG. 

 Planejamento, preparação de material e estudo dos temas propostos 

sobre o conteúdo escolhido na elaboração do jogo de RPG. 

 Construção o Tabuleiro de mesa para o jogo de RPG. 

 Construção das fichas de personagens, elaboração das estratégicas, 

enigmas e problemas que envolvam o conteúdo educacional e, a forma 

da narrativa a ser desenvolvida durante a prática da metodologia em 

sala de aula. 

 Desenvolvimento de um jogo de RPG de mesa/tabuleiro ou de 

encenação com os professores participantes da oficina. 

 

Recursos a serem utilizado durante o encontro: 

  Data show para apresentação de slides 

  TV Multimídia (Pendrive) 

 Cartolinas, caneta de cor, réguas, pinceis e tinta guache para 

confecções de tabuleiros 

 Texto sobre características, estratégicas de como jogar RPG para 

iniciantes, e de como elaborar a dinâmica do Jogo de RPG (Role 

Playing Game) do Blog Dragão RPG, que esta disponível no endereço 

eletrônico: http://dragao-rpg.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html . 

 
 
 

 

In: http://portalbraganca.com.br/cinema/ 

 

http://dragao-rpg.blogspot.com.br/2010_03_01_archive.html
http://portalbraganca.com.br/cinema/
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In:http://celiacosta-estudos.blogspot.com.br/2011/05/avaliacao-da-aprendizagem-mitos-e.html 

 

8.10 ENCONTRO 8:  AVALIAÇÃO 

 

No último encontro, o objetivo será a avaliação da proposta do projeto de 

implementação na escola, frente aos resultados analisados pelos professores, 

quanto ao aproveitamento dos alunos nos conteúdos histórico trabalhados no jogo 

de RPG, frente ao ensino e a aprendizagem, de conteúdos abordados de forma 

convencional, sem a presença do lúdico. 

 Pretende-se analisar todo referencial teórico que embasou a construção dos 

roteiros de trabalho, dentro das perspectivas propostas na oficina de formação sobre 

o uso das tecnologias como possibilidade pedagógica na inovação da prática 

docente em História, e discutir sobre as contribuições nas diversas áreas do 

conhecimento. 

            Da mesma forma, será feita uma discussão circular sobre a inclusão das 

tecnologias escolhidas como instrumentos pedagógicos para suporte do professor 

na sua prática docente, do dia a dia e sua importância no contexto educacional, em 

que os participantes deverão relatar suas experiências vividas na sala de aula, sobre 

o processo de ensino e aprendizagem e, a inclusão do Cinema e do Vídeo e do Jogo 

de RPG no ensino de história. 

Ressalta-se que a base da avaliação terá como foco: 

 Aplicação do material didático na sala de aula. 

 Aplicação das metodologias propostas em sala de aula, das quais 

destacamos: O Uso de filmes e vídeos e do jogo. 

http://celiacosta-estudos.blogspot.com.br/2011/05/avaliacao-da-aprendizagem-mitos-e.html
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 Acompanhamento dos resultados das atividades realizadas e das 

demais pessoas envolvidas durante o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Redação e apresentação de relatório das atividades realizadas. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos encaminhamentos apresentados neste caderno pedagógico, não 

pretendo esgotar as reflexões acerca da problemática presente na pratica docente 

no Ensino de História no contexto escolar, tão pouco apresentar uma receita, como 

se fosse a única possível de ser seguida, pois como bem enfatizou Paulo Freire, no 

processo educativo o caminho se faz ao caminhar. 

Diante das inúmeras transformações vivenciadas em todos os contextos 

sociais, a escola precisa reconstruir novas bases para dar conta de sua função, e 

neste contexto é importante ressaltar que a formação do docente deve ter 

continuidade no interior das escolas, com um programa bem articulado de formação 

continuada. A referente proposta é proporcionar esta continuidade de formação, 

através das duas oficinas ofertadas: “Usando O Cinema e o Vídeo na de aula 

História” e “RPG: O resgate da História e do Narrador”. 

Desenvolver um trabalho de interação e promover posturas investigativas nos 

alunos não é um trabalho simples, porém é recompensador. O desânimo que os 

estudantes sentem em relação às aulas de Histórias pode ser resultado, na maioria 

das vezes, da imposição de um papel de passividade que a estrutura escolar os 

obriga a assumir.  

Assim considero que as temáticas Cinema e RPG surge nesse cenário 

educacional como um auxiliador no processo de ensino-aprendizagem, e de 

estratégia de abordagem do ensino de Historia, na prática docente, onde os 

professores possam aprendê-los com a finalidade de inovar suas aulas. Como 

também reforçar que o uso das tecnologias como possibilidade pedagógica na 

inovação da prática docente no ensino de História, pode ser efetivada a partir de 

uma formação planejada e articulada dentro da escola, onde o professor possa 

assumir o papel de mediador na construção do conhecimento. 
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10. CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

1º Semestre – Ano de 2014 

Atividades Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Apresentação do 
Projeto na Escola 

X     

Encontro 1 X     
Encontro 2, 3 e 4  X X   

Encontro 5 e 6   X   
Encontro 8    X X 

GTR    X X 
Coleta de dados     X 

2ºSemestre – Ano de 2014 

Atividades Julho  Agosto Setembro Outubro Novembro 

Síntese dos 
Resultados 

 X    

Discussão dos 
Resultados 

 X X   

Produção do Artigo  X X X  

Entrega do Artigo     X 
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