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RESUMO
Este trabalho se apoia na perspectiva gramsciana e socioconstrutivista para propor a
aplicação do jogo na modalidade RPG para viabilizar, de modo mais significativo e
ativo, a construção do conhecimento sobre a História. A forma desta aplicação,
porém, não se pauta exclusivamente nas perspectivas pedagógicas tradicionais,
suportadas pela reprodução expositiva do conhecimento, que, embora ainda tenham
alguma relevância na didática da aprendizagem, pouco atendem as demandas
cognitivas dos sujeitos. Os processos em Educação para o ensino de História, nas
perspectivas atuais, exigem a produção de novas estratégias para organizar a
apropriação do saber. A utilização das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC) aponta para outras possibilidades de potencialização do
conhecimento. Assim, optou-se por trabalhar o RPG dentro de uma proposta que
perpassa por uma Comunidade Virtual de Aprendizagem colaborativa, hospedada
na plataforma Moodle. Tendo em vista a perspectiva socioconstrutivista e o modo de
Pensar Histórico, ambos com base dialética, fez parte da metodologia empregada
verificar se as subcategorias referentes às categorias de análise atendem a este
estudo, como validadores da proposta do modelo de sistema, identificado como
RPG by Moodle, no qual a práxis dos jogo foi desenvolvida. Utilizou-se como
contexto histórico a segunda expedição a Canudos, devido à importância deste
movimento social e sua relevância para a compreensão da dimensão de fé e luta
que permeia a história de milhares de sertanejos, até os dias atuais. Por
conseguinte, a intenção deste estudo repousa sobre a avaliação do sistema RPG by
Moodle como mais uma ferramenta cognitiva, capaz de organizar, a partir da
simulação histórica da Guerra de Canudos, a práxis dos sujeitos, engajados em um
contexto colaborativo, para com isso verificar se o sistema proposto atende a um
desenho de aprendizagem, com base nos postulados do Socioconstrutivismo e do
modo de Pensar Histórico.
Palavras-chave: Role Playing Game (RPG). Comunidade Virtual de Aprendizagem.
Socioconstrutivismo. Práxis. Modo de Pensar Histórico. Guerra de Canudos.

ABSTRACT
This work is supported on Gramsci and social constructivist perspective to propose a
way to apply the game in RPG mode to make viable, in a more significant and active
form, a construction of knowledge about History. However, this kind of application
isn’t just based on traditional pedagogical perspectives, sustained by expository
reproduction of knowledge, which, although still have some relevance in the didactics
of learning, hardly can reach people’s cognitive demands. Processes in Education for
teaching History, in current prospects, require new strategies production to organize
knowledge’s achievement. The use of Information Technology and Communication
(ICT) points to other possibilities for improvement of knowledge. So, that’s why, in
this work, RPG passes through a Virtual Learning Community collaborative, hosted
on the Moodle platform. According to social constructivist perspective and Historical
Thinking way, both based on dialectics, was part of the methodology to verify if the
subcategories concerning categories of analysis in this study serve as validators of
the proposed system model, identified as RPG by Moodle, wherein the game praxis
has been developed. As the historical context, second expedition to Canudos was
chosen, due to this social movement importance and relevance for understanding the
dimension of faith and struggle that permeates thousands of peasants’ stories, until
today. Therefore, the intention of this study rests on the evaluation of the system
RPG by Moodle as another cognitive tool, able to organize, from Canudos’ war
historical simulation, the people praxis, engaged in a collaborative context, to verify if
the proposed system supports a learning design, based on the postulates of Social
Constructivism and Historical Thinking way.
Keywords: Role Playing Game (RPG). Virtual Learning Community. Social
Constructivism. Praxis. Historical Thinking way. Canudos’ war.
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1 INTRODUÇÃO1
Este trabalho é um estudo sobre as possibilidades pedagógicas que o jogo
RPG by Moodle oferece para aprendizagem, com base nos postulados
socioconstrutivistas do Pensar Histórico sobre a Guerra de Canudos. A necessidade
desta pesquisa se apoia diretamente na inspiração de nosso Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) em Pedagogia, apresentado em 2007. Nele, investigamos como
estava sendo registrado, na História, o desfecho da Guerra de Canudos, mais
especificamente no livro didático distribuído na escola pública. As hipóteses de
pesquisa sugeriam que não havia um registro historiográfico no livro didático sobre
Canudos que superasse os preconceitos contra a comunidade sertaneja. Assim,
após a análise dos resultados, concluímos que a reprodução deste preconceito
trazia para os estudantes dificuldades no entendimento da concretude do movimento
de Canudos, como um ato da práxis coletiva de sujeitos – milhares de sertanejos –
engajados na luta pela sobrevivência e pela melhoria de suas condições de vida, no
século XIX.
Para aquele trabalho, utilizamos como referência metodológica a Análise de
Conteúdo, concebida a partir da interpretação de Bardin (1977), para entendermos
as implicações dos discursos historiográficos encontrados nos registros dos livros e
suas consequências na compreensão da narrativa histórica de Canudos para os
alunos do Ensino Médio. Chegamos à conclusão que os livros investigados
ratificavam os preconceitos e desconhecimentos sobre a concretude do movimento
de Canudos e minimizavam sua importância para a História local e do Brasil.
Em seguida, logo após a finalização da graduação, ainda em 2007, fomos
inseridos na equipe de desenvolvimento do sistema RPG by Moodle, através da qual
pude acompanhar de perto o desenvolvimento dos trabalhos de Sueli Cabalero,
relacionados ao grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e
Conteúdos Digitais Educacionais (REDE-EDUCA) 2 (CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO

CIENTÍFICO

E

TECNOLÓGICO,

2012).

Com

o

1

Dissertação normatizada conforme regras da Instituição e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas publicadas em 2012 (ABNT NBR 6024) e coletânea de 2011: ABNT NBR 6023, ABNT NBR
6027, ABNT NBR 6028, ABNT NBR 6034, ABNT NBR 10520, ABNT NBR 14724 e ABNT NBR 15287.
2

Grupo de pesquisa Coordenado pelos líderes Alfredo Eurico Rodrigues Matta e Maria Olívia Matos
de Oliveira. Composto, também, pelos pesquisadores Eliane Sampaio Romão, Sueli da Silva Xavier
Cabalero, Josete Bispo Ribeiro, Maria Antônia Lima Gomes e Eliziário Andrade.
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desenvolvimento concreto do sistema RPG by Moodle, foi sendo despertado o
interesse em aprofundar a pesquisa no Mestrado, aplicando-a ao ensino da história
de Canudos para, com isso, atender os anseios levantados pelo TCC.
Na medida em que nos apropriávamos da perspectiva dialética, a opção
metodológica do grupo REDE-EDUCA, percebíamos que a compreensão da
História, enquanto conhecimento, era mais do que uma simples investigação
diagnóstica ou mera interpretação das narrativas historiográficas. Não nos
sentiríamos confortáveis apoiando-nos em análise sobre ideias ou discursos
descontextualizados, distantes de uma relação com a prática de vida das pessoas.
Acreditávamos no entendimento do conhecimento histórico como interpretação da
práxis ativa de sujeitos engajados com a transformação da realidade.
Em vista disso, fizemos opção por nos aproximarmos de uma perspectiva
epistemológica que considerasse a concretude das determinações históricas, o
contexto que envolve a prática dos sujeitos, para voltarmos a situar o desfecho do
movimento de Canudos em sua plenitude. A fim de tornarmos um novo estudo
compatível com essa interpretação da História, que nos pareceu adequada a nossos
propósitos, acolhemos a abordagem dialética gramsciana, por ser um método que
concebe a História como um processo orgânico e totalitário, a partir do
desenvolvimento das práxis sociais dos sujeitos situados historicamente.
Consoante a este pensamento, localizamos os “novos” anseios que
conduziriam ao desenvolvimento deste estudo, a partir daquele momento.
Compreendemos que as ideias e interpretações sobre os acontecimentos da História
tinham que estar vinculados à noção de contexto histórico e social, através dos qual
é possível situar as determinações históricas em sua origem e função, como
resultados da práxis das pessoas na transformação da realidade.
Em conformidade com a opção metodológica deste estudo, selecionamos o
Socioconstrutivismo como abordagem dialética aplicada à teoria da aprendizagem.
Esta teoria se sustenta na importância da colaboração entre os envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem, situados em contextos históricos e sociais de
mediação e produção ativa de zonas de aprendizagem e desenvolvimento em práxis
colaborativa. Optamos também por uma teoria de ensino e aprendizagem da História
que apresentasse correspondência com a abordagem dialética aplicada à Educação.
Por isso, escolhemos a teoria do Pensar Histórico, diante da abordagem
socioconstrutivista voltada para a interpretação do processo de aprendizagem e
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construção do conhecimento da História. Através destas duas leituras conseguimos
situar os principais conceitos que viriam a integrar as discussões desenvolvidas no
decorrer

desta

pesquisa,

como

Dialogismo

(BAKTHIN,

2010),

Interação,

Interatividade, Interpretação, Síntese Histórica e Pensamento Crítico, dentre outros
relevantes para este trabalho.
Corroborando com o exposto acima, anunciamos que o problema desta
pesquisa decorre da Inexistência de aplicação prática do Jogo de RPG em ambiente
colaborativo Moodle para a construção da aprendizagem sobre o conhecimento da
Guerra de Canudos, partindo dos postulados Socioconstrutivistas e do Pensar
Histórico. Da compreensão da problemática de investigação, seguimos para o
desenvolvimento de questões articuladas com a discussão de cada capítulo, que
são: Como entender Canudos e seus sujeitos na construção sócio-histórica
sertaneja para a produção do ambiente do jogo? Como foi construída a Comunidade
de Canudos e quais processos provocaram a Campanha contra Canudos e sua
destruição? Como desenvolver uma aplicação de Jogo de RPG digital pedagógico e
pluricultural em ambiente virtual para o caso? Como construir conhecimento
dialógico em História colaborativa que possibilite a construção de um pensar
Histórico mais significativo e engajador para os estudantes? Cada questão colocada
será respondida ao longo dos capítulos.
Perseguindo estas questões, definimos como objetivo geral aplicar o sistema
RPG by Moodle para verificar sua eficácia em desenvolver a aprendizagem em
ambiente colaborativo, de acordo com os postulados do Socioconstrutivismo e do
modo de Pensar Histórico. Como objetivos específicos, por sua vez, estabelecemos:
contextualizar a formação social e histórica de Canudos; entender quais processos e
determinações históricas desenvolveram o movimento de Canudos e deflagraram as
expedições; construir solução prática para atender à aplicação do sistema; verificar
se a aplicação do modelo proposto responde ao problema de pesquisa.
O trabalho está distribuído em seis capítulos. No capítulo 1, estudamos a
formação do sertão, contexto de origem do movimento de Canudos. Dialogamos
com as relações sociometabólicas e o compartilhamento de heranças étnico-culturais, como a ibérica, a indígena e, em menor dimensão, a africana, e seu papel
determinante para a construção do sertão. Discorremos sobre a implantação da
ordem senhorial ibérica no Brasil, através da presença predominantemente
portuguesa, e os conflitos desta ordem com as outras sociedades que já existiam na
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região. Trouxemos a reflexão sobre a implantação das estruturas de dominação e
produção da vida, provocadoras de outras experiências de práxis, como a
escravidão indígena e, depois, a africana. Versamos sobre a “sociedade
latifundiária” dos senhores de engenho, que emerge das primeiras formações dos
grupos de grandes fazendeiros. Interpretamos que estes e outros processos,
processualmente ainda, estiveram em alta no movimento de Canudos.
Por sua vez, o segundo capítulo apresenta uma discussão mais direta sobre o
contexto prático de Canudos, a partir da formação de Belo Monte. Neste sentido,
localizamos Canudos dentro das tensões presentes no processo de implantação da
ordem moderna republicana, que nasce do interior da ordem senhorial monárquica,
hegemonicamente se opondo à Coroa de matriz ibérica. Quanto as possíveis
determinações para a perseguição sofrida pelos conselheiristas no final do século
XIX, apresentamos as condições de expropriação sofridas pela maioria dos
sertanejos da época, oprimidos pelos desmandos dos latifundiários e pela falta de
um efetivo projeto social republicano para os moradores da região.
O terceiro capítulo apresenta uma discussão mais pedagógica. Neste
momento, refletimos sobre as possibilidades de aprendizagem próprias do
Socioconstrutivismo e os seus principais postulados e perspectivas na compreensão
do processo de ensino e aprendizagem. O Socioconstrutivismo sustenta que o
processo de construção é ativado por condições didáticas que projetam atitudes
colaborativas,

ativas

e

proativas

dos

educandos

em

situações

sociais

contextualizadas historicamente. Ainda neste capítulo, situamos o conceito de Role
Playing Game, caracterizando sua estrutura de regras e de Jogo, para analisarmos
suas potencialidades pedagógicas de estratégia didática de aprendizagem. Por fim,
discutimos a teoria do Pensar Histórico, abordagem socioconstrutivista da História
que permite conceber as perspectivas de ensino e aprendizagem a partir do
engajamento dos sujeitos na construção do conhecimento histórico.
Anunciamos, no quarto capítulo, a proposta do modelo, que compreende o
conjunto formado pelo sistema RPG by Moodle em um Ambiente de Aprendizagem.
Organizamos esta parte com base nas discussões pedagógicas desenvolvidas no
capítulo anterior, para com isso projetarmos a sala que deverá compor o curso de
aplicação. O debate, aqui, se voltou para as possibilidades técnico-pedagógicas de
cada parte do modelo, identificadas por ícones, botões, janelas e outras
ferramentas.
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Delinear a metodologia é a proposta do capítulo 5. Nele, estabelecemos o
desenho da pesquisa, delimitando as categorias e subcategorias que balizaram o
estudo. Demonstramos, também, como se deu o recorte empírico, de que forma os
dados seriam obtidos e qual o público-alvo da pesquisa. Tendo produzido no
capítulo quatro o detalhamento do modelo para o experimento controlado, e definido
as categorias de análise e seus indicadores, encontramos no capítulo cinco uma
proposta de modelo de experimento controlado, pronto. Procuramos realçar a
importância do substrato teórico para a análise dessas informações fornecidas pelos
sujeitos, que foram efetivamente avaliadas no item seguinte, o capítulo de
resultados, o sexto, que exploraremos mais à frente e interpretamos como sendo a
alma da pesquisa. É o esqueleto principal que corporifica e dá sentido a todas as
discussões a posteriori3.
Com relação à base teórica, o primeiro capítulo corresponde à fase
exploratória e de construção de contexto. Aí, iniciamos diálogo com as fontes e seus
autores, tendo em vista responder às questões indicadas nesta introdução. No
segundo capítulo, nos concentramos em trabalhos como os de Sérgio Buarque de
Holanda (1982) e Alfredo Bosi (2009) para contextualizarmos a História do Brasil. A
discussão sobre a importância da tradição ibérica para a formação da práxis cultural
no Brasil e, mais particularmente no Nordeste, foi estabelecida com Franco Júnior
(2008). Com Rinaldo dos Santos (1984) e Eul-Soo Pang (1979), entre outros
autores, pensamos o sertão e o desenvolvimento das estruturas de dominação e
força da ordem senhorial que. Ao longo do trabalho, as elucubrações destes teóricos
se mostraram fundamentais para percebermos as relações de continuidade das
estruturas de dominação e a formação dos sujeitos sertanejos de Canudos.
Já para o terceiro capítulo, dialogamos com Calasans (1968, 1974, 1996a,
1996b, 1998) Cunha (2003), Villa (1995) e tantos outros que fizeram do sertão de
Canudos objeto de constante de aprofundamento e produção de historicidade em
seus estudos. Ainda neste capítulo, em Levine (1995) e Litrento (1998) encontramos
subsídios para compreender melhor aspectos que envolvem a formação social de
Canudos e as implicações sociais e históricas das mudanças da ordem senhorial
monárquica para a republicana.

3

Para maiores informações consultar: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5.ed. Tradução
de Alfredo Bossi. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
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Para compor o quarto e o quinto capítulos, nos municiamos de perspectivas
mais afeitas ao campo pedagógico. Encontramos em Núñez (2009) e no próprio
Vygotsky (1991) e Vygotsky (2010) o entendimento do Socioconstrutivismo e de
suas possibilidades educativas para este estudo. Para a discussão sobre a utilização
do RPG na Educação, dialogamos com Lourenço (2004), Pereira (2004) e Rodrigues
(2004), Cabalero (2007) entre outros. Por fim, recorremos a Matta (2001, 2002,
2005, 2006) e Martins (2009) sobre o Pensar Histórico e as redes de Colaboração e
Ambiente Virtual. Esta fase foi importante para construirmos dialogicamente a
contextualização com os autores consultados, de modo a produzirmos o modelo a
ser experimentado e validado na fase seguinte, solidificando nossa posição
epistemológica na pesquisa.
Produzido o estofo teórico e elaborado o modelo, a partir do diálogo
praxiológico com os autores, concentramos nossos esforços na composição um
diálogo com a práxis a ser desenvolvida em uma fase mais experimental de
aplicação empírica do estudo realizado no município de Euclides da Cunha, com
discentes de Educação a Distância matriculados num polo do curso de História da
Universidade do Estado da Bahia, no qual exercemos ora a função de Coordenador
Pedagógico. A aplicação foi dividida em dois momentos: a priori, três dias de
vivência prática com os discentes in loco, com a finalidade de demonstrar,
acompanhar e esclarecer possíveis dúvidas sobre a prática do jogo e a proposta do
Mestrado; a seguir, 12 dias de vivência online com cada participante em sua
residência, sendo que os indivíduos se encontravam distribuídos nos municípios de
Quijingue, Euclides da Cunha, Uauá e Salvador.
Após a finalização da parte empírica, passamos para análise e validação dos
resultados do trabalho coletado, conteúdo do sexto capítulo. Apresentamos os
instrumentos de verificação das categorias de análise, que buscamos situar nos
capítulos quatro e cinco, para construirmos dialogicamente a fase de aplicação.
Após termos selecionado as categorias de análise e suas subcategorias, iniciamos a
verificação destes indicadores, baseados em postulados socioconstrutivistas em
relação à Aprendizagem, ao RPG e ao Pensar Histórico. Já para a aprendizagem de
modo geral, analisamos os indicadores diretamente ligados ao Socioconstrutivismo,
coletados no Fórum do RPG by Moodle.

2 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL DO SERTÃO DE CANUDOS
O presente capítulo traz como abordagem principal a construção sócio-histórica do sertão baiano, mais especificamente do espaço circunvizinho ao arraial
de Canudos, com a finalidade de construir um breve perfil dos principais aspectos e
implicações da estrutura social ibérica, partindo do entendimento da contribuição dos
povos que ajudaram na constituição histórica e cultural desta região. Acreditamos
que, através disso, poderemos situar contextualmente o movimento de Canudos,
como parte de um processo de reprodução das tensões e conflitos que foram sendo
lentamente gestados ao longo da história de formação do Brasil.
Optamos por entender a história de Canudos e a dinâmica do século XIX para
além de um “recorte histórico”, buscando por uma relação inserida em um contexto
prático mais abrangente. Neste sentido, acreditamos que, ao abraçarmos uma
interpretação da história de Canudos que leve em conta a experiência de totalidade
que fundamenta a formação social do sertão, tendemos a nos aproximar de um
horizonte histórico capaz de interpretar, de modo mais abrangente, as experiências
dos grupos humanos e suas tradições (LUCÁKS, 2003). Consideramos essa
abordagem necessária para a elaboração de um contexto histórico para o roteiro do
jogo sertanejo de Canudos, nos moldes que aqui propomos.
Ainda seguindo este viés, acreditamos que, mesmo que de modo remoto,
algumas das tradições produzidas pelos indígenas locais, ou trazidas no violento
processo de intersecção cultural dos povos africanos e ibéricos, estão de certo modo
presentes na práxis dos canudenses. No intuito de sustentar esta posição,
buscamos como ferramenta um jogo do tipo Role Playing Game (RPG), que capaz
de é simular de modo mais próximo o contexto prático do momento histórico a ser
jogado, vez que:
Você pode muito bem selecionar um fato histórico e discuti-lo com o grupo,
criticar o que ocorreu, proporcionar até outros desfechos para este fato
histórico. Um conhecimento [...] está sendo construído. [...] [Ao] dar vida a
esse acontecimento ali na classe, ao fazer com que interpretem os
protagonistas da história – os alunos de hoje vendo o que aconteceu a 100,
a 200, 500 anos atrás – eles estarão participando, construindo a história. É
claro que isso exige mudança naquilo que entendemos por educação.
(MARCATTO, 2004, p. 169).
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Por conseguinte, a intenção deste capítulo é mostrar a totalidade das tensões
presentes em Canudos, para entender e situar didaticamente o quadro de elementos
que serão modelados no roteiro do jogo, pois, ao tentar simular o momento histórico
de Canudos num jogo RPG, conforme dito, tendemos a alcançar horizontes histórico
que compreendem uma totalidade de contexto, para além da experiência de Belo
Monte.
2.1

POVOAMENTO E FORMAÇÃO CULTURAL DO SERTÃO

2.1.1 O legado indígena na formação do sertanejo
A história da formação do sertão brasileiro está intimamente vinculada aos
processos de colonização empreendidos pelos lusitanos e outros grupos europeus
no século XVI. Neste processo, o contato entre índios e brancos permitiu, embora
com tensões e resistências, que muitas tradições ibéricas e indígenas pudessem ser
compartilhadas, de modo a possibilitar reproduções e ressignificações de diferentes
modos e estruturas socioculturais característicos destes grupos.
Originalmente, os primeiros indígenas a estabelecerem contato com os
europeus colonizadores habitavam a região costeira. No entanto, com a
necessidade de ampliação do território a ser desbravado – e, consequentemente,
conquistado – os colonos iniciaram o movimento de entrada no desconhecido
interior das terras a serem ocupadas. Este interior, o sertão, deve sua designação,
muito provavelmente, a uma corruptela do termo originário, “desertão”. O espaço se
revelou um lugar inóspito e de difícil acesso; Levine sustenta que “[...] a palavra
‘sertão’ originou-se do termo ‘desertão’. Para os navegantes portugueses, todas as
partes interioranas da Terra Incógnita eram consideradas regiões de características
lúgubres e sinistras.” (LEVINE, 1995, p. 41).
Cumpre acrescentar que, somada à adversidade espacial, havia também a
presença de índios desconhecidos, que originalmente habitavam a região e que, por
sua combatividade, implicavam em mais um elemento estranho e complicador para
a presença dos colonos. Diferentemente dos índios do litoral, que foram
reconhecidos pelos lusitanos como tupi, os índios do sertão foram denominado de
povos tapuias (ASSUNÇÃO, 2006

). A importância destes povos para a

formação histórica e social do sertanejo é fundamentalmente relevante, pois muitas
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tradições e costumes, que serão reproduzidos séculos mais tardes pelos habitantes
do sertão, estão atreladas à práxis destes grupos originários. Das tradições que
deverão ser deixadas como legados culturais e históricos, enquanto experiência
prática a ser reproduzidas pelos “herdeiros” sertanejos, temos, por exemplo, a
cultura da pesca e da caça, e a pequena produção para subsistência de farinha e o
cultivo de alguns vegetais. Os tapuias, originalmente, eram nômades, devido às
estiagens causadas pelas secas; aos poucos, o processo de colonização foi
consolidando o sendentarismo como mecanismo dominante de reprodução social.
A princípio, percebeu-se que, diferentemente dos povos tupis, os diferentes
grupos indígenas, identificado pelos colonos como tapuias, se revelaram povos
combativos e resistentes ao processo de colonização. Os índios tapuias eram
reconhecidos por sua bravura e estratégias de guerrilha, mas também pela sua
estrutura física robusta e forte frente às intempéries climáticas típicas da região.
Neste sentido, vale lembrar a observação de Euclides da Cunha em relação aos
sertanejos, registrada n’Os sertões, de que “[...] o sertanejo é antes de tudo, um
forte.” (CUNHA, 2003, p. 157). Esta afirmação aponta para a capacidade de
resistência destas populações, descendente em linha direta daqueles povos
naturais, identificados também pelas potencialidades de adaptação a dificuldades de
toda ordem.
Voltando à ocupação do território pelos europeus, sabe-se que algumas
comunidades organizadas pelos grupos tapuias, com o processo de implantação da
colonização, foram sendo transformadas em vilarejos para moradia dos colonos e
suas famílias. Entre eles podemos destacar os vilarejos de Uauá, Brejinho,
Caratacá, Bendegó e Cumbe – esta última, séculos depois, viria a se tornar o
município de Euclides da Cunha. Por sua vez, estes vilarejos se tornariam espécie
de currais controlados pelos coronéis.
Acreditamos ser importante destacar a região outrora ocupada por
comunidades de índios e que, mais tarde, seria transformada por vilarejos fundados
pelos primeiros colonos exploradores da região do Vaza-Barris e do São Francisco.
Posteriormente, o local abrigaria o vilarejo de Belo Monte, no final do século XIX.
[...] [Os] bandeirantes, descendo o Rio São Francisco, descobriram o Vaza-Barris, o Ibirapitanga, dos Tapuias. Massacará, Bom Conselho ou Cumbe,
Monte Santo e Uauá, antigos vilarejos povoados por bandeirantes.
Progredindo para o norte, em demanda de Pernambuco, Piauí, Maranhão e
Pará, os povoadores dividiam-se em Serrinha, caminhando para Juazeiro ou
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voltando pela estrada real do Bom Conselho, defrontando-se sempre,
quando não evitada, segundo imagem aterradora de Euclides da Cunha,
com a paisagem sinistra e desolada, porque, não evitada, submetia o
viajante “a uma travessia torturante”. (LITRENTO, 1998, p. 64).

Os registros que tratam de relacionar a existência de comunidades indígenas
sertanejas em Canudos revelam que ao menos três etnias tapuias estiveram
presentes, ativamente, na experiência de Belo Monte e, principalmente, na defesa
ao arraial: os Kiriri, os Kaimbé e os Tuxa. A presença indígena foi tão importante
para o desenvolvimento de ações sociais em Belo Monte que, no posto de saúde
que havia no vilarejo, o atendimento era realizado por um índio Tuxá, que oferecia o
conhecimento medicinal de ervas e suas possibilidades terapêuticas para a
comunidade local.
Habitantes das regiões circunvizinhas a Canudos, como Mirandela (lar dos
Kiriri), também enfrentaram as tropas militares nas expedições. Vilarejos como
Mirandela, diga-se de passagem, eram formados por simples casebres de pau-a-pique de barro, sem estradas, e em meio a uma paisagem seca e árida. Situação
que não mudou muito até a criação do vilarejo de Canudos.
É interessante percebemos, conforma indica Bandeira (2005), que, durante a
experiência de ocupação e catequização dos índios das regiões próximas a
Canudos, foi desenvolvido uma espécie de comunismo primitivo cristão, de forma a
ajustar os costumes dos grupos indígenas à organização social das reduções
jesuíticas. Nestas comunidades, o direito à propriedade da terra não existia como
forma estrutural de reprodução social; foi desenvolvida, em seu lugar, uma
organização coletiva, na qual era oferecida uma parte da produção individual para
subsistência coletiva, guardada em um armazém. A semelhança desta prática com a
práxis realizada em Canudos está na capacidade de compartilhamento da produção
coletiva e no armazenamento do excedente coletivo para os mais pobres. Talvez
essa prática também seja uma herança deixada pelos povos tradicionais da região,
um legado coletivo típico destes indígenas.
Para nós, a importância da presença indígena e o legado de suas tradições e
costumes – que foram incorporados e reproduzidos pelos sertanejos, sobretudo
pelos canudenses – ajuda a entender o contexto étnico destas populações
originárias. Isto permite apoiar a construção, tanto do contexto histórico, quanto dos
Personagens vinculados a estes grupos, para que possamos nos aproximar, de
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modo mais consolidado, da realidade histórica concreta do “mundo” sertanejo no
qual Canudos está inserido, enquanto parte que segue reproduzindo, interpretando e
reinterpretando o legado sócio-histórico apreendido no contato com as tradições do
universo indígena.
Acreditamos que, ao refletir sobre os aspectos legados pelos índios
tradicionais do sertão e seus principais aspectos sociais e históricos, podemos
lançar luzes sobre a constituição do jogo, no que diz respeito à conscientização
acerca do cenário histórico e social dos grupos originários da região. Por
conseguinte, buscamos, com estas reflexões, problematizar a construção de cada
Personagem Jogador (PJ), a partir da compreensão das características dos índios
sertanejos. Diríamos, ainda, que trazer estas elucubrações podem ajudar os atores
que se envolverão no jogo a articular melhor a ação dos índios, ao melhor
entenderem a participação ativa destes indígenas em Canudos, tanto na sua fase de
construção do vilarejo de Belo Monte e sua dinâmica cotidiana, como no combate às
expedições republicanas, com estratégias de guerrilha e conhecimento da região
capaz de apoiar qualquer ação de enfrentamento.
A fim de sistematizar os aspectos principais da tradição indígena sertaneja,
julgamos que seria útil a construção de um Quadro com informações breves sobre
elementos pertinentes às heranças sociais das populações indígenas que habitavam
área de sertão nas vizinhanças de Canudos, no século XIX (QUADRO 1, p. 25).
Estes dados podem ajudar o mestre a construir o roteiro do jogo e os demais
elementos, como descrição das classes, ambiência da região na qual Canudos está
localizada, e, principalmente, a relação da importância das tradições e práticas
legadas pela pluralidade étnica presente na formação social e histórica do sertão.
Quadro 1 – Tradições indígenas legadas para a formação do sertanejo
TRADIÇÕES INDIGENAS LEGADAS PARA FORMAÇÃO DO SERTANEJO
 Povos seminômades que, a partir da colonização,
começam a se sedentarizar. Reservados e poucos
Aspectos sociais

sociáveis. Hierarquia de função. Formais mais solidárias
de compartilhamento. Organização social com base em

Aspectos culturais



princípios comunitários.
Proficiência
em
rituais

de

curas

medicinais.

Desenvolvimento de estratégias de guerra e produção de
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armas brancas, como arco e flecha, tacape. Cultura de
tradição

oral.

Desenvolvimento

de

tecnologia

de

produção de cerâmica. Conhecimento geográfico do


sertão.
Práticas e rituais (como toré e jurema) baseados na
crença nas forças sagradas de elementos da natureza,
como plantas, animais e fenômenos naturais. Crença em

Aspectos

seres antropomórficos, como saci e caapora. Após a

religiosos

colonização

e

a

implantação

da

catequese,

são

cristianizados e seus descendentes reproduzem uma
espécie de catolicismo local, com fortes tendências

Aspectos étnicos

sincréticas.
Povos robustos, de pele avermelhada. Através de
diferentes cortes de cabelo identificam a sua posição na
hierarquia de funções em suas comunidades.

Fonte: Autoria nossa.

Como discutimos anteriormente, a importância do Quadro acima é capital
para que o mestre do jogo possa organizar, de modo mais objetivo, as informações
básicas para roteirizar o jogo, de modo a permitir que ele e os demais Jogadores de
RPG possam tomar consciência dos principais aspectos e heranças sócio-históricas
legadas pelos índios e ainda hoje observáveis no modus vivendi das pessoas que
habitam Canudos e na cultura geral em seu entorno.
2.1.2 A presença africana e suas tradições no sertão
A presença africana no Brasil, originalmente, está vinculada ao modo de
produção escravista empreendido pelos povos ibéricos, a partir do século XVI,
promovendo o tráfico de pessoas, inicialmente, na costa africana, entre os rios
Gâmbia e Níger (PERSON, 2010). Entretanto, embora o escravismo tenha enorme
visibilidade por seu aspecto ultrajante, convém ressaltar que este não foi o único
modelo de intercâmbio entre esses povos; houve, a partir do mesmo período,
expressivas transações comerciais e mesmo guerras entre mouros e cristãos, que
permitiram também a possibilidade de trocas culturais entre esses diferentes grupos.
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O mais relevante para a formação do sertanejo, advindo da introdução de
africanos e de sua cultura na região, pode ser encontrado nas tradições do mundo
árabe muçulmano. Estes traços foram introduzidos na Europa ibérica medieval e
trazidos pelos colonos lusitanos em suas práticas e costumes. Entre os diversos
legados encontrados na formação do sertão, podemos destacar as práticas de
cavalaria, próprias da intersecção entre os mundos árabe e cristão, e que no sertão
foram reproduzidas em costumes como a vaquejada, existente na época dos
coronéis e viva até hoje. Outro elemento presente na tradição africana de origem
moura e que se encontra incorporada na tradição ibérica é a rítmica musical, tão
ativa no cancioneiro sertanejo. Na culinária, por sua vez, podemos destacar a
produção de quitutes como o doce de umbu, costume típico da tradição africana.
Embora a escravidão em si não fosse nenhuma novidade entre os africanos,
já que ocorria entre os muçulmanos e outros povos africanos, desta vez a sujeição
se tornaria um sistema hegemônico que privilegiaria um grupo étnico, em detrimento
dos demais. Outra diferença nítida foi a extensão da atividade: ao longo de mais de
três séculos, a amplitude do trabalho escravo africano aumentou vertiginosamente.
A principal demanda envolvia a necessidade de mão de obra que surgia nas
colônias ibéricas, gerando o fluxo migratório de escravizados para as fazendas de
engenho e para a casa-grande; a reboque desse polo, o trabalho ganadeiro e o
doméstico também aumentaram.
No sertão, a presença dos escravos negros não teve a mesma amplitude que
no litoral e no recôncavo baiano. Entretanto, os poucos negros que existiam na
região desempenhavam atividades na pecuária e no cultivo de algumas culturas
vegetais. Em áreas pastoris, forneciam a carne-seca para a casa do engenho, o que
permitia o subsídio deste alimento para outras regiões (HOLANDA, 1982).
Apesar da distribuição definida de tarefas, contudo, a escravidão no Brasil era
inevitavelmente entremeada por tensões. E essas tensões, assim como ocorria com
os índios, explodiam de várias formas, com muitos grupos negros resistindo
combativamente à escravização e à coerção dos colonos. Eram comuns sedição e
fuga das senzalas e da casa-grande para a formação de comunidades de
resistência, os quilombos. Houve dezenas de quilombos espalhados por todo o
Brasil, sendo o mais importante deles o Quilombo dos Palmares, localizado entre
Alagoas e Pernambuco e liderado por Zumbi.
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Voltando à questão do intercâmbio cultural, podemos dizer, sobre as tradições
africanas no sertão, que muito pouco ainda se conhece. O que podemos aferir
aponta para uma diferença de costumes e práticas concretas, no que diz respeito
aos negros habitantes do litoral e recôncavo e os do sertão. Os africanos que se
estabeleceram mais ao sul e ao litoral baiano desenvolveram uma relação mais
íntima com as culturas iorubanas e nagôs, deixando como marca o culto ao panteão
africano dos orixás. Já os poucos que migraram para o sertão, tendemos a pensar
que sofreram influência das tradições locais dos índios tapuias e seus rituais
xamânicos (como, por exemplo, a jurema) ou foram fortemente tocados pela crença
no catolicismo barroco, interpretado no sertão de modo mais rústico e diretamente
ligado a incorporações culturais ibéricas, como procissões, festejos de santos,
reisados, etc.
E é nesse contexto, trabalhando na ideia de compreensão expandida que
defendemos no início deste capítulo, que deve ser entendida a participação negra no
locus histórico que mais particularmente nos interessa, a Guerra de Canudos.
Decerto que, sobre a participação deste estrato étnico neste evento, muito pouco se
sabe, conquanto não se tenha totalmente negada a relevância deste grupo para o
movimento de Belo Monte. Ao que se sabe, Antônio Conselheiro possuía certo tipo
de conservadorismo, pendendo em favor do regime monárquico, percebendo que o
projeto republicano trazia ainda mais opressão e violência para os mais pobres,
citando, por exemplo, a situação da cobrança de mais impostos contra aqueles que
nada têm para a própria sobrevivência. No caso da abolição da escravatura, a
posição do beato era ainda mais firme. Considerando a lei promulgada pela Princesa
Isabel em 13 de maio de 1888 como um ato benfazejo da monarquia inspirado pelas
forças divinas, Antônio Conelheiro assumiu uma postura de acolhimento frente à
questão dos ex-escravos. Não por acaso, os negros forros e pobres que moravam
nas redondezas, liberados oficialmente da escravidão pela Lei Áurea, buscaram se
agregar às centenas de sertanejos e às dezenas de índios que constituíam a
população do vilarejo de Belo Monte.
No manuscrito do Conselheiro, intitulado “Tempestades que se levantam
no Coração de Maria por ocasião do Mistério da Anunciação”, figuram
algumas palavras bem significativas a respeito da posição do autor em face
da escravidão. Tratando da República, cuja implantação condenava
abertamente, Antonio Conselheiro escreveu ou ditou as considerações que
se seguem: “É preciso porem que não deixe no silencio a origem do odio
que tendes a Familia Real por que sua Alteza e Senhora Dona Izabel
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libertou a escravidão, que não fez mais do que cumprir a ordem do Céo;
porque estava chegado o tempo marcado por Deus para libertar esse povo
de semelhante estado, o mais degradante a que podia ver reduzido o ente
humano; a força moral (que tanto a orna) com que ella procedeu na
satisfação da Divina Vontade, constituiu sua confiança que tem a Deus para
libertar esse povo, não era motivo suficiente para zoar o brado da
indignação que arrancou o odio da maior parte daqueles a quem esse povo
estava sujeito. Mas os homens não penetraram a inspiração divina que
moveu o coração da divina e virtuosa Princesa para dar semelhante passo;
não obstante ella dispor do seu poder, todavia era de supor que ella
meditaria antes de o por em execução acerca da perseguição que havia de
soffrer da liberdade, um dos Ministros lhe disse Sua Alteza assigne o
decreto da liberdade, olhe a republica como ameassa, o que ella não liga a
minima importancia, assignando o decreto com aquella disposição que tanto
o caracteriza. A sua disposição porem, é uma prova que attesta do modo
mais significativo, que era a vontade de Deus que libertava esse povo.”
(CALASANS, 1968, p. 6-7, grifos do autor).

Ao que parece, os negros que habitavam as regiões próximas a Belo Monte,
por sua vez, assumiram uma postura favorável ao movimento de Canudos, como no
caso de Quixeramobim, quando acompanhavam e seguiam o grupo do beato no
momento da audição das prédicas conselheiristas. Calasans ratifica essa
informação, ao apontar que:
No lugarejo mencionado, que outro não era senão Saco, entre Timbó e vila
do Conde, na então província da Bahia, durante o dia quase não havia viva
alma. Mais de 2000 pessoas, porém, surgiam de noite, ansiosas para ouvir
os conselhos do Bom Jesus. “Ao anoitecer”, prosseguiu o empreiteiro,
“começavam a chegar e às 8 horas a praça estava cheia, tendo mais de
duas mil pessoas, todas escravas, e após o sermão, que em seguida um
explicava ao outro, visto como somente os mais vizinhos podiam ouvi-lo,
todos cantavam as seguintes estrofes: ‘Louvado seja nosso Senhor Jesus
Cristo’, ao que as mulheres e meninos respondiam: ‘Para sempre seja
louvado o santo nome de Maria’, e isto até a meia noite algumas vezes. De
manhã não havia pessoa alguma no arraial”. A informação transcrita
documenta, com segurança, as relações do Conselheiro com os escravos
da zona citada, que atentamente escutavam a pregação do “santo” de
Quixeramobim. Convém esclarecer, desde logo, que na região de Itapicuru,
onde Antonio Conselheiro passou grande parte de sua vida de pregador,
havia, na época aqui estudada, apreciável número de pequenos engenhos,
o que explica a presença de grande quantidade de escravos. (CALASANS,
1968, p. 4).

A presença dos negros em Canudos revelava também a força da mensagem
de libertação e superação das diferenças sociais, em nome de Deus, trazida por
Antônio Conselheiro, que provocava o interesse de negros para participar de Belo
Monte. Cada vez mais começavam a entender que Canudos poderia ser um local de
amparo e acolhimento. A força empreendida pela práxis experimentada em Canudos
era tão forte, que o barão de Jeremoabo registrou a dificuldade de se encontrar mão
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de obra para o trabalho servil, tendo em vista que a maioria dos negros alforriados
das fazendas da região partira em direção ao arraial de Belo Monte:
“O povo em massa”, declarou Jeremoabo, “abandonava suas casas e
afazeres para acompanhá-lo. Com a abolição do elemento servil ainda mais
se fizeram sentir os efeitos da propaganda, pela falta de braços livres para o
trabalho. A população vivia como que em delírio ou êxtase e tudo quanto
não fosse útil ao inculcado enviado de Deus, facilmente não se prestava. Os
cemitérios e capelinhas eram construídos com materiais carregados na
cabeça ou puxados por pessoas do povo na distância. Assim foi
escasseando o trabalho agrícola e é atualmente com suma dificuldade que
uma ou outra propriedade funciona embora sem a precisa regularidade”.
(CALASANS, 1968, p. 5)4.

Mas há mais do que fascínio pelas ideias conselheiristas na presença negra
na região. Segundo Souza (2007), a relação entre Canudos e a tradição afro-brasileira é bem mais ampla, pois Belo Monte pode ser considerado como o último
quilombo de resistência. A ser considerado assim, chama a atenção a mestiçagem
lá existente, um cadinho étnico-racial que, se vai na contramão da estrutura mais
comum encontrada nos quilombos, funciona como microcosmo da formação do povo
brasileiro. Ao entendermos, como afirma Souza (2007), Canudos também como
quilombo, acreditamos que o sentido de lugar de resistência e enfrentamento, frente
aos desmandos de grupos sociais possuidores, pode ter tido, para a comunidade
negra, um alcance e amplitude bem maior do que o registrado nas poucas pesquisas
encontradas sobre o assunto.
A importância do legado africano e negro para a formação do sertão e,
consequentemente, para a experiência de Canudos, constitui ainda um dos
elementos para pesquisas futuras, mais aprofundadas, acerca da ação deste grupo
étnico-racial; no entanto, como temos o objetivo de trazer informações que permitam
aos Jogadores de Role Playing Game visualizarem a ação deste grupo frente à
formação social do sertão, o seu papel como agente realizador e defensor de
Canudos, acreditamos que as reflexões organizadas neste trabalho trazem dados
importantes, que ajudarão a pensar o conhecimento de forma bem mais aproximada
da realidade histórica concreta da relação entre Canudos e o processo de abolição,
sobretudo no acolhimento das populações negras alforriadas. Ao construir para o
jogo de RPG o cenário histórico provocador de Belo Monte, acrescentando à mistura
a presença africana no sertão, acreditamos que isto poderá vir a trazer uma maior
4

Aspas conforme o texto original.
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compreensão do papel e do engajamento dos negros e mestiços-caboclos no
movimento de formação do povo sertanejo e suas implicações para o momento da
criação de Canudos.
Para o jogo, é importante pensar que o conservadorismo monárquico de
Antônio Conselheiro permitiu que este entendesse a importância da ação
abolicionista oficial da coroa como um elemento de caráter divino, vez que, por
ignorância, ingenuidade ou simplesmente por crença, defendia o poder do rei como
investido de poderes sagrados. Ainda para o jogo, a reconstituição do sistema de
classes levando em conta os grupos africanos se torna necessária, por permitir o
entendimento mais amplo acerca da integração ao saber sertanejo de práticas como
conhecimentos de táticas de guerrilha e certos rituais festivos. Ainda que sua
influência na formação sócio-histórica de Canudos tenha menor visibilidade, seria
erro grosseiro ignorar a participação dos negros na cultura e no devir histórico da
região.
Quadro 2 – Tradições africanas legadas para a formação do sertanejo
TRADIÇÕES AFRICANAS LEGADAS PARA A FORMAÇÃO DO SERTANEJO
 Sociedades possuidoras de diferentes perspectivas de
Aspectos sociais
organização social (patriarcal, matriarcal, etc).
 Festejos religiosos, rítmica musical na trova sertaneja.
Aspectos culturais

Aspectos

Conhecimento


montaria

próprio

dos

mouros.

Estratégias de guerrilha.
Tradições religiosas baseadas na força das divindades
africanas conhecidas como orixás. Influência ibero-

religiosos
Aspectos étnicos

de



-africana: religião muçulmana e cristã católica.
Povos de pele escura e robustez.

Fonte: Autoria nossa.

O Quadro acima busca representar, de modo objetivo, alguns dos elementos
sociais e culturais deixados pela tradição africana na formação do sertão, de modo a
possibilitar o desenvolvimento de um roteiro com base na consciência da
importância deste legado, para entender de modo mais contextualizado alguns dos
elementos citados, mesmo que sutilmente, presentes em Canudos e nas práticas
dos sertanejos no século XIX.
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2.1.3 O legado ibérico para a construção do sertão
O europeu ibérico será caracterizado por Euclides da Cunha como “[...] fator
aristocrático de nossa gens, o português, que nos liga a vibrátil estrutura intelectual
do celta [...]” (CUNHA, 2003, p. 98), fazendo, desse modo referência à descendência
ibérica do colono lusitano, que chegava, principalmente, das ilhas portuguesas de
Açores e Madeira (FRANCO JÚNIOR, 2008). Todavia, a presença branca nas terras
ameríndias, não foi apenas realizada pelos fídalgos, mas também pelos holandeses
e sua ação de colonização na Bahia e, mais tarde, em Pernambuco. (SANTOS,
1984).
A Europa ibérica conheceu, desde os séculos XIV e XV, a experiência do
contato com outros povos, como, por exemplo, os mouros muçulmanos. Por conta
disso, não eram estranhos ao fenômeno da mestiçagem, o que apoia a tese de que
“[...] os portugueses já eram mestiços ao chegarem à América, o que facilitou a
mistura racial na colônia.” (FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 88). Logo, por herança
medieval, o Brasil guarda marcas mestiças ibéricas.
[...] [A] mestiçagem colonial não impediu o preconceito e o fosso entre a
elite branca e a massa não-branca. O resultado é que a violência social e a
fraqueza institucional, que na Europa em torno do ano 1000 tinham gerado
o fenômeno conhecido por encastelamento, no Brasil levaram os
proprietários fundiários a tomarem a proteção de seus bens nas próprias
mãos. No campo os latifundiários coloniais e atuais contratam jagunços
armados para impedir a invasão dos despossuídos. Nas grandes cidades o
fenômeno é tardio (último quarto do século XX) e assume formas
atenuadas, mas não deixa de existir. (FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 88-89).

Com efeito, a experiência da mestiçagem não aconteceu somente a partir do
contato entre os lusitanos e os índios – e, mais tarde, os africanos. Na Idade Média
europeia, os ibéricos já estabeleciam contatos comerciais com os povos vindos da
África e do Oriente Médio:
Na metrópole a dominação muçulmana tinha estabelecido relações inter-raciais inicialmente difíceis, mas que com o tempo permitiram certo
cruzamento, em particular entre escravas cristãs e senhores mouros. Com a
Reconquista cristã o quadro inverteu-se e intensificou-se. De meados do
século XI a meados do XIII cresceu tanto o número de escravos mouros,
sobretudo usados em tarefas domésticas e artesanais, que pelo menos até
o século XIV eles não devem ser considerados etnia e sim minoria religiosa,
pois em termos raciais “portugueses cristãos e portugueses muçulmanos
não se diferenciavam”. (FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 88).
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Corroboramos com Franco Júnior nesse ponto, por acreditarmos que a
mestiçagem, enquanto uma faceta da práxis social colonial é, antes de tudo, a
reprodução de relações que já tinham sido estabelecidas entre os lusitanos e os
diferentes povos mediterrâneos, muito antes do processo de invasão americana,
[...] ou seja, os portugueses já eram mestiços ao chegarem à América, o
que facilitou a mistura racial na colônia. Entretanto, como a origem da
mestiçagem lusitana dera-se no quadro histórico da Reconquista, no qual
prevalecera evidentemente a lei do mais forte, geradora de tensões
psicológicas e sociais, estas não deixaram de estar presentes na Conquista
americana.” (FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 88).

A Conquista de que fala Franco Júnior envolveu, mais do que um processo
militar, também a implantação de uma estratificação social que legitimasse a
subjugação. A estrutura social senhorial dependia do compartilhamento do
patrimônio sociocultural e da reprodução de toda a estrutura societária europeia,
como parte do desenvolvimento da dominação classista branca. A influência das
dimensões que esta dominação assumiu nos campos religioso, econômico,
psicológico e cultural foi crucial para a alteração dos diferentes modos de vida das
comunidades naturais de todo continente americano. A colonização brasileira
ibérica, que mais de perto nos interessa, avançou para a implantação de uma
hegemonia societária que, através da criação de estruturas como o engenho, a
casa-grande e os arrendamentos de terra e renda, permitiram um lento (mas eficaz)
desenvolvimento do sistema patriarcal latifundiário português.
O tipo de organização social construído pelas experiências dos colonos,
baseado no arrendamento e propriedade de terra em torno de um clã, foi sendo
desenvolvido lentamente a partir do sistema de sesmarias para os donatários da
Coroa portuguesa, como forma metabólica de reprodução social da existência, em
detrimento de diferentes formas de gerir o processo de produção para a vida. Neste
sentido, a hegemonia organizada em torno do arranjo social ibérico se constituiu
como um projeto com elementos medievais, próprios de um sistema senhorial, com
alguns aspectos da tradição patriarcalista ibérica.
Entretanto, é importante salientar que poucos foram os brancos que
possuíram poderes frente aos demais outros grupos sociais. A maioria dos colonos
que iniciaram o processo de ocupação no sertão foi se tornando uma espécie de
“classe de servos” no sertão; não obstante, eles eram tratados, muitas vezes, com o
mesmo rigor que os escravizados africanos e indígenas.
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Outro elemento importante neste processo é que algumas das principais
tradições que foram implantadas ao longo da formação da sociedade sertaneja,
enquanto práxis reproduzidas entre os camponeses sertanejos e trabalhadores dos
campos de engenho (CUNHA, 2003), foram transmitidos pela presença lusitana.
Foram herdados a língua e a literatura representada no cordel, a vestimenta, os
alimentos típicos à base de miúdos de animais e a concepção de “cavaleiro
regional”, incorporada na figura dos vaqueiros e cangaceiros, que nada mais são
que incorporação dialética do cavaleiro trovador medieval:
Da mesma forma que a literatura europeia medieval, frequentemente o
cordel brasileiro associa cavaleiros e clérigos, quer dizer, no ambiente
nordestino, cangaceiros e líderes messiânicos. Algumas vezes
características dos dois tipos são reunidas no mesmo Personagem.
(FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 91).

Em Canudos, a própria base religiosa católica era herdada da tradição
europeia colonial, construída, a princípio, a partir da presença jesuítica no século
XVI e do processo de catequização. Vieram também dos europeus formas de
produção desenvolvidas através técnicas de agricultura de subsistência, além de
aspectos culturais, como a trova sertaneja e a linguagem de cordel, que eram
maneiras de interagir e interpretar o mundo.
Fazendo um balanço do que apresentamos até agora sobre a intervenção
ibérica, vemos que o cenário do jogo de RPG a ser construído pode ser baseado em
questões como a teia de relações desenvolvida a partir da presença branca europeia
no sertão. Como toda estrutura de produção social implementada no Brasil foi
majoritariamente espelhada no projeto social ibérico, há necessidade de apontar os
aspectos mais relevantes desta ação, enquanto práxis concreta na vida dos
sertanejos e, principalmente, dos canudenses. A sociedade construída ao longo de
três séculos, até o final do século XIX, quando aconteceu o movimento de Canudos,
trouxe elementos que outrora não existiam entre as comunidades locais indígenas e
que alteraram a forma das relações humanas e a própria gestão da vida praticada
por esses grupos. Fundamental, por exemplo, é focar nos aspectos religiosos, como
a influência do Sebastianismo e do Milenarismo, assim como no formato da
produção dos alimentos, na organização e na estrutura das pequenas comunidades,
primeiro em vilarejos e depois em cidades. Igualmente, não se deve desprezar a
importância da incorporação e do inculcamento da língua portuguesa, em detrimento
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das línguas indígenas, entre outras questões trazidas pela presença e ocupação
colonial.
Para auxiliar na ordenação destas características, sistematizamos um Quadro
com os principais aspectos da sociedade colonial ibérica transplantada para o Brasil
e construída no sertão, com forte legado de tradição afro-moura. Estes costumes
podem ser vistos nas práticas de montaria e vaquejada, nos festejos, procissões e
rezas – que envolvem a práxis religiosa católica barroca, aqui sendo reinterpretada
mediante diálogo com a cultura portuguesa – além de outros subsídios trazidos
pelos colonos, como as lendas e o ritmo musical do trovadorismo, pedra angular
para o cancioneiro sertanejo.
Quadro 3 – Tradições europeias (ibéricas) legadas para a formação do sertanejo
TRADIÇÕES EUROPÉIAS (IBÉRICAS) LEGADAS PARA FORMAÇÃO DO
SERTANEJO


Projeto patriarcal senhorial: sociedade baseada no
arrendamento de terra e no controle dos agregados
ligados a um clã. Reprodução do modelo de produção
e governo próprio dos ibéricos. Enfrentamento e

Aspectos sociais

tensões provocados pela intersecção cultural e social
com os grupos locais. Consolidação do modo de
produção senhorial que, ao longo de três séculos,
criará uma hegemonia, numa forma de metabolismo


social.
Língua

latina

cavalheiresca

Fonte: Autoria nossa.

(vaquejada).

Tradição

Desenvolvimento

da

Tradição cancioneira. Forma típica de vestimenta.
Incorporação

Aspectos étnicos

ibero-africana.

produção pecuária e agricultora de produtos regionais.

Aspectos culturais

Aspectos religiosos

mestiça



de

novos

hábitos

e

costumes

alimentares.
Catolicismo romano, com elementos ibéricos e afromouros.



Povos de pele branca, cabelos e olhos claros.
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2.2 A OCUPAÇÃO DO SERTÃO E A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SENHORIAL
2.2.1 Entradas, ocupação do sertão e formação da religiosidade
No processo de ocupação do interior do Brasil, os colonos fidalgos e alguns
índios tupi, que os apoiavam, enfrentaram uma série de entraves que complicaram
bastante a entrada pela região setentrional da costa. As tropas marchavam por
extensões enormes de terras, sem nenhuma infraestrutura que permitisse mínimo
conforto. Caminhavam muitas vezes descalços e tinham que disputar os espaços
com animais selvagens, como cobras peçonhentas e onças, ou com outros grupos
indígenas desconhecidos e tidos como “truculentos” (MONTEIRO, 2008).
De acordo com Monteiro (2008), alguns mestiços, filhos dos colonos com os
naturais da terra, junto a alguns índios escravizados, foram colocados para trabalhar
nas expedições. Por possuírem conhecimento da região, orientavam as entradas,
principalmente em territórios de seca e rios. Dominavam também técnicas de caça e
pesca, contribuindo, assim, para a sobrevivência do grupo. Enquanto os
bandeirantes colonos contavam com armas brancas, como facas, adagas e
machados, além de algumas armas de fogo, como espingardas e escopetas, os
índios, por sua vez, lutavam com arcos e flechas. Os colonos que buscavam
expandir os domínios da Coroa portuguesa se aproveitavam das animosidades que
existiam entre as populações ameríndias do sertão, de matrizes etnolinguísticas
culturais diferentes, para insuflar conflitos que, na prática, iriam repercutir na
escravidão do chamado “gentio inimigo” ou até no extermínio total dos grupos
indígenas assim considerados.
Um dos resultados desse povoamento que aos poucos se expandia era a
mestiçagem, que surgia do contato entre os colonos e os índios. Alguns europeus,
que haviam se instalado no litoral brasileiro, haviam desposado moças indígenas,
tendo com elas filhos e filhas mestiços. Era o surgimento dos primeiros mamelucos
ou caiçaras (KOK, 2008). Os sertanejos habitantes de Canudos são herdeiros deste
processo de interseção dos grupos humanos que, pouco a pouco, foram povoando e
deixando alguns de seus traços culturais como patrimônio simbólico, integrante da
história da construção social do sertão.
A situação produzida por Antônio Conselheiro, ao agregar em um mesmo
vilarejo diferentes grupos étnico-culturais, aponta para a pluralidade dos atores que
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se engajaram concretamente com a consolidação de Belo Monte, sob o
gerenciamento de uma espécie de “administrador sagrado” de grupos humanos
diversos. Conselheiro estabeleceu uma ascese bastante rigorosa, com a negação da
dissolução do matrimônio, por exemplo; contudo, as populações ali que residiam
coabitavam de modo mais solidário do que nas condições experimentadas nas
fazendas dos coronéis locais.
Acreditamos que a relação com o sagrado, ao admitir o hibridismo cultural,
que com maior ou menor abertura, ajudou na consolidação desse arranjo
polissêmico cultural presente no vilarejo de Canudos. Através das pregações,
Conselheiro conseguiu que os degredados da sorte, abandonados à própria miséria,
se articulassem, de modo a compartilhar de um interesse coletivo por meio do signo
da fé, na busca pela organização e defesa social de um espaço comum de vida e
por melhores condições de sobrevivência, mesmo considerando as hierarquias e
desigualdades de função presentes na dinâmica estrutural de Belo Monte.
Ainda quanto à questão da religiosidade, percebemos que a religiosidade
sertaneja é por excelência mestiça. Trazendo elementos da tradição católica ibérica,
do xamanismo de índios sertanejos e do misticismo mágico dos africanos, o
sertanejo construiu uma religiosidade bastante particular e diferenciada do “formato”
religioso do sul e do litoral nordestino do Brasil. Euclides da Cunha, em Os sertões,
identifica a mestiçagem étnica como responsável pelo sincretismo religioso do
sertanejo:
Está na fase religiosa de um monoteísmo incompreendido, eivado de
misticismo extravagante, em que se rebate o fetichismo do índio e do
africano. É o homem primitivo, audacioso e forte, mas ao mesmo tempo
crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas superstições mais
absurdas. Uma análise destas revelaria a fusão de estádios emocionais
distintos. A sua religião é como ele – mestiça. (CUNHA, 2003, p. 186).

O tipo de catolicismo que foi construído entre os sertanejos, já nos primeiros
séculos de ocupação, apresentava um caráter mais rústico, sem a pompa e a
formalidade do catolicismo oficial de Roma. Por sua vez, a população vivenciava
uma religião com bases estoicas e sebastianistas milenaristas. Por seu turno, a
Igreja Católica, imbuída da visão do sul, compreendia a movimentação religiosa
sertaneja como resultante de ações de fanáticos e agitadores infiéis. Esta relação
popularesca com a religião católica, segundo Litrento (1998), permitiu o surgimento

38

de figuras importantes para a construção dos movimentos populares de resistência
com fundo religioso: os beatos.
É evidente, no aspecto religioso sertanejo, a forte influência ibérica trazida
pelos colonos, pois a crença no retorno escatológico do mandatário lusitano Dom
Sebastião, conforme explica Franco Júnior (2008), reflete temática semelhante da
Europa medieval, explicitada na lenda do retorno do Rei Arthur:
A crença medieval de que o rei Artur não teria morrido e esperava
escondido o momento de voltar foi atualizada e reintensificada em Portugal
quando D. Sebastião morreu na batalha de Alcácer Quibir, em 1578,
jogando Portugal em profunda crise política, com perda da independência.
O messianismo sebastianista não era apenas popular, mas também erudito,
como provam o Vieira e os jesuítas que o difundiram na colônia. O terreno
era favorável para tanto graças à tradição que identificava o local de
repouso de Artur como sendo a ilha Brasil e aos movimentos messiânicos
indígenas, daí o sebastianismo ter se mantido vivo no Nordeste pelo menos
até o século XIX, como indicam os eventos da Cidade do Paraíso Terrestre,
do Reino Encantado e de Canudos, todos baseados no mítico retorno do rei.
(FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 91).

Esta tradição medieval será bastante difundida, principalmente entre os
sertanejos do sertão, do Norte e Nordeste, no século XIX. É notório como a força
desta tradição conduzirá não somente a crença quanto a práxis que será
experimentada em Canudos pelos conselheiristas, ao serem motivados por
Conselheiro na crença milenarista do Rei Sebastião e do Messias cristão.
A sensibilidade sebastianista não deixou, como se sabe, de ter
desdobramentos na colônia americana, o mais importante deles o
movimento liderado por Antônio Conselheiro em Canudos, no interior da
Bahia, e duramente reprimido em 1897. (FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 98).

É fundamental salientarmos que as heranças deixadas pelas diversas etnias
que, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1897, estavam fervilhando
na práxis sertaneja, advêm de violentos choques, de processos de aculturação e
inculcamento da visão e reprodução da vida de uma determinada sociedade sobre
as demais. Não se trata, portanto, de um amálgama que se formou pacificamente,
mas de algo que resulta do derramamento de sangue dos índios tapuias e dos
colonos, nos processos de enfrentamento contra a escravidão na colônia. Embates
semelhantes nasceram também da negação da cultura africana e do cativeiro nas
senzalas, misturados à sanha pela liberdade, permitindo que essas populações
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criassem mecanismos de resistência, como os redutos afro-indígenas que foram os
quilombos.
Assim, ao compreender a importância da mistura cultural, entendemos que os
Jogadores, ao vivenciarem a simulação histórica através do roteiro criado para o
jogo de RPG de Canudos, são beneficiados pelo conhecimento de condições
concretas sobre diversos acontecimentos que revelaram estreiteza na reprodução
social destas tradições.
Quadro 4 – Aspectos sociais do povoamento do sertão

ASPECTOS
SOCIAIS

Ocupação violenta das regiões que outrora foram
comunidades indígenas. Criação de currais.
Desenvolvimento e reprodução da propriedade
latifundiária senhorial. Criação de redutos senhoriais
baseado em prestígio e troca de favores.

Fonte: Autoria nossa.

2.2.2 Patriarcalismo e projeto senhorial na formação do sertão
Com o lento e sistemático desenvolvimento do trabalho agrícola para
exportação do açúcar para a Europa produzido nessas regiões, em meados do
século XVI, e as primeiras criações de gado nas fazendas locais da região
catingueira para penetração nos sertões, foram sendo também construídas as
primeiras estruturas de produção, com base escravocrata. A constituição da
estrutura de classes, organizada em torno da renda de terra e da propriedade rural
se baseava na formação dos currais de engenho e, mais tarde na criação de uma
sociedade senhorial sertaneja.
Os currais formados no sertão apontavam para o desenvolvimento de uma
classe de latifundiários pautada no patriarcalismo senhorial, no poder de um chefe.
Conforme este sistema, a autoridade maior de um grupo familiar ou clã, ao
sedimentar sua força, tornaria a agremiação uma instituição forte, a ser enfrentada
por outros grupos na região. A representação típica do poder desta liderança se
revelava na figura do senhor de engenho, atuando sobre os currais de seus
latifúndios. Com o desenvolvimento das forças produtivas e o fortalecimento da
classe de latifundiários, foi sendo paulatinamente organizada a hegemonia do
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patriarcado senhorial, típico da tradição ibérica, dando origem aos poderosos
patriarcas do sertão: os coronéis e seus clãs.
A organização política da família patriarcal durante o Brasil colonial, ao longo
da formação hegemônica da classe senhorial, criou condições para a dominação
dos coronéis. Estes reproduziram as mesmas condições de centralização do poder
senhorial medieval ibérico, reservado ao chefe de família, atuando sobre a ampla
rede social dos agregados, parentes, dependentes, escravos e trabalhadores livres,
que sobreviviam ou prestavam algum serviço nas propriedades de terra do senhor, o
que constituía sua renda (PESSOA, 2003). Para todos os efeitos, a duplicação da
estrutura colonial patriarcal a partir do desenvolvimento de forças produtivas
baseadas na renda de terra e no prestígio exercido pelo latifundiário, numa espécie
de “sociedade com elementos senhoriais sertaneja”, tem seu início com a
construção da Casa da Torre, empreendida por Garcia D’ Ávila e seu clã.
A instituição senhorial é exemplar na situação do clã dos Ávila. Em sua
história se concentram a força da representação patriarcal, do nepotismo e dos
desmandos privados sobre a organização pública em uma boa parte do que hoje
conhecemos como regiões Norte e Nordeste do Brasil, por bem mais de um século.
A história da dominação dos Ávila começou com a chegada ao Brasil do fidalgo
Garcia D´Avila, trazido pelo Governador Tomé de Souza e declarado responsável,
como “feitor e almoxarife da cidade e da alfândega” (SANTOS, R., 1984, p. 14).
Porém, na medida em que iniciou a construção de seu “império pecuário”, com o
desenvolvimento do comércio de abastecimento de carne verdes e secas para a
região do sertão, do recôncavo e do litoral baiano, Ávila foi criando uma das maiores
estruturas hegemônicas de cunho privado, que lentamente delineou a organização
social, ideológica e política do Norte e Nordeste com implicações profundas na
reprodução social dos grupos que habitavam o sertão.
O arraial de Canudos se encontrava no raio de direção do antigo Morgado
dos Ávila (Casa da Torre), que outrora foi formado por pequenas comunidades
indígenas no século XVI, crescendo a partir da concessão de sesmarias a esse clã.
Somente no final do século XVIII a “dinastia Ávila” terminou. Porém deixou
construída toda uma estrutura de poder, que possibilitaria a criação da “sociedade
dos coronéis” no sertão baiano. Neste caso, a relação entre Canudos e a História da
Casa da Torre pode ser estabelecida, vez que toda a tensão pelo domínio da terra e
da produção servil – que motivaram a perseguição dos conselheiristas pelos
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coronéis da região do Vaza Barris, particularmente do barão de Geremoabo – se
encontra na mesma extensão do Morgado da Casa da Torre.
[...] [A] tradição recolhida no meio de velhos moradores da área, as terras
da fazenda pertenceram à gente da Casa da Torre, que as obtivera de
sesmaria. Em 1856, possuíam quinhões de terras no lugar denominado
Canudos, segundo o registro efetuado perante o vigário da freguesia de São
João Batista de Geremoabo, padre Joaquim Inácio de Vasconcelos, os
senhores Lázaro Pereira Leal, Sebastião José Quadrado e Vitorino José de
Santana. Canudos, então, limitava-se ao nascente com a fazenda
Cocorobó, ao norte com a Canabrava, para o poente com a Barra e para o
sul com o Rosário. Ao tempo dos históricos acontecimentos que
celebrizaram o arraial, as fazendas próximas, Cocorobó e Velha, eram
propriedades da família do Dr. Fiel de Carvalho, que também parece haver
possuído um quinhão em Canudos. (CALASANS, 1974, p. 2).

Outro dado importante em relação ao sistema de produção senhorial com
implicações diretas para Belo Monte proveio da força da hegemonia coronelista
promovida por Cícero Dantas Martins, mais conhecido por Barão de Geremoabo. O
barão era dono de mais de sessenta propriedades de terra e tinha um dos maiores
engenhos do sertão. Também foi um dos principais promovedores da perseguição
contra Canudos. Toda a sua ação foi movida em torno da conservação das relações
de produção econômicas e sociais, que de um modo ou de outro foram tensionadas
pelo

movimento

conselheirista. Podemos considerá-lo, dentre

os coronéis

adversários, o principal rival de Antônio Conselheiro e seus seguidores.
O Barão de Geremoabo foi um senhor de terras influente, pego na transição
da ordem societária com o advento da nova estrutura de governo republicano. No
início da Primeira República, refugiou-se em seu curral, no sertão baiano. O
conhecido político Conservador morreu na primeira década do século XX, de causas
naturais.
A relação de Geremoabo com o arraial de Canudos se era de franca
animosidade. Na luta entre as classes é que foi progressivamente construída a
tensão entre o barão, representante das classes dominantes coronelistas, e os
conselheiristas, portadores da esperança de toda uma população oprimida pela
escravidão, pelo trabalho servil e pelo esquecimento dos poderes públicos.
Através de sua forte influência junto à política da capital e dos demais
municípios, o barão conseguiu se tornar chefe do Partido Conservador, se
destacando também junto às tropas militares. Sob sua responsabilidade ficava a
freguesia do Bom Conselho, mais tarde “promovida” a município por seu intermédio
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(GALVÃO, 2001). Apesar de seu prestígio, contudo, Geremoabo tinha diversos
adversários, que buscavam derrubá-lo. Quando Canudos foi construído, alguns
coronéis apoiaram o movimento canudense, por diversos motivos. Dentre eles, havia
o medo de ter suas propriedades de terras tomadas pelos conselheiristas, a
existência de relações comerciais com o arraial e até a sensibilização aos apelos
evangélicos de Conselheiro.
No geral, no entanto, a situação era tensa. Os donos de terras viam seus
trabalhadores migrarem das fazendas, largando as propriedades na qual
trabalhavam. O medo da perda da propriedade estava presente em todos os
instantes. Por conta disso tudo, alguns inimigos de Geremoabo inventaram que ele
apoiava Conselheiro. Sobre essas denúncias de traição, que pesavam sobre o
barão, Bastos (1995, p. 100) afirma que: “Acusado por seus inimigos de favorecer
justamente Antonio Conselheiro, o barão de Geremoabo defende-se invocando sua
condição ameaçada de proprietário que enxergava ‘comunismo’ nos sermões
religiosos de Antonio Conselheiro.”. Este tipo de maledicência foi muito usado por
coronéis rivais como vingança ou estratégia para associar o adversário com o
movimento conselheirista, torná-lo culpado de traição da nascente República.
Apesar das acusações, Geremoabo prosperava. Como um poderoso senhor,
tinha sob seu domínio uma rede social de agregados com relações com as demais
classes sociais (vaqueiros, políticos, coronéis, comerciantes, etc.). Por conta disso,
cresceram seu poder político e seu prestígio e controle local. Outro dado importante,
que torna o barão um sujeito fundamental para a compreensão da história
conselheirista, é o controle metódico da informação praticado por Cícero Dantas, ao
guardar todas as cartas, bilhetes e textos que eram recebidos de outros latifundiários
e membros de outras classes sociais, bem como notariar todos os textos enviados
por ele enviados.
Grande parte do controle que exercia sobre tão extensa rede de relações,
que abrangia em suas malhas parentes, amigos, compadres, eleitores e
clientes, operava por meio de cartas, além de favores: durante a sua vida,
cuidadosamente anotadas em seus livros de registro, escreveu e enviou
mais de 40 mil cartas. Daí a importância que o estudo da correspondência
passiva implica para a Guerra de Canudos, já que os signatários são
políticos e latifundiários como ele, ou então negociantes, padres e
vaqueiros. (GALVÃO, 2001, p. 24).

Era nesta complexa rede de relações que o barão exercia sua ação
antagônica contra Conselheiro. Como registrado na história de Canudos, se sabe
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que em Itapicuru, vila que se localizava entre Bahia e Sergipe, Conselheiro recebeu
ordem de prisão, por estar “rezando” junto com seu séquito nas madrugadas da
região. Ordenado pelo barão, o delegado foi à busca de Conselheiro para prendê-lo.
Porém não teve a sorte de encontrar Antônio, que já havia sido avisado
anteriormente de sua iminente prisão, indo embora (GALVÃO, 2001). Nesta
passagem se visualiza como a ação de Geremoabo se dava, através de sua rede de
conchavos. E ainda, como essa mesma rede era usada contra qualquer força que se
colocasse contra a sua ordem.
De acordo com os registros escritos deixados pelo próprio barão, ele chegou
a se encontrar com Conselheiro, a fim de admoestá-lo acerca das consequências de
suas ações, tendo como argumento a ameaça de estar em desacordo com a Igreja.
Entretanto, essa ameaça não levou Conselheiro a ceder nem a desistir do projeto
Canudos. Esta firmeza do beato aumentou a repulsa do barão contra ele. Cícero
Dantas não lutava apenas contra o arraial de Canudos, a luta maior era contra uma
população que, cansada de sua marginalidade, se insurgiu em meio a uma nova
ordem que se instalava. Calasans, ao falar sobre a relação entre o barão e
Conselheiro, fez um resumo dos registros deixados por Geremoabo, que trazem a
perspectiva do latifundiário:
O Barão contou a história do surgimento do Conselheiro no Itapicuru, em
1874, seu prestígio junto ao povo, inclusive no meio dos escravos e, após
88, nos grupos dos ex-escravos. Queixou-se da desorganização do trabalho
nas fazendas, porque a maioria dos trabalhadores estavam [sic] sempre
prontos a seguir o séquito, muitos, pequenos donos de quinhões de terra,
vendiam os próprios bens e deixando o torrão de nascimento se
deslocavam para Canudos. Apontou ainda a influência exercida pelo
Conselheiro sobre agrupamentos indígenas, citando que os índios de
Mirandela, em número de 500, armados de arcos e flechas, participaram de
manifestação hostil às autoridades municipais da vila de Soure. Acentuou os
pronunciamentos anti-republicanos [sic] do Conselheiro, que lhe dissera ser
próprio nome Republica uma prova do mal, dividindo as sílabas: ré-publicas.
Relatou o insucesso da política no embate de Massetê, reclamando da
indecisão do governo interestadual no modo de enfrentar o perigoso
agrupamento. Referiu-se à malograda missão dos frades em 1895,
reconstituiu a ida de Antonio Conselheiro e sua grei à Vila de Bom
Conselho, pondo em polvorosa as autoridades civis e religiosas que ali se
encontravam. (CALASANS, 1996b, p. 20-21).

Podemos afirmar que Geremoabo, na prática, representava o tipo de relação
que havia entre a maioria dos grupos oligarcas e a população pobre do sertão, que
ficava reduzida à exploração nos currais desses coronéis. Por isso o arraial de Belo
Monte, enquanto uma “utopia social”, buscava outro modo de gerenciar a vida e as
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relações sociais. A partir disso, identificamos que Canudos representou, para os
sertanejos que a construíram, mais do que uma simples comunidade, um projeto
social alternativo, capaz de enfrentar os dois projetos hegemônicos societários
presentes naquela época. Afinal, os citados projetos hegemônicos ou conservavam
a mesma estratificação classista senhorial, ou estabeleciam outros vínculos de
dominação, agora com representantes promovedores dos interesses modernos
capitalistas, através de ações práticas, como o aumento dos impostos para as
populações mais pobres. Como os despossuídos já vivenciavam essas novas
cobranças que no cotidiano, a proposta mais nova não trazia nenhuma solução para
a falta de perspectiva de melhores condições de existência.
O projeto moderno republicano só fazia manter os mesmos latifúndios, pois
conservava os pactos e conchavos senhorias e mantinha a mesma estrutura de
exploração e servidão nos currais. Embora a ideologia liberal pregasse as bênçãos
do progresso, a necessidade de modernização através da ampliação dos direitos
civis, a abolição da escravatura e o avanço do desenvolvimento tecnológico como
elementos fundamentais para a criação da urbanidade no litoral e no sul, para o
sertão, nenhuma das “promessas modernas” se concretizava no cotidiano das
pessoas. Ao contrário, nenhuma mudança efetiva estava sendo feita para
transformar o estado de carestia, causado por uma das piores secas da história
sertaneja, durante o século XIX, resultado dos desgastes do solo ao longo de três
séculos.
É neste contexto que emerge, como uma construção independente, o projeto
societário do movimento de Canudos, como outro social robustecido pela força
popular, construindo-se como antagonista, tanto das forças do poder senhorial,
através da sublevação contra a escravidão e a servidão nordestina nos engenhos
dos coronéis sertanejos, quanto do projeto moderno liberal republicano.
Diante do exposto, afirmamos que o barão, mais do que um simples símbolo
da hegemonia coronelista, era ele o próprio poder máximo da classe dominante
oligarca do sertão. A Campanha de Canudos nada mais foi do que o resultado de
um tensionamento entre as forças oprimidas, os pobres sertanejos, e os poderes
coloniais dos senhores. O que, em outras palavras, representou a luta de uma
classe oprimida contra duas ordens que disputavam o controle da vida da sociedade
brasileira. Por conseguinte, os conselheiristas foram capazes de criar um dos
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movimentos de resistência mais poderosos no embate contra duas classes sociais: a
burguesia nascente e a elite colonial conservadora escravocrata.
Dispostos no tabuleiro os atores sociais em seus campos antagônicos, é
preciso perguntar: Como transportaremos essa complexa conjunção de forças para
a ferramenta selecionada, o Roling Playing Game?
Quando tratamos de apontar para os aspectos que envolvem as heranças
culturais e históricas da pluralidade de tradições presentes no sertão, buscamos
permitir aos Jogadores que percebessem, conscientemente, como os séculos XVI,
XVII e XVIII ainda estavam presentes no século XIX, particularmente em Canudos,
de modo dialogicamente ressignificado e reproduzido na práxis da comunidade de
Belo Monte. Acreditamos que estas heranças, que se encontram ativas e vivificadas
na prática sertaneja, permitirão entender que o legado deixado pelos grupos do
passado de modo algum está estanque, fazendo parte de um processo mais
abrangente de interpretação da História.
Ao refletirmos sobre a força hegemônica do coronelismo, presente ainda no
século XIX, temos que entender que ele tem raízes ativas na repartição da terra,
através das sesmarias oferecidas aos donatários que, subvertendo uma ideia
cristalizada de tradições e estruturas sociais, foi sendo adaptada às demandas de
cada momento histórico. Neste caso, o coronelismo, enquanto parte das tradições
ibéricas patriarcais, é, sobretudo, reprodução da sociedade senhorial com tradição
ibérica portuguesa, implementada no Brasil do século XVI.
Também entendemos que Belo Monte, reconhecida popularmente como
Canudos, reproduz as tensões experimentadas por grupos ao longo de séculos de
formação do Nordeste, e que, ainda no século XIX, tinham necessidade de resistir e
enfrentar os poderes locais frente ao mandonismo e ao poder latifundiário. O Quadro
abaixo representa algumas das implicações destas estruturas reproduzidas e
ressignificadas, para com isso encontrarmos condições para que o mestre e os
Jogadores se expressem por meio do RPG.
Quadro 5 – Aspectos sociais da sociedade sertaneja


ASPECTOS SOCIAIS

Reprodução da estrutura patriarcal e senhorial
presente em Portugal e trazida para o sertão
com

a

reprodução

da

práxis

colonial.
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Reprodução das forças hegemônicas, a princípio
organizadas na figura dos donatários de terras
das sesmarias. mas, lentamente adaptadas e
expressas através da hegemonia dos Ávila e,
mais tarde, no domínio dos coronéis.
Fonte: Autoria nossa.

2.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO
Através da discussão desenvolvida neste capítulo, buscamos organizar uma
reflexão que ajude os Jogadores de RPG a se orientarem para entender e compor
as características principais legadas pelos primeiros povoadores estrangeiros a
construção identitária de Personagens como o sertanejo, o vaqueiro e o cangaceiro.
Ao considerarmos a importância da jogabilidade, desenvolvida através da
criação de Campanhas e aventuras para o RPG sertanejo sobre Canudos,
apresentamos um resumo do contexto do sertão colonial (QUADRO 6, p. 47), tendo
em vista os principais aspectos históricos, sociais e culturais. Os textos vêm em
forma de tópicos, que deverão estar presentes como características do sistema a ser
construído para a produção do roteiro e do Enredo. Este quadro é de suma
importância para os Jogadores, mas, principalmente, para o Jogador que deverá
mestrar, ou seja, organizar e narrar o jogo, por trazer sistematicamente os principais
elementos históricos que aparecerão ao longo do capítulo e que, de certa forma,
estarão presentes na roteirização criada para o contexto do RPG Sertanejo de
Canudos.
Quadro 6 – Descrição geral dos principais sujeitos e estrutura social dos primórdios
do sertão
ASPECTOS GERAIS DO SERTÃO NORDESTINO
HERANÇAS SÓCIO-HISTÓRICAS
 Rituais xamânicos, como, por exemplo, o ritual da
Jurema e o de evocação dos espíritos;
 Nomadismo, seguido do sedentarismo;
 Desenvolvimento de tecnologia em cerâmica;
Características
predominantes
 Desenvolvimento de estratégias de guerra;
dos índios
 Conhecimento espacial do sertão;
sertanejos
 Desenvolvimento de culturas voltado para agricultura de
subsistência, com produtos como a farinha de
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Características
predominantes
dos brancos










Características
predominantes do
bioma sertanejo







Características
predominantes da
sociedade
sertaneja

Fonte: Autoria própria.







mandioca;
Cultura de tradução oral;
Organização em comunidades.
Conhecimentos mágicos e xamânicos;
Conhecimento sobre o cultivo da terra;
Conhecimento sobre tecnologia dos metais;
Estratégias de guerra;
Cultura de tradição oral;
Organização de quilombos;
Desenvolvimento de ritmos de batuque e rituais festivos.
Estrutura patriarcal e latifundiária;
Escravização de grupos étnicos raciais não brancos
para o desenvolvimento da produção comercial colonial;
Cultura escrita;
Desenvolvimento de excedentes de produção com a
agricultura e a pecuária;
Cultura medieval ibérica;
Religiosidade institucionalizada;
Catolicismo barroco;
Ordem senhorial com forma de governo imperial;
Desenvolvimento de sistemas de povoamento e
urbanização;
Desenvolvimento
de
tradições
cavalheirescas
medievais, como a vaquejada.
Solo semiárido;
Vegetação catingueira, com área marcada por várzeas
largas e lagos intermitentes;
Presença predominante de vegetação como juazeiro,
umbuzeiro, etc.;
Presença de animais como onça, jaguatirica, serpentes
e cobras venenosas, raposas.
Sociedade senhorial, patriarcal, católica e latifundiária;
Implantação do modo de produção asiático e do
trabalho escravizado e servil;
Comércio baseado na exploração da agricultura e da
pecuária de corte sertanejo;
Formação de clãs latifundiários;
Disputas de território entre índios e brancos;
Organização de vilarejos;
Presença do cangaço.

3 O CONTEXTO HISTÓRICO DA COMUNIDADE DE BOM JESUS CONSELHEIRO
O presente capítulo tem a finalidade de apresentar alguns elementos
referentes à história da comunidade de Belo Monte e das expedições que
deflagraram a guerra contra Canudos, para que possamos construir um quadro de
interpretação que ofereça suporte para a consciência sobre o metabolismo social
organizado em sua comunidade, na medida em que estabelecemos relação com os
aspectos mais abrangentes das tensões sociais presentes no século XIX e que
afetam a região. Buscamos, ainda, através deste quadro de interpretação e do uso
do Role Playing Game, compor uma simulação histórica o mais próxima possível da
concretude do momento em que foram deflagradas as expedições contra Canudos.
A história de Canudos apresentada neste trabalho não traz nenhuma
novidade para a historiografia sobre Canudos, pois se trata de trazer elementos para
construção de um roteiro de Aventuras e Campanha para o jogo RPG Sertanejo de
Canudos. O diferencial deste estudo é a sistematização dos principais elementos de
tensão presentes na formação social do sertão, no século XIX, envolvendo todo um
conjunto

de

tradições

que

violentamente

se

fundiram.

Por

meio

desta

sistematização, será possível entendermos os principais elementos que deverão
apoiar, além do roteiro, a caracterização dos Personagens, para a construção das
Campanhas e Aventuras referentes ao jogo RPG.
O Role Playing Game é uma modalidade de jogo de representação de papeis
que exige de seus Jogadores a compreensão totalitária da história, para que se
possa construir, com maior propriedade de conhecimento, a ambiência ou o cenário
relativo ao contexto histórico desenvolvido para o jogo. Armando-nos destas
informações, podemos desenvolver uma dinâmica de jogabilidade enriquecida pelas
possibilidades de criação e recriação do passado, numa rica simulação que justifica
o uso do RPG como ferramenta em sala de aula, pois permite
[...] selecionar um fato histórico e discuti-lo com o grupo, criticar o que
ocorreu, proporcionar até outros desfechos para este fato histórico. Quantos
alunos, por exemplo, gostam de estudar a Proclamação da República? Na
minha época, pelo menos, todos detestavam. Não se vê razão para estudar
algo que aconteceu há tanto tempo. Mas, ao fazer uma Aventura sobre a
Proclamação da República, ao dar vida a esse acontecimento ali na classe,
ao fazer com que interpretem os protagonistas da história – os alunos de
hoje vendo o que aconteceu a 100, a 200, 500 anos atrás – eles estarão
participando, construindo a história. É claro que isso exige mudança naquilo
que entendemos por educação. (MARCATTO, 2004, p. 169).
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É importante destacarmos que, através do jogo RPG, o tratamento dado ao
conhecimento produzido sobre um momento ou acontecimento histórico tende a
oferecer maiores condições de mediação entre o conhecimento sobre o “passado”, a
ser experimentado com a simulação proporcionada pelo jogo imaginado, e as
possibilidades de compreensão e interpretação produzidas pelos Jogadores em sua
práxis dialógica, provocada pela simulação histórica. Consoante com está prática,
esperamos que os Jogadores possam estabelecer o vínculo ativo entre o
conhecimento estudado e pesquisado para organizar o jogo e a interação com
“outros” sujeitos do momento histórico, que podem ser seus pares ou até mesmo
Personagens históricos concretos, que poderão aparecer e interagir com os
Jogadores, estimulando que construam outras interpretações da História.
O sujeito vai querer não Proclamar a República, por exemplo, ou Proclamar
a República à bala. Essa flexibilidade é necessária no RPG. O aluno vai
fazer isso mesmo, compreendendo profundamente o que aconteceu durante
a Proclamação da República. Esse aluno vai entender realmente a História
e vai saber o que fazer da História. Não é só questão de entender, é
também saber o que fazer. (MARCATTO, 2004, p. 170).

Assim, reiteramos o objetivo da reflexão sobre os acontecimentos que
envolveram regionalmente a construção social do arraial de Belo Monte, associada
ao diálogo com os fatos mais gerais que se cruzam e reverberam, variáveis que,
direta ou indiretamente, fomentaram a construção das tensões que deflagraram a
tragédia sertaneja que foi a Guerra de Canudos. Com isso, poderemos determinar
elementos para a produção do quadro de sistematização dos fatos que
consideramos relevantes, a fim de elaborar o roteiro do jogo, do quadro
característico de Personagens, das Aventuras e da Campanha RPG.
3.1 O CONTEXTO DO FINAL DO SÉCULO XIX
O ideário republicano se construiu em associação a um projeto social de
modernização, liderado por forças de produção capitalista. Tais forças, emergindo
através de novas formas de produção e reprodução, pouco a pouco conformaram a
base para as relações sociais no século XIX. O governo monárquico, representante
do projeto conservador senhorial, não atendia mais aos anseios dos grupos sociais.
Recebia críticas em suas deliberações políticas e sobre a corrupção na corte, vendo
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seu domínio nos centros urbanos ser corroído pela perda de autoridade. Grupos
sociais

como

profissionais

liberais,

funcionários

públicos,

estudantes

e,

principalmente, militares, movidos por ideias revolucionárias liberais de forte
influência positivista, exigiam maior participação nas decisões políticas da Coroa.
Outro elemento de considerável importância foi a tensão causada pela oligarquia
cafeicultora do sudeste-sul, que almejava mudanças no desenvolvimento das forças
de produção, já que não dependiam mais da força escravizada, recém abolida.
Também incomodava a estes fazendeiros o centralismo político da corte.
Em meio a esta efervescência de insatisfação, um golpe estava sendo
construído para derrubar o governo de D. Pedro II. Na noite de 15 de novembro de
1889, no Rio de Janeiro, os militares, baluartes das ideias republicanas,
encabeçados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituíram os ministros. Foi
assinado o documento que oficializava o governo republicano provisório com
Deodoro como presidente do Brasil. A família real, apesar das tentativas de
retomada do poder, foi exilada em Portugal. A mudança de governo, no final do
século XIX, é o marco de uma crise de duas ordens: senhorial tradicional e
republicana liberal.
Para compreender a dimensão da crise que se instalou, é preciso recuar um
pouco no tempo. A escravidão e o comércio negreiro, que alcançaram grande força
e amplitude no cenário socioeconômico nacional e internacional em séculos
anteriores, estavam extintos, deixando a sociedade para lidar com suas
consequências, como o grande contingente de ex-escravos abandonados à própria
sorte. Entre os séculos XVIII e XIX, o projeto senhorial patriarcal ainda mantinha
vigor e força na manutenção das forças dominantes hegemônicas em muitas regiões
do Brasil, principalmente no Norte. No entanto, a economia dos 1800, com os fluxos
de investimento, deslocou para o Centro-Sul do país a concentração das tomadas
de decisões sociopolíticas, em detrimento das regiões que outrora foram centros
comerciais importantes para o desenvolvimento da ordem senhorial, como Bahia e
Pernambuco. Estas províncias, que a República transformou em estados, se
transformaram, grosso modo, em periferias econômicas e administrativas de
deliberações nacionais, na transição para ordem republicana.
Conforme Rinaldo dos Santos (1984) aponta, o acúmulo de impostos
especiais para arrecadar fundos para urbanizar o Rio de Janeiro, aliado às
numerosas medidas e deliberações autoritárias nas regiões do Norte e do Nordeste,
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levou a população a iniciar suas primeiras rebeliões em torno de uma independência
legislativa. Estas medidas, segundo Narloch (2011), representaram os primeiros
movimentos de mudança social de uma estrutura tradicional que estava “rachando”
aos poucos, em seu interior, para dar lugar a outra forma de produção social, pois,
para os liberais, o Estado deveria ser o único baluarte dos direitos civis. Direitos
estes que garantiriam a liberdade religiosa de culto e o livre comércio. Sobre este
último ponto, destacamos a importância da economia cafeicultora, como motivadora
para o processo de urbanização e desenvolvimento da infraestrutura das cidades,
principalmente do Sul-Sudeste. Com isso, a indústria emergente sentia os efeitos
dessa nova dinâmica socioeconômica, na medida em que a relação comercial de
exportação de capitais e mercadorias se ampliou. Essas medidas só faziam
favorecer as novas classes sociais, os oligarcas cafeicultores e a burguesia
comercial, que despontavam para o cenário político e para o embate com as classes
tradicionais, já que a nova ordem social não teve tanta aceitação entre os mais
abastados. Por isso conflitos entre as classes dominantes eram grandes.
A partir do golpe militar de 1889, que proclamou a República e destituiu a
monarquia, ideais liberais e novos interesses políticos seriam adotados oficialmente.
Os conservadores, no entanto, não foram automaticamente eliminados e
mantiveram sua histórica posição de confronto com os liberais. Ambos tinham
parcela da opinião pública em seu favor. No entanto, desde 1870, se percebe uma
tendência para as ideias liberais que, através da mídia escrita, divulgava e
popularizava a propaganda republicana, estabelecendo uma força política contrária
à ordem monárquica senhorial. Sobre a mídia, é importante salientar que esta teve
um papel preponderante para a divulgação da ideologia forjada contra Canudos e
Conselheiro, o que mais abaixo discutiremos.
Alcançando os insatisfeitos contra o governo imperial, os liberais se dividiram
em diversos partidos políticos e se opuseram aos partidos conservadores
monárquicos. Com isso, começaram a difundir ideias de descentralização do poder
público, ensino livre, senado eletivo, queda da monarquia e, principalmente, abolição
da escravatura e substituição da mão de obra cativa pelo trabalho livre assalariado.
Decerto que, para o desenvolvimento do panorama societário e para a concretização
de parte dessa pauta política, foi muito importante a ação das forças armadas,
enquanto grupo social que subsidiou o golpe e a implantação do capitalismo no
Brasil, durante a transição da ordem senhorial para burguesa:

53

A República foi instaurada após o rápido golpe militar, que praticamente não
encontrou resistência, em 15 de novembro de 1889 – aproximadamente
sete décadas depois que a maioria de seus vizinhos sul-americanos
operaram a mesma mudança. [...] Grande parte da nação foi mergulhada
num mar de estagnação econômica e empobrecimento crônico. (LEVINE,
1995, p. 35).

Levine (1995) sinaliza que a substituição de uma forma de governo por outra
não transformou a dinâmica das opressões sociais provocadas pela ordem
majoritária da época. Na verdade, a presença da República não trouxera, a priori,
para a maioria da população brasileira, mudanças concretas em seu modo de vida,
nem tampouco suavizou as condições de exploração. Com efeito, a nova ordem
pouco fez para engajar a população, majoritariamente composta por ex-escravos e
trabalhadores e trabalhadoras rurais ou de ganho de baixo poder aquisitivo. Os
privilégios da classe dominante se manteriam conservados frente à exploração
capitalista.
O governo republicano, segundo Santana (2011), representou a destruição de
uma dinâmica social que havia se implantado no Brasil ao longo de mais de 300
anos, tendo como foco os interesses dos oligarcas do Sul-Sudeste brasileiro. Nesse
contexto, a mudança de regime foi um golpe da classe em ascensão, a burguesia
agroindustrial, diretamente no centro tradicionalmente dominado pela classe dos
coronéis e políticos monarquistas. Com o surgimento desta burguesia nacional,
talvez os melhores representante da nova ordem societária moderna efetivada com
o advento do governo republicano, os vínculos com o sistema de governo
monárquico e os grupos oligarcas tradicionalistas se enfraqueceram cada vez mais.
Os chefes dos clãs patrimonialistas senhoriais apenas reproduziam a herança
colonial, a estrutura desigual de dominação e mandonismo servil, tendo como base
as relações de conchavos e prestígios em sua rede social. Pinheiro (1977) analisa o
papel do coronel e indica que ele, embora ainda mantivesse poderes de barganha
no século XIX, começava a apresentar outro sentido sociopolítico em sua ação,
ganhando novos contornos:
De perspectiva desta análise, importa acentuar que o processo acima
referido significou, como tendência, o perecimento do patriarcalismo rural,
isto é, de um sistema de dominação onde o consenso e coerção
associavam-se, reduzindo-se, por este modo, o âmbito e a possibilidade da
“influência natural dos donos da terra”. E isto, na medida em que nem
sempre foi viável conciliar os “interesses oligárquicos e os das clientelas”.
(PINHEIRO, 1977, p. 43).
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O interessante nesta estrutura de dominação é sua relação com a
medievalidade europeia, na medida em que a reprodução do mandonismo patriarcal
se confundia com a própria governança do espaço público estatal. Com isso, esses
grupos estabeleciam uma relação hegemônica, ao criar condições para o
desenvolvimento das relações sociais e suas diferentes formas de produção da
existência em sociedade, sobretudo por moldar as expressões e possibilidades do
trabalho:
Ainda no século XIX, um erudito como o visconde de Cairu concebia o
Estado como vasta família cujo patriarca é a “cabeça” do corpo social. Na
mesma concepção tinha se inspirado o cronista jesuíta do século XVII
brasileiro, para quem os escravos negros são “as mãos e os pés dos
senhores de engenho”. [...] O personalismo que governava as relações
sociais medievais engendrou – e no Brasil ainda engendra – fraqueza das
instituições e das normas impessoais e gerais que devem comandar as
sociedades modernas e democráticas. “O período que assistiu ao
florescimento das relações de proteção e de subordinação pessoais […] foi
igualmente marcado por um verdadeiro estreitamento dos laços de sangue:
porque os tempos eram agitados e a autoridade pública não tinha vigor, o
homem tomava consciência mais viva das suas ligações com os pequenos
grupos, fossem quais fossem, dos quais podia esperar algum socorro”.
(FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 87).

As relações próximas ao trabalho servil rural, desenvolvidas dentro dos
feudos europeus, repercutiram bastante como “modelo de produção” no Brasil
senhorial e no processo de transição para a ordem republicana no sertão nordestino.
Este modelo de vínculo social, voltado diretamente para as formas de exploração da
força de trabalho, ficava concentrado nos grupos de escravizados, homens e
mulheres libertos, e trabalhadores livres pobres, na maioria formado por homens e
mulheres remanescente dos diversos grupos indígenas, negros e mestiços ou
mamelucos, e uma parcela de brancos pobres, que encontraram em Canudos e na
figura do Conselheiro uma seta de esperança na busca por uma sobrevida com
menos dificuldade. E o mais interessante é que, embora plurais, conseguiram, junto
a Conselheiro, gerenciar suas tensões internas em torno de um objetivo comum.
3.2

A DINÂMICA SOCIAL EM CANUDOS
Ao final da última década do século XIX, ao norte de Salvador, em meio ao

clima semiárido do sertão baiano, surgiu uma das maiores comunidades constituídas
majoritariamente por sertanejos pobres, em torno da liderança do beato Antônio
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Conselheiro. O vilarejo de Canudos cresceu e se desenvolveu, administrando sua
capacidade de autogestão dos recursos materiais disponíveis e propiciando
condições de existência mais dignas para seus moradores. Afirma Levine (1995),
sobre a quantidade do contingente populacional, que:
Canudos cresceu de repente, chegando a contar com mais de cinco mil
casebres de taipa distribuídos muito próximos uns aos outros e cercados
por morros. Sua população de 25 mil almas (que em seu auge, em 1895,
deve ter atingido quase 35 mil) fazia da comunidade a segunda de toda a
Bahia, depois de Salvador, capital do Estado. (LEVINE, 1995, p. 42).

Neste sentido podemos afirmar que Canudos ganhou a amplitude e a
aceitação da população mais pobre por trazer um “projeto social” mais próximo da
realidade e das necessidades concretas de seus habitantes. Canudos revelou
também o grave descompasso que existia entre o litoral e o interior, mais
precisamente, o sertão, que foi esquecido pelos poderes públicos da época. As
condições materiais dos sertanejos pobres eram bastante precárias; para sobreviver,
eles tinham que executar trabalhos nas fazendas dos oligarcas da região em
condições de trabalho servil e, em alguns casos, como mão de obra escravizada.
A comunidade canudense era reconhecida pela sua ascese na penitência e
expiação de pecados. Sua própria existência funcionava como uma denúncia do
cenário sertanejo como um lugar rural, marcado por um modo de produção para
subsistência do pobre camponês, num exíguo pedaço de terra ou encerrado na
lavoura servil das fazendas dos latifundiários da região:
A maioria dos sertanejos vivia praticamente num nível de pura subsistência,
cuidando de pequenas roças em terras alheias onde pudessem ter acesso à
água. Empregados pelos proprietários de terras da região, alguns
trabalhavam em atividades agrícolas e outros no pastoreio. A religião estava
presente em todos os aspectos em suas vidas. Alguns indivíduos se
autoimpunham penitências, outros jejuavam durante a maior parte do dia.
Para o Conselheiro e seus seguidores, Canudos representava “um vale de
lágrimas” terreno, uma passagem transitória à espera do juízo final e do fim
do mundo. (LITRENTO, 1995, p. 104).

Convém ressaltar, porém, que essa visão sobre Canudos não é consenso
entre os teóricos. Hoornaert (1998), por exemplo, se mostra em desacordo com a
compreensão de Canudos apenas como um lugar de penitência e expiação dos
pecados. O pesquisador entende Canudos como um espaço de festejos e carnavais,
em meio a rezas e ladainhas, como poderemos perceber mais a frente.
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É relevante a observação referenciada, pois percebemos que as tensões que
ocorrem entre o sertão e o litoral no século XIX são também prolongamentos da
visão presente desde os primeiros séculos da colonização e do povoamento da
região, que era tida como um lugar inóspito e atrasado. Na tentativa de sistematizar
as principais influências que implicaram na formação do sertão, no primeiro capítulo,
tentamos

fazer

transparecer

como

os

elementos

indicados

anteriormente

participaram da formação social de Canudos, enquanto aspectos práticos da vida do
sertanejo. Dentre eles, destacamos o coronelismo e a religião como forças de
opressão às demandas dos sertanejos, que em Canudos se alimentaram de
esperança da dignidade de uma vida mais justa.
Em Canudos também percebemos que a constituição socioeconômica
subvertia a proposta hegemônica presente nas relações de servidão no sertão.
Canudos se aproximava de um tipo de produção econômica baseada na práxis
coletiva dos recursos adquiridos pela comunidade, o que remete à tradição
empregada pelos jesuítas nas reduções coloniais, buscando dialogar com as formas
de produção comunitárias próprias das comunidades locais. Ou seja, uma forma de
produção vivida pelos índios sertanejos, nas reduções, foi reproduzida na práxis
canudense. Nos dois casos, o excedente de produção ficava guardado em uma
espécie de celeiro, no qual, se estocavam os materiais para serem distribuídos entre
os mais necessitados, idosos e doentes, moradores do vilarejo de Belo Monte.
Aparentemente, o modo canudense de lidar com a produção punha em
dúvida até a crença na inexorabilidade impiedosa do clima. Canudos ficava
localizado ao norte da Bahia, numa região conhecida como polígono das secas.
Apesar das dificuldades climáticas e das chuvas esporádicas, foi possível a
organização de um sistema de produção agrária através do uso útil da terra, numa
prática concreta que contrastava com o latifúndio da monocultura do açúcar e com o
da criação de gado.
Levine (1995) observa que a existência de Canudos atingia as forças de
trabalho servil de regiões adjacentes, pois os pobres trabalhadores rurais e os
escravizados abandonavam completamente seus “postos” de trabalho nas fazendas
e seguiam em destino ao arraial de Canudos, por acreditarem em condições
melhores de sobrevivência no vilarejo:
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“[...] Canudos drenava a força de trabalho de duas outras áreas: de Rio
Real, no sul de Sergipe, e de Inhambupe, na Bahia”. Entre 1893 e 1897, a
comunidade constitui-se como base de um movimento popular, tachado de
atrasado pelos observadores de fora, mas pragmaticamente adaptado às
limitações da região – uma comunidade pia e religiosa organizada e
dominada por Antônio Conselheiro, “um católico ortodoxo, leigo e místico”.
(LEVINE, 1995, p. 42)5.

A fama e o interesse dos mais pobres por Canudos alcançava um raio
geográfico que se estendia para bem mais além da região baiana, sendo que, ao
final da última batalha, Canudos já era conhecido em todo o país. Os outros
vilarejos, que outrora foram comunidades indígenas, como Quixeramobim, Cumbe, e
outros, provocados pela efervescência de Conselheiro e de suas pregações,
aumentavam o séquito de pessoas que ou se agregavam à multidão ou assumiam
posição simpática ao movimento, apoiando naquilo que podiam.
Entretanto, Hoornaert (1998) aponta que em Canudos, mesmo havendo mais
igualdade de condições de sobrevivência, existia também uma espécie de
hierarquia, com “privilégios”, de acordo com a função de cada envolvido.
Cada um vai se “classificando” na medida em que chega e constrói algo
pelo trabalho: os comerciantes de couro e balcão, como os Mota, os
Macambira e os irmãos Vilanova, os destinados a fornecer esmolas e mais
privilegiados, vão morar numa das doze casas de telha […] enquanto, mais
afastadas do centro, existem as “taperas”, cobertas de palha, ou seja, “a rua
treze de maio (dos negros) e a rua dos caboclos, onde moram os
trabalhadores braçais [...]”. (HOORNAERT, 1998, p. 64-65).

Apesar do que salienta Hoornaert, contudo, parece que as condições de vida
em Canudos eram bem mais justas e dignas do que nas fazendas dos coronéis, o
que nos ajuda a entender porque o arraial de Belo Monte foi considerado pelos
despossuídos contemporâneos como uma comunidade com fortes elementos éticos
em sua constituição, permitindo que as condições de sobrevivência fossem bem
mais adequadas para seus moradores. Os princípios éticos em Canudos estavam
diretamente atrelados à vivência da fé cristã, que estabelecia critérios e normas de
sociabilidade para aquela comunidade.
Não sendo uma comunidade igual e socialista de pobres, nem uma
comunidade apenas composta por grupos de marginalizados como o negro
e o indígena, e nem uma comunidade de gente atrasada em oposição aos
habitantes da zona litorânea, Canudos, contudo, era uma comunidade
fundada na ética. Fundamental era a ética da sinceridade, da fidelidade, da
lealdade, da “simplicidade de coração” (para falar em termos bíblicos).
5

Aspas conforme texto original.
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Assim se compreende o relacionamento entre o Conselheiro e os
fazendeiros da região, que nos esquemas marxistas fica incompreensível:
diversos fazendeiros ajudavam o povoado de Canudos, com lealdade e
franqueza. O relacionamento entre o Conselheiro e os habitantes de
Canudos era decerto paternalista e hierárquico, mesmo assim
profundamente ético. Em Canudos e em torno dela funcionava uma mistura
de cooperação e cooptação, reforma e repressão, amizade e apreensão,
segundo a complexidade da vida. O que os habitantes de Canudos não
suportavam eram a “Lei do Cão”: a mentira, a falta de honestidade, a
prepotência nas relações humanas, a corrupção. (HOORNAERT, 1998, p.
98-99).

A discussão em torno do movimento de Canudos, para além da proposta de
subversão de ordem social, parece indicar uma espécie de antagonismo de forças,
dividindo o litoral e o sertão. O litoral representava o progresso e a modernidade
através dos processos de urbanização das grandes capitais, como Salvador, Rio de
Janeiro e São Paulo6, que concentravam os grupos dominantes e a efervescência
das ideias liberais que caracterizavam a nova ordem burguesa. Já o sertão, grosso
modo, representava ainda a ordem tradicional e os atrasos de uma estrutura que
não atendia mais aos interesses nacionais e internacionais, que clamavam pela
implantação de uma revolução industrial. Como sabemos, esses clamores foram
respondidos vagarosamente na formação do parque industrial brasileiro, e mesmo o
fim da escravidão, com vistas à construção de uma classe proletária assalariada, foi
uma medida tardia, em relação aos nossos vizinhos americanos.
Outro elemento importante para entendermos a dinâmica societária em
Canudos se refere à extensa rede social que gravitava ao seu redor: pequenos
proprietários de comércio e fazendas; fazendeiros do entorno de Belo Monte que
apoiavam a comunidade; ex-escravos e homens livres, que migravam das fazendas
dos senhores locais e se instalavam em Canudos; ex-combatentes das forças
armadas; e, por fim, as comunidades indígenas locais, que se organizaram em torno
da defesa do arraial (LEVINE, 1995). Sobre a heterogeneidade local dos
canudenses, salienta Calasans que:
A gente do Conselheiro era formada em parte por uma população ali
existente. E a prova de que existia uma localidade habitada é que antes de
Antonio Conselheiro houve lá uma Santa Missão. A este povo da terra
somam-se as pessoas, que chegam com o Conselheiro – chamadas de o
"povo da companhia". De Canudos seriam Antônio da Mota e seus
parentes; Joaquim Macambira – dono de uma pequena propriedade e de
6

Embora, tecnicamente, não se possa chamar São Paulo de área litorânea, para efeitos deste
trabalho consideramos que a comunidade de ideias com Rio de Janeiro e Salvador se sobrepõe à
definição estritamente geográfica, tornando útil a nossa argumentação agrupar esses polos sob a
mesma rubrica “litoral”, em oposição a “sertão”.
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uma loja em Canudos; a família do Siríaco. Há os "estrangeiros" que
chegam e ganham importância histórica, como João Abade – comandante
do povo, líder da guarda que o Conselheiro organizou. A propósito da
Guarda Católica, o Conselheiro disse ao frade da Missão, João Evangelista,
que “tenho essa gente armada porque o governo quis me matar". Um outro
homem que veio com Conselheiro foi José Félix, o Taramela. Esse homem
sobreviveu à guerra, fugiu, voltou para sua cidade natal, Natuba, onde viveu
muitos anos. Era ele o homem de grande imaginação para narrar os
milagres do Conselheiro. Dizia que vinha uma estrela do céu, pegava o
Conselheiro e o levava para tomar as decisões lá do alto. Daí foi chegando
gente de todos os pontos do chamado sertão do Conselheiro – um trecho
que ia do Norte, no Vaza-Barris, ao Sul, no Itapicuru. Foi nesse território que
o Conselheiro, durante muitos anos, peregrinou, pregou e deu conselhos.
(CALASANS, 1996a, p. 3-4).

Do lado das elites, todavia, as propostas de engenharia social efetivamente
postas em prática não foram tão benfazejas quanto defendiam os partidários da
República nascente. Embora o Brasil nas últimas décadas do século XIX
oficialmente colocasse um fim na escravidão negra, essa medida de modo algum
mudaria abruptamente as condições reais da existência da maioria da população,
que pertencia majoritariamente aos grupos explorados pela escravidão. Com efeito,
a abolição da escravatura, que fora defendida como bandeira ideológica dos partidos
e grupos republicanos, já era uma realidade palpável mesmo antes de ser
juridicamente condenada. Grupos organizados de descendentes africanos já haviam
conquistado, através da compra dos direitos, a alforria, a sua própria liberdade e a
de seus parceiros. Portanto, será que a “abolição da escravatura” era um elemento
independente do movimento republicano, por pertencer a interesses econômicos
muito maiores, como a formação de um mercado consumidor ativo?
Outro elemento presente neste século foram às insurgências populares, as
fugas e as rebeliões de negros, no século XIX. Os movimentos de resistência
manifestavam as tensões entre classes que buscavam implantar projetos sociais
diversos? Será que, para a consagração da ordem capitalista que emergia do
movimento republicano, investir nos movimentos populares de resistência ao poder
senhorial era mais proveitoso, pois o Brasil ainda era uma da poucas nações que
ainda conservava, em pleno século XIX, o modo de produção escravocrata, o que se
colocava como uma contradição frente aos interesses republicanos de construção
do capitalismo?
As mudanças no modo de vida social, provocadas durante o governo imperial,
demandavam a revisão da situação dos descendentes de escravos, vez que os
interesses da classe dominante não se coadunavam mais com o cativeiro de negras
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e de negros. Fernandes (2007) explica que a sociedade brasileira, com o final oficial
do tráfico negreiro, ainda revelaria muitas dificuldades para uma possível superação
das tradicionais relações classistas de opressão mediadas pelas questões de cor,
tendo em vista que:
Em sua versão brasileira, esse dilema explica-se pelas condições de
desintegração da sociedade escravista e formação da sociedade de
classes. Na verdade, a “ordem social competitiva emergiu e expandiu-se,
compactamente, como autêntico e fechado mundo dos brancos, o que
significa, em outras palavras, que” as estruturas da sociedade de classe não
conseguiram, até o presente, eliminar normalmente as estruturas
preexistentes na esfera das relações raciais, fazendo com que a ordem
social competitiva não alcance plena vigência na motivação, na
coordenação e no controle tais relações. Decerto que intenção era criar um
tipo de utopia fajuta que subsidiasse uma política de “igualização entre os
civis”, trazendo um tipo de democracismo, que na verdade mascarava a
ideologia liberal de conformação com a nova ordem social. Através da
“novidade liberal” se preservava a estrutural dominante a fim de
desestimular qualquer construção de um verdadeiro projeto de
descolonização. (FERNANDES, 2007, p. 289).

No sertão, pouco foram sentidas as transformações na produção escravista,
pois o sertanejo estava engajado em um cenário socioeconômico mais próximo de
alguns aspectos relevantes das tradições próprias do mundo Europeu e das
relações de servidão senhorial (FRANCO JÚNIOR, 2008). As novas ideias liberais
se ampliavam e repercutiam na práxis social dos grupos dominantes, através de
medidas que garantisse a hegemonia política, como, por exemplo, a separação da
Igreja e do Estado. Esse tipo de condição possibilitara para a nova classe dominante
inaugurar com supremacia seus valores e interesses, sem ter que dividir o poder
com qualquer outra instituição que pudesse atrapalhar a construção deste modo de
produção.
Para a produção do roteiro do jogo é importante que os Jogadores tenham
consciência da dinâmica social que envolve Canudos, a fim de que possam
compreender que o diferencial de Belo Monte foi ter sido capaz de gerenciar a
sobrevivência de centenas de sertanejos de modo mais comunitário. Os Jogadores
devem ser levados a entender que a rota para Canudos tem um sentido no jogo:
buscar as “terras que jorram leite e mel”, ou seja, o vilarejo com fartura de alimento e
condições de vida melhores. Para tanto, é preciso sistematizar melhor a discussão
apresentada nesta seção, a fim de podermos situar melhor o contexto social
metabólico do qual Belo Monte faz parte. A perspectiva de contexto prático de
reprodução social permite a organização de roteiros de Aventuras e Campanha de

61

jogo, baseados em um Enredo mais próximo, ao menos em intenção, de um
contexto concreto vivenciado no sertão do século XIX.
O Quadro 7 propõe a sistematização almejada, agrupando alguns elementos
que deverão apoiar a construção do roteiro do jogo, na medida em que permitirá que
os Jogadores tenham consciência dos aspectos de reprodução social construídos
ainda no século XVI, enquanto legado das tradições presentes dos diferentes povos
presentes na formação do sertão, de modo a facilitar a compreensão da relação
histórica destes, enquanto parte de uma totalidade na qual Canudos está
contraditoriamente inserido.
Quadro 7 – Aspectos sociais e culturais da organização e história de Canudos
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de
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Fonte: Autoria nossa.

3.3 A EXPERIÊNCIA DE FÉ EM CANUDOS

indígenas

e
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Em Os sertões, Euclides da Cunha deixa nítida a compreensão da
experiência religiosa sertaneja: é sincrética e mestiça. Podemos entender, neste
âmbito, a riqueza do pluralismo de contextos étnicos diversos que dialogaram, com
ou sem ações violentas de aculturação de uma matriz em detrimento das demais –
como aconteceu no século XVI, a partir da chegada dos jesuítas. A incorporação do
sagrado, reinterpretado pelos sertanejos, sofreu influências fortes das tradições
indígenas, africanas e ibéricas, que se cruzaram na formação do contexto religioso
sertanejo, conforme pudemos verificar no primeiro capítulo (QUADRO 6, p. 47).
Como verificamos, o legado de cada grupo étnico humano na produção do espaço
do sagrado no sertão deverá compor os aspectos característicos das Personagens
do jogo de RPG Sertanejo de Canudos, bem como o roteiro do jogo, que precisa de
informações acerca dos elementos mais destacados de Canudos, vinculados à
própria formação do sertão.
A relação com a fé era tão fundamental para a experiência social que através
dela se construíam condições concretas para o estabelecimento de um lugar de
refúgio e consolo, diante dos flagelos advindos da pobreza extrema. A mitologia
sertaneja é outro aspecto considerável da memória histórica, religiosa e mestiça
local, particularmente do canudense:
As lendas arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, atravessando
célere montado em caititu arisco, as chapadas desertas, nas noites
misteriosas de luares claros; os sacis diabólicos, de barrete vermelho à
cabeça, assaltando o viandante retardatário, nas noites aziagas das sextasfeiras, de parceria com os lobisomens e mulas-sem-cabeças noctívagos;
todos mal assombramentos, todas as tentações do maldito ou do diabo –
esse trágico emissário dos rancores celestes em comissão na terra; as
rezas dirigidas a S. Campeiro, canonizado in partibus, ao qual se acendem
velas pelos campos, para que favoreça a descoberta de objetos perdidos
[...]. (CUNHA, 2003, p 186-187).

Essas tradições permitiram o desenvolvimento de uma das culturas mais ricas
e versáteis do Brasil, baseadas em experiências do tipo das
[...] benzeduras cabalísticas, visando a cura de animais e também para
expulsar sezões [...]. E, além das romarias, motivadas por aparições
sobrenaturais ou fantásticas, as profecias de messias insanos, seguidos
rigorosamente pela população beata e crédula, não são coisas raras no
sertão. Pelo contrário, são, na verdade, fatos corriqueiros. Tudo vale para
aplacar o espasmo assombrador da seca. (LITRENTO, 1998, p. 77).
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Segundo Hoornaert (1998), em Canudos, ao contrário do que ficou registrado
em Os sertões, a vivência da fé católica, incorporada pelas populações locais,
apresentava atos de fé baseados em cânticos alegres e carnavalescos, em torno
dos ciclos de devoção de santos e anjos.
A comunidade que convive com Antônio Vicente respeita-o mas não lhe
obedece cegamente, não se torna um reduto de penitentes. Hoje, cem anos
depois da destruição de Canudos, as festas na região do Vaza-Barris
conservavam um caráter alegre e carnavalesco em seus diversos ciclos
anuais, o de Santo Antônio e o da Festa do Divino, conforme revela uma
pesquisa de Eurides Santos. (HOORNAERT, 1998, p. 35).

As tensões com a Igreja implicaram na perda de prestígio de alguns
administradores oficiais de fé católica, diante da “ameaça” do beato Conselheiro.
Segundo Hoornaerth (1998), a primeira causa de enfrentamento com a Igreja foi o
direito ao espaço de dominação clerical. Inicialmente, Conselheiro tentou negociar
com os administradores da fé católica uma convivência pacífica e seu apoio, através
de ações de construção de igrejas, pregação do Evangelho e ratificação dos dogmas
e normas de Igreja. No entanto, a política empregada pela Igreja Católica durante os
séculos XVIII e XIX tivera como objetivo a romanização da fé entre as populações
mais pobres, que não conseguiam acompanhar os novos rumos indicados pela
instituição. Novas devoções, como a dos Sagrados Corações, fizeram parte do
projeto católico de substituição das tradições lusitanas do catolicismo popular, com
taxas variáveis de sucesso no período, pois “[...] essas novas devoções contrastam
com a doçura das antigas cantorias lusitanas, nas quais tanto o Conselheiro como o
povo do sertão se sentem mais à vontade.” (HOORNAERT, 1998, p. 42).
É importante sinalizar que Canudos foi moldado pela ideologia religiosa do
messianismo escatológico pregado por Conselheiro, mas que se produziu e
reproduziu, em seu cotidiano, pela incorporação de toda a variedade disponível de
conhecimentos sobre uso da terra e manutenção de uma relação sustentável com a
natureza. Acreditamos que este e outros legados de conhecimentos utilizados na
produção da vida em Canudos foram parte das tradições dos diferentes grupos
humanos que foram se agregando e construindo Belo Monte. Um exemplo desse
legado foi a herança cultural dos índios tapuias, que habitavam as redondezas do rio
Vaza Barris. Os sertanejos desenvolveram, em suas práticas, conhecimentos
nutricionais, medicinais e de guerrilha, advindos dessas populações e incorporados
à cultura sertaneja, como podemos perceber através das práticas alimentares, do
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cultivo de raízes como a mandioca, pelo uso medicinal de algumas plantas, e pelos
conhecimentos de luta, utilizados durante a defesa do arraial em meio a perseguição
militar.
É que, mesmo em períodos normais, a sua religião é indefinida e vária. Da
mesma forma que os negros bauças, adaptando à liturgia todo ritual
iorubano, realizam o fato anômalo, mas vulgar, mesmo na capital da Bahia,
de seguirem para as solenidades da Igreja por ordem dos feitiches, os
sertanejos, herdeiros infelizes de vícios seculares, saem das missas
consagradas para os ágapes selvagens dos candomblés africanos ou
poracês do tupi. Não espantam que patenteiem, na religiosidade indefinida,
antinomias surpreendentes. (CUNHA, 2003, p. 187).

A fé católica local teve como marcas, desde a sua origem, a penitência, a
severidade e a purgação dos pecados cometidos. Na região, o vilarejo de Monte
Santo agregou os retirantes sertanejos e reuniu em muitas ocasiões religiosas os
conselheiristas, tendo vigorosa participação durante a segunda expedição das
tropas militares.
Sobre o movimento do beatismo, praticado por Antônio Conselheiro,
entendemos que o beato representava muito mais que apenas um simples
observador das rígidas regras católicas; sobretudo, expressava as angústias,
alegrias, desejos e aspirações do povo oprimido politica e socialmente. Litrento nos
informa que o beato representava, no processo antagônico das forças sociais, o
“atrasado” que estava conflitando com o “moderno”, pois
[…] os observadores litorâneos desaprovavam e escarneciam exatamente
das características que mais vitalidade traziam para os seguidores do
Conselheiro. As descrições depreciativas que Euclides da Cunha deixou “da
Tróia de taipa dos jagunços” ressaltam justamente os elementos que
provam ter sido Canudos uma sociedade viável, cujos habitantes buscavam
“princípios patriarcais de governo”. (LITRENTO, 1995, p. 67).

O beatismo é um aspecto muito importante da vida de Antônio Conselheiro e
se revela na sua prática religiosa e na sua ação de liderança entre os sertanejos. A
Personagem do beato, ligada diretamente ao catolicismo popular, era também um
elemento contestador, mesmo que a principio ele não tivesse consciência disso. Os
beatos apareceram nas histórias do povo para suprir a lacuna de clérigos ou
missionários que pudessem acompanhar o “rebanho de fiéis” que, sem a figura de
um “líder”, ficavam desorientados. Contudo, a sua imagem também servia para
manifestar a oposição do povo à clericalização dos atos religiosos populares que,
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esvaziados de seu sentido íntimo para o sertanejo daquela época, se tornaram
“fardos pesados” que homens e mulheres pobres haviam de carregar.
A religiosidade popular sertaneja refletia a espiritualidade de uma população
que encerrava e elaborava um tipo de catarse coletiva, ao depositar suas angústias
e dores advindas do sofrimento e dos males sociais do cotidiano na fé. A vitória
maniqueísta do bem sobre o mal era representada na tradição messiânica, na
escatologia judaico-cristã do salvador e libertador das classes populares.
José Calasans (1998) registrou o relato de Honório Vilanova, um jagunço
idoso sobrevivente de Canudos, que apresenta uma característica peculiar de
Antônio Maciel: mais do que um beato, sua ação de liderança e acompanhamento
zeloso a multidões o tornou o famoso Conselheirista, figura emblemática e
reconhecida pelo seu valor, pela palavra adequada e coerente a todos:
Indaguei qual a diferença entre beato e conselheiro e Horácio me replicou
com a explicação de que o beato era aquele com atribuições apenas para
tirar rezas, cantar ladainhas e obter recursos para a Igreja, enquanto o
conselheiro dispunha de outra posição na área da Igreja popular sertaneja,
pois falava e dava conselhos. Procurei verificar se havia razão para a
distinção. Tempos depois, encontro um livro muito interessante sobre o
médio São Francisco - Vinte Anos de Sertão, do padre Heitor Araújo, que foi
vigário naquela região. Segundo o padre, alguns beatos, depois de algum
tempo, tomavam ares de conselheiro e começavam a pregar. Então, é
justamente o falar de público ou não que distingue o beato de conselheiro.
(CALASANS, 1998, p. 2).

Conforme explica Calasans, havia uma distinção entre o simples beatismo e a
ação de aconselhar de Antônio Conselheiro. Em conversa com um sobrevivente de
Canudos, Vilanova, o depoente revelou algumas impressões que tivera com o
contato com o Conselheiro:
Quem me chamou atenção para a diferença entre beato e conselheiro, foi
um velho jagunço de Canudos, com quem conversei nos sertões do Ceará,
Honório Vilanova. Disse-me ele que, por volta de 1873, o peregrino
aparecera no Assaré e era um beato, sendo que, depois “em Canudos já fui
encontrá-lo conselheiro”. (CALASANS, 1998, p. 2).

A pregação autônoma e livre das formalizações clericais (CALASANS, 1998)
ajudou Antônio Vicente a se tornar o lendário e místico Bom Jesus dos Sertões. Ele
foi o responsável pela orientação e animação de milhares de pessoas em torno de
uma comunidade de fundo religioso, mas com fortes laços civilizatórios comunitários
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e propriamente mestiços em sua maneira de reelaborar o fenômeno religioso, no
contexto prático e na aplicação da fé à construção de uma vida mais digna.
É importante destacarmos que a discussão sobre os fenômenos históricos
desenvolvidos a partir da práxis religiosa das populações habitantes do sertão pré e
pós colonização são necessárias, para que os Jogadores de RPG possuam o
entendimento da importância da dimensão religiosa para a formação do espaço
sertanejo. A religião não se caracterizava como mero arranjo social, era experiência
vívida, instrumento para a organização e manutenção do poder local, mas também
ferramenta para os que se dispunham ao enfrentamento deste mesmo poder,
através de uma ideologia de fé divergente.
Abaixo, segue um Quadro de sistematização dos principais elementos
estruturantes da fé no sertão canudense. A importância do fator religioso é grande
para o jogo de RPG Sertanejo de Canudos, pois concede aos Jogadores sertanejos
a vivência da relação de fé que permeava as ações dos jagunços conselheirista.
Quadro 8 – Aspectos religiosos de Canudos
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Fonte: Autoria nossa.

3.4 A VIDA DE ANTÔNIO CONSELHEIRO
A história de Conselheiro se mostra incomum e carregada de desafios, que
desde a mais tenra idade ele tivera que enfrentar e superar. Nasceu Antônio Vicente
Mendes Maciel, em Quixeramobim, município do Ceará, entre 1820 e 1830 –
portanto, durante a monarquia. Ainda na infância perdeu a mãe e foi criado por uma
madrasta, que o maltratava sempre que possível. Amadurecido, se casou e logo
após se separou da esposa, que o traiu, voltando a se casar com conhecida mística,
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a artesã de imagens de santo Joana Imaginária, com quem teve um filho. Trabalhou
em diferentes atividades, afastando-se do convívio familiar. Com a falta de vínculo
empregatício, acabou contraindo mais dívidas do que já tinha. Não tendo como
pagá-las, foi obrigado a penhorar seus bens, “[...] duas éguas, quatro potros, um
novilho, um bezerro, um relógio de prata, uma corrente de ouro para o relógio, um
colete, um chapéu e um paletó.” (VILLA, 1995, p. 16).
Foi nesse período que Antônio Vicente começou a delinear os primeiros
passos para o seu ingresso na vida de peregrino religioso. Vivendo afastado da
família, sem bens materiais e emprego fixo, Antônio passou a percorrer vilas,
oferecendo-se para reformar ou construir igrejas e capelas. Seguia o preceito da
tradição cristã, segundo o qual um missionário deve abandonar o convívio familiar e
assumir como objetivo de vida a missão de pregar o reino de Deus. Sobre o reflexo
das experiências vividas por Antônio, afirma Moniz:
A instabilidade nos empregos, a contínua mudança de residência e a
passagem pelas cidades em vários municípios do centro e do sul da
província fizeram com que observasse e tomasse contato com a realidade
social do sertão, com a vida incerta e miserável dos camponeses e a
intolerância senhorial dos grandes latifundiários. (MONIZ, 1997, p. 19).

Antônio Vicente, ao iniciar sua missão, foi intitulado pela população que o
ouvia e seguia como o Conselheiro, ou Bom Jesus dos Conselhos. Usava uma
túnica comprida até os pés e sandálias de couro. Embora tivesse uma aparência
pouco comum, seu carisma arrebatava a todos com quem mantinha contato
(GALVÃO, 2001). Pregou a palavra de Deus primeiro no sertão de Pernambuco e
depois na Bahia e em Sergipe. Obteve em sua trajetória de peregrino o apoio de
pessoas do clero local, como o Cônego Agripino da Borges, que permitiu que ele
ocupasse uma casa abandonada para realizar suas orações e pudesse oferecer
seus conselhos ao povo.
Decerto que a ação de Conselheiro foi ganhando amplitude e aceitação do
povo em grande parte por conta da carência que existia de missionários e padres
seculares na região, pois os religiosos normalmente não acatavam as nomeações
para o interior, menos ainda para as regiões áridas do sertão (LEVINE, 1995).
Assim, Conselheiro angariou uma representatividade abrangente, tornando-se
bastante conhecido pela força de suas prédicas e profecias, bem como pelo seu já
propalado carisma, que arrebatava multidões. Em sua missão, antes mesmo da
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construção de Canudos, duas de suas principais ações eram a edificação de igrejas
nos vilarejos pelos quais passava e a oferta de seus serviços quase sacramentais:
O Conselheiro passou por Canudos mais de uma vez quando vinha de
Chorrochó, onde ele havia construído uma Igreja, e se dirigia para Monte
Santo, cujas capelinhas recuperou. Conta um velho de Canudos que numa
dessas caminhadas, o Conselheiro chegou a uma roça de Joaquim
Macambira, onde perguntou se não havia por ali um lugar onde ele pudesse
rezar o terço do fim da tarde. Macambira levou o Conselheiro ao povoado,
onde já existia uma capelinha sob invocação de N. Senhora da Conceição.
Aí vivia como a figura principal do lugar, Antonio da Mota, um homem de
alguns recursos e que o Pedrão me disse que era um negociante de couro
de bode e de balcão, com uma loja de miudezas. O Conselheiro prometeu
que construiria uma capela maior, que foi a Capela de Santo Antonio, que
ficou na história como a Igreja Velha. Essa igreja já estava concluída em
1896. (CALASANS, 1996a, p. 2).

O diálogo milenaristas apocalíptico de Conselheiro remetia à substituição das
estruturas sociais de opressão, à construção de um paraíso terrestre, que pouco a
pouco ganhava delineamento, através de práticas solidárias e da força e resistência
da fé popular. Por isso, podemos afirmar que Antônio Conselheiro conseguiu,
através de uma “metodologia religiosa para o povo”, engajar e materializar a
revolução, que estava latente na esperança da classe oprimida, por uma mudança
nas estruturas opressivas da ordem vigente. Segundo Levine (1995), o elemento
que disparou o processo de Canudos e a sublevação dos sertanejos frente à ordem
republicana e à opressão senhorial foi a semente do milenarismo profético, que “[...]
parece ter-se desenvolvido bem em solo brasileiro, talvez porque o catolicismo
institucional não atendesse às necessidades das pessoas imersas numa vida de
dificuldades.” (LEVINE, 1995, p. 133).
Como estamos organizando um jogo que tem como base a História da
Canudos, consideramos ser essencialmente importante mostrar um pouco da
história de vida de Antônio Conselheiro, líder do movimento canudense. Esta medida
serve para apoiar os Jogadores e o mestre na construção de um roteiro com
características que o aproximem do uma concretude histórica, tanto da construção
social e histórica do sertão, quanto do vilarejo de Canudos e, principalmente, dos
atores que estiveram envolvidos no movimento.

3.5 A CAMPANHA CONTRA CANUDOS
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O sertão de Canudos e a Campanha da ofensiva militar nacional contra essa
comunidade, registrado e imortalizado na obra Os sertões (1902), de Euclides da
Cunha, foi publicado em 1902. Jornalista e cronista da guerra canudense, Euclides
apresentou, em âmbito nacional, a face de um Brasil que ainda era desconhecido
para a maioria das outras regiões (LEVINE, 1995). O livro teve grande impacto, ao
difundir uma ideologia preconceituosa dos conselheiristas; ao mesmo tempo,
podemos dizer que: “A publicação de Os Sertões marca também o amadurecimento
intelectual do Brasil, tanto que se tornou um texto consagrado, comparado a
Eurípides e chamado de ‘a Bíblia da nacionalidade brasileira [...].” (LEVINE, 1995, p.
45).
Em Os sertões podemos perceber o diálogo entre as características do fator
humano e social e as questões físicas e geográficas da região. A ambivalência é
outro aspecto de destaque na obra. O rude e tenaz sertanejo, que luta contra as
intempéries climáticas e as más condições sociais, em Canudos se revela resistente
e imbuído de coragem e fé na defesa da comunidade de Belo Monte. Muito poucas
vezes foi visto na história nacional um grupo lutando com tanta bravura por um
sonho. Nesta obra, os dois “Brasis” – urbano e campesino – são elementos do
anacronismo social e da “patologia do Brasil, e não somente do sertão.” (LEVINE,
1995, p. 50).
Como toda fonte de informação, Os sertões deve ser analisado criticamente,
de modo que evitemos tomar suas palavras fora de seu contexto histórico de
produção, numa leitura anacrônica. Entendemos que refletir sobre esta obra de
Euclides da Cunha é de importância capital para o jogo, para que possamos
compreender o cenário das expedições. Deste modo, poderemos gerar uma
simulação histórica mais fidedigna, apoiada em registros que nos ajudem na criação
de um roteiro capaz de recriar o cenário social e histórico do século XIX.
O contexto societário do século final do XIX indicava que mudanças em
algumas estruturas de poder senhorial viriam a acontecer, tendo em vista as novas
demandas socioeconômicas que impactavam, principalmente, a dinâmica social do
Centro-Sul e das capitais. A ordem moderna, através do governo republicano, ainda
apresentava

lacunas

em

seu

“modelo

administrativo

estatal”,

fomentando

desconfianças em uma grande parcela da população. Uma das razões para estas
dificuldades é que o governo monárquico deixara em frangalhos as contas públicas
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e a gestão macroeconômica, principalmente nos Estados do Norte e do Nordeste. A
inflação, como reflexo da desastrosa política do encilhamento, atingia diretamente os
grupos sociais mais desabastados, gerando mais insatisfação e aumentando a
tensão por parte do governo republicano, que receava levante ou uma insurgência
popular. Neste contexto, a hegemonia se estabelecia, sob o controle das forças
militares e dos ricos comerciantes e industriais do Centro-Sul. A situação se
complicara:
Sob o aspecto econômico-financeiro, com o advento da República, já com o
legado deficitário provocado pela Abolição, onerando ainda pela criação de
empregos para as empresas públicas, que ficavam somente no papel,
cognominadas de “empresas fantasmas”, o regime das emissões bancárias,
não consolidadas pela emissão do ouro para o exterior […]. Rui Barbosa
[...], como se viu, chegado ao Governo tentou contornar a política do
encilhamento, já iniciada na Monarquia por Ouro Preto, ampliando a
faculdade emissora a outros bancos […]. [A] onda inflacionária, herança do
Ministério do Visconde de Ouro Preto, levou ao desenfreado da Bolsa de
Valores, abalando em seus alicerces a política financeira da República,
inquietando a Nação, proporcionando revoluções conspiradoras,
desacreditando o Governo Provisório, comprometendo o Marechal Deodoro
da Fonseca, levando-o a ensaiar atitudes políticas incompatíveis com o
grave momento histórico, que estava a marcar nossos inícios republicanos,
favorecendo os monarquistas em suas funestas e posteriores repercussões
em Canudos. (LITRENTO, 1998, p. 108).

Na Bahia a instalação da República não foi bem aceita, enfrentando
resistência dos partidos Liberal e Conservador, que sinalizavam para uma piora na
crise econômica que se agravara em 1889: “A Câmara Municipal de Salvador
rejeitou a ditadura militar e reafirmou sua devoção à Monarquia; só aceitou a
República depois que a Família Imperial partiu para a Europa” (LEVINE, 1995, p.
68). A partição dos poderes públicos estaduais foi outra mudança que fazia o
governo republicano ser pouco aceito pela classe dominante local.
A seca e a alta migração de pessoas para a capital Salvador fez com que ela
fosse “[...] inundada, em 1890, por uma leva de migrantes rurais: escravos forros,
muito deles enfermos ou incapacitados para o trabalho, e sertanejos castigados pela
seca que marcou a transição da Monarquia para a República.” (LEVINE, 1995, p.
69). Tal Quadro revelava o cenário caótico e a falta de um direcionamento efetivo e
de uma ação social firme por parte do projeto liberal moderno para a população mais
pobre. Rumores sobre um golpe monarquista que seria promovido por grupos
insatisfeitos com a política republicana, associados à perda da hegemonia pelas
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forças tradicionais latifundiárias, promoveram, por parte do governo vigente, o temor
a qualquer tipo de ação que estivesse vinculada à restauração da ordem anterior.
Para a população do sertão, a República significava aumento e criação de
mais impostos, o crescimento exponencial das dificuldades de sobrevivência: “Em
Bom Conselho, Soure e Amparo, as tabuletas da municipalidade com os impostos e
as despesas orçamentárias são despedaçadas na hora da feira, num impulso que se
generaliza

por

todos

os

sertões

[...].”

(HOORNAERT,

1998,

p.

68).

O

prosseguimento do projeto liberal tornava a existência social das pessoas
insustentável, pois
[...] o novo imposto sob a forma da imposição do sistema métrico nas feiras,
o recrutamento militar, novos padrões de pesos e medidas (para controlar o
peso e levantar os impostos), o sistema métrico decimal, o registro civil, o
casamento civil, as brigas intermináveis entre os latifundiários, o recuo da
pequena roça diante do plantio extensivo dos latifúndios, sobretudo a
lamentável perda dos “fundos” onde cabras e bodes pudessem pastar
livremente, e muitos outros pontos ferem profundamente os que necessitam
do mínimo para sobreviver. Só um fato é respeitado: a abolição da
escravatura pela princesa Isabel, que logo ganha nome de santa em todo o
interior brasileiro. O Conselheiro sente pavor no coração diante das
novidades que são contrárias à vida dos pequenos, e o exprime em suas
prédicas contra a República. (HOORNAERT, 1998, p. 68).

A constatação do desencontro entre o projeto liberal e as demandas do povo
foi reconhecida e analisada por Conselheiro, que percebeu que a questão da terra,
do direito ao latifúndio pelos mais pobres, continuava inconclusa. As mudanças e o
próprio desenvolvimento tecnológico no campo dos transportes, das comunicações e
da produção, em nada encantaram Conselheiro. Para ele, “[...] a República é o
latifúndio, e o latifúndio é a morte do povo do sertão, é a lei do mais forte, do
latifundiário, da brutal e mesquinha luta pelo poder que está se desenvolvendo em
nível estadual, na Bahia.” (HOORNAERT, 1998, p. 68). Legitimando seu ponto de
vista, Canudos seguia crescendo em número de membros. Aquele grupo de
pessoas que peregrinavam sob o sol escaldante iniciava a construção de uma das
maiores fortalezas populares já vistas no Nordeste brasileiro.
Antônio Conselheiro, mesmo sendo tratado como fanático e desajustado,
assumia, para a população sertaneja, o título de “profeta”. Por sua vez, a
propaganda ideológica republicana tratava de buscar uma maneira de degenerar a
figura do conselheirista, analisando-o pela perspectiva vigente na época, que tratava
a população mestiça como passível de “involução racial”, segundo o modelo de
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medicalização racial. O mestiço Conselheiro, identificado como pardo em seu
documento de batismo, sofreu ataques de pseudoteorias que tentavam relacionar a
loucura, os crimes e todos os males sociais aos “traços” raciais. Os detratores da
experiência canudense seguiam “[...] perseverando na sua determinação de
patologizar o contigente de seguidores de Antônio Conselheiro. Nina Rodrigues, de
modo arbitrário, imputava àquela população a incidência de todo o elenco de
desordens sociais.” (BASTOS, 1995, p. 100).
3.5.1 A primeira expedição
De acordo com Euclides da Cunha (2003), o que motivou e deu início à
perseguição dos conselheiristas foi a questão da madeira comprada por eles em
Juazeiro, no ano de 1896, para construção de uma igreja. Como não foi entregue a
madeira na data estipulada, Conselheiro seguiu com seu séquito para buscar a
compra que não havia sido entregue. O juiz Arlindo, desfavor antigo de Conselheiro,
insuflou na cidade rumores de que os conselheiristas iriam atacá-la. Com isso ele
conseguiu argumentos para solicitar providências ao governador. Após vários dias,
um grupamento decide atacar Canudos; chegando a Uauá, contudo, os soldados
foram surpreendidos pelos jagunços de Conselheiro, comandados por João Abade e
Pajeú. Embora os jagunços tenham tido muitas baixas, as tropas militares, lideradas
pelo Tenente Manuel da Silva Pires, saíram com a impressão de batalha perdida,
pela subestimação dos conselheiristas, que brigavam com facões, varapaus,
enxadas e espingardas, contra as munições modernas dos soldados.
Para o jogo de RPG Sertanejo de Canudos, esta ofensiva pode oferecer
subsídios para que os Jogadores compreendam os motivos que levaram à primeira
expedição; este trecho da história poderá, mesmo, vir a compor o cenário histórico
da Aventura. É um contexto interessante para o mestre ambientar os PersonagensJogadores (PJ), para a sequência de Aventuras que se basearão nas outras
Campanhas do jogo.
3.5.2 A segunda expedição
Ao saber sobre a derrota da ofensiva policial baiana contra Canudos, e tomar
consciência da amplitude do movimento conselheiristas, Luís Viana, governador na
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época, convocou uma segunda expedição à Monte Santo. Com mais tropas –
aproximadamente mais de 200 homens entre soldados do exército e da polícia – e
mais armamentos, se iniciou mais uma perseguição contra Canudos. Houve conflito
de autoridade entre o governo, que se colocava como organizador dessa expedição,
e os militares, que, na pessoa do general Sólon, não aceitavam que o governo
comandasse as tropas. Mais tarde, a insubordinação rendeu a Sólon a exoneração
do cargo, orquestrada pelo próprio governador Luís Viana. Havia uma disputa
interna entre os militares republicanos, divididos entre gonçalvistas e vianistas
(PANG, 1979).
Se não havia homens suficientes quando do inicio da expedição, com a
divisão das forças tornou-se inviável qualquer ataque a Canudos. Dvido à
crise, o governo federal atendeu o pedido de Luís Viana e exonerou o
general Sólon do comando do Distrito Militar, assumindo interinamente o
posto o coronel Saturnino Ribeiro da Costa Júnior, que apoiava a estratégia
do governo estadual. Febrôncio de Brito incorporou mais soldados do
Exército e da Polícia, perfazendo um efetivo de seiscentos homens, número
superior ao solicitado. Com o acréscimo de armamentos e munições, o
major partiu de volta para Monte Santo. (VILLA, 1995, p. 150).

O Major Febrônio de Brito foi o comandante da segunda expedição. As tropas
se concentraram em Monte Santo e seguiram para a serra do Cambaio, tendo em
vista três frentes de batalha em direção a esta serra. Lá encontraram os
conselheiristas e travaram um dos combates mais sangrentos das quatro
expedições. Nesta batalha, os militares utilizaram um moderno canhão e
metralhadoras. Liderados por Pajeú e João grande, os conselheiristas se atracaram
com as tropas de Febrônio entre Bendegó e a serra do Cambaio. Apesar de muitas
baixas,

novamente

os

conselheiristas

saíram

vitoriosos,

por

possuírem

conhecimento geográfico e perícia de guerrilha. Devido ao cansaço e ao desgaste
da viagem, em meio ao clima seco e árido da caatinga, os soldados tiveram que
partir de volta a Monte Santo, pois se encontravam em desvantagem frente aos
conselheiristas. Os canudenses, por sinal, aproveitaram as baixas militares para
pegar armas e munições deixadas pela tropa em retirada.
Mais uma vez os conselheiristas, mesmo em inferioridade numérica e pior
municiados, derrotaram as tropas do governo. Foi, porém, uma vitória custosa,
sofrendo os defensores de Canudos muitas baixas nesse novo confronto. A
responsabilidade pela derrota foi atribuída a Febrôncio de Brito, que comandava a
tropa e teria seguido em “marcha lenta” contra Monte Santo. Mais verossímil do que
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creditar o malogro do ataque à vagarosidade do avanço das tropas, contudo, é
atribuir

o

incidente

à

estratégia

de

ataques

súbitos

empreendida

pelos

conselheiristas, típica de guerrilheiros. Por esse expediente, as tropas eram atraídas
para as regiões próximas ao arraial, bastante conhecidas pelos seguidores de
Conselheiro, o que lhes dava a vantagem. Pensar o fracasso da segunda expedição
como exclusivo fruto de uma falha de Febrônio de Brito é inverter ideologicamente o
protagonismo; os militares não perderam, foram os jagunços que ganharam.
A segunda expedição dará início à experiência da aplicação do RPG
Sertanejo de Canudos, por apresentar elementos que a constituem mais jogável do
que a primeira. Os mapas e imagens históricas de Canudos serão colocados no
Moodle, criado para suportar o jogo, de modo a oferecer subsídios para a
constituição do roteiro, a produção autoral e o desenvolvimento do pensamento
criativo.
3.5.3 A terceira expedição
A terceira expedição, comandada pelo coronel Antônio Moreira César, partiu
imediatamente para Bahia. O coronel residia no Rio de Janeiro e era conhecido por
seu caráter brutal e pelo tratamento cruel dado aos adversários vencidos. Sobre a
organização da terceira expedição, relata Soares que foi:
Assim considerada a expedição a mando do coronel Moreira César, se bem
que a quarta organizada para o mesmo fim constitui o prólogo sangrento da
série de combates empenhados pelo Exército Nacional nos sertões da
Bahia e o início das causas que determinaram a organização da forte
coluna, que, sob a designação numérica da 4ª expedição, marchem sobre
os temerosos baluartes de Antônio Conselheiro, que até então zombaram
de todo o poder das armas republicanas que três vezes investiram sobre
eles sem definitivos resultados. (SOARES, 1985, p. 30).

Chegando à Bahia, a expedição ficou um dia em Salvador e, no dia seguinte,
partiu para Queimadas, região próxima ao arraial. Pela prática e pela orientação do
Coronel Moreira César, as tropas que constituíram a terceira expedição
apresentavam um caráter bastante violento. Embora, ao final da luta, não tenha
obtido sucesso, foi das mais organizadas expedições enviada contra Canudos:
A força comandada pelo coronel Moreira César era disciplinada, violenta e
bem disposta. Na sua organização infiltrou-lhe o cunho de intransigente
moralidade, tudo superando a sua vontade férrea. Para ele não existiam
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obstáculos materiais. Os de ordem moral arredava-os sem escrúpulos. Além
das suas concepções nada considerava: o que ordenasse, cumpri-lo-iam
sem tardança; ou por completo destruiriam quaisquer contrariedades,
embora para isso necessário se tornasse o sacrifício de alguém. (SOARES,
1985, p. 38).

No combate, as tropas enfrentaram corpo a corpo os conselheiristas que,
apesar de novamente amargarem muitas baixas, conseguiram ferir o coronel e ainda
impediram a conquista do arraial pelas tropas. Os soldados partiram em retirada,
mais uma vez derrotados pela organização dos conselheiristas.
A expedição, já no Rancho do Vigário, passou a noite de dois para três de
março, para na quarta levar o ataque ao arraial. Na três, depois de pequeno
tiroteio, que afugentou pequeno grupo de jagunços, o Coronel, que durante
a marcha fora presa de dois acessos de epilepsia num estado num estado
de grande agitação, reuniu a oficialidade e convidou-a para no mesmo dia
levarem o assalto às posições inimigas: a proposta foi aceita e corroborada
por vivas e ruidosas mostras de entusiasmo. E a força estava estropiada,
necessitando de descanso. Partiram; e à tarde, ocupando a fazenda velha,
de onde a artilharia bombardeou o povoado, o coronel César ordenou o
ataque, executando com vigor. As forças penetraram numa pequena área
do arraial. Mas tiveram de retroceder, hostilizando horrivelmente, sendo
afinal dizimados e desbaratados. O coronel, gravemente ferido, faleceu
durante a noite, pedindo com insistência ao major Cunha Mattos, depositário
da maior soma de sua confiança que renovasse o combate. Agonizando, o
audaz chefe ainda incitava os seus graduandos auxiliares a novas tentativas
para a tomada de Canudos. (SOARES, 1985, p. 40).

Todavia, a perda da batalha não significava que a guerra tinha sido vencida. A
desmoralização que o governo estaria fadado a suportar pela sucessão de fracassos
teve consequências. Para um regime político em seu início, tal qual era a República,
esta situação era por demais nociva para a manutenção da credibilidade e da
autoridade política. Conter o arraial de Canudos havia se tornado uma questão de
honra, que deveria ser liquidada na derradeira expedição, que estava por vir.
3.5.4 A quarta expedição
Indicado pelo Presidente da República, Prudente de Moraes, o general Arthur
Oscar de Andrade Guimarães assumiu o comando da guerra. Depois das
desastrosas derrotas das tropas estaduais, se configurou uma questão de “honra
nacional” a erradicação dos conselheiristas. O general apresentou um plano
estratégico que se levava em consideração os erros anteriores cometidos pelos
batalhões que lutaram contra Canudos. Propôs um ataque duplo, em duas direções.
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Neste cenário, um elemento estranho se apresentava no alistamento dos
homens que se compuseram as tropas de batalha. Os soldados alistados, muitas
vezes, eram forçados a aceitarem sua convocação, sendo muito deles prisioneiros
ou jovens que eram capturados nas ruas e levados para o quartel. Mais uma vez a
ideologia liberal republicana não correspondia às violentas práticas contra os direitos
civis e a liberdade. Para aqueles que se opusessem às ordens militares restariam os
castigos, torturas e violências psicológicas. A situação era de grande apreensão: as
tropas brigavam internamente contra os desmandos dos oficiais; a população,
aterrorizada com a violência do governo em forçar os jovens ao servir, fugia das
tropas quando elas apareciam na cidade. A situação afetava até a economia
internacional, com títulos sendo revogados no exterior. A mídia era utilizada para
fazer propaganda ideológica contra os canudenses. Sobre estes recaíam as
acusações de monarquistas e de inimigos da República.
O governo federal, temeroso do alcance e da força que Canudos poderia
assumir na contestação da ordem vigente, exigiu que o general Arthur tomasse
providências imediatas para acabar com o arraial. Em Canudos, nas proximidades
de Jacobina, a fama do conselheirista só fazia aumentar. Ele era considerado um
representante forte e ativo de liderança e luta popular. A comunidade de Belo Monte
estava se tornando um ambiente de verdadeira utopia “comunista”. Contudo, a
invasão do arraial pelas tropas expedicionárias era certa e se desenrolou de forma
violenta: bombardeios constantes, fogo ateado às casas, igreja e até ao hospital do
arraial. Os gritos e gemidos podiam ser escutados a quilômetros do arraial. Ninguém
foi poupado: nem crianças, mulheres ou idosos. Porém os conselheiristas lutaram
até o final, bravamente, com suas facas, foices e força:
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até ao
esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precissão integral do
terreno, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois
homem feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco
mil soldados. Ademais não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa
de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas
fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos?... E de que
modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato
singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros
válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho que se
nos entregara, confiante – e a quem devemos preciosos esclarecimentos
sobre esta fase obscura da nossa História. Caiu o arraial a 5. No dia 6
acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 5200, cuidadosamente
contadas. (CUNHA, 2003, p. 407).

77

E conclui Euclides da Cunha:
Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobriria o
cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada, e
foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve
camada de terra, apareceu num triste sudário de um lençol imundo, em que
mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas, e repousando
sobre uma esteira velha, de tabua, o corpo do “famigerado e bárbaro”
agitador. Estava hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano,
mãos cruzadas ao peito, rosto tumefacto e esquálido, olhos fundos cheios
de terra – mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado
durante a vida. (CUNHA, 2003, p. 407).

Ainda sobre os horrores da última expedição contra Canudos, Euclides da
Cunha revela:
[...] [Mas] eram terríveis lances, obscuros para todo o sempre. Raro
tornavam os que os faziam. Aprumavam-se sobre o fosso e sopeava-lhes o
arrojo de um quadro onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos,
argamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da
idealização mais ousada. E salteava-os a atonia do assombro [...]. (CUNHA,
2003, p. 406).

Conforme esclarece Euclides da Cunha (2003), Antônio Conselheiro foi
atingido e morto durante a batalha. Ao ser encontrado seu corpo, este logo depois
foi mutilado pelos soldados das tropas expedicionárias. Foi exumado, e sua cabeça,
cortada e levada, como símbolo da vitória do governo. A situação era de horror
generalizado. Para a maioria dos sobreviventes da guerra restaram as humilhações,
esquartejamentos e a consciência de torpor frente a tanta barbaridade. O combate
contra Canudos, segundo Levine, representou “[...] o símbolo do confronto entre a
racionalidade urbana e o atraso rural – foi considerada não só uma guerra contra o
progresso, mas também contra a própria essência republicana.” (LEVINE, 1995, p.
109). Calasans por sua vez, fala sobre a situação após a guerra, nos informando
que:
Eram, afinal, os despojos da luta fratricida e cruel. Os vencedores
recolheram os santinhos, os crucifixos, os rosários sobreviventes. Uma
chave de prata, encontrada no bolso do hábito de Antonio Vicente Mendes
Maciel, coube ao alferes Jacinto Campos, que havia dirigido a tarefa da
exumação. (CALASANS, 1996, p. 1-2).

Para a construção do roteiro que deverá subsidiar as Aventuras, acreditamos
que sistematizar os sucessos das quatro expedições é útil para auxiliar a compor o
cenário e as provocações que deverão ser produzidas pelo mestre, durante a
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aplicação do jogo (QUADRO 9, p. 78). As informações históricas sobre os
acontecimentos concretos referentes às quatro ações expedicionárias militares
contra Canudos foram extraídas de obras de Cunha (2003), Calasans (1968, 1974,
1978, 1996ª, 1996b, 1998) e Villa (1995).
Quadro 9 – As quatro expedições contra Canudos


Incitada pelo juiz de Juazeiro, com
base nos rumores da invasão dos
conselheiristas

à

cidade.

O

enfrentamento acontece em Uauá,
com muitas baixas conselheiristas.
Comandadas pelo tenente Manuel
PRIMEIRA EXPEDIÇÃO

Pires Ferreira, as tropas militares
se enfrentaram com os jagunços
de Conselheiro, liderados por João
Abade e Pajeú. Após essa derrota,



foram

deflagradas

ofensivas

contra

Belo

(CUNHA,

Monte

2003).
Teve como base militar Monte
Santo.

Liderada

Febrônio

de

pelo

Brito,

o

Major
embate

aconteceu na serra do Cambaio
nas proximidades de Bendegó.
SEGUNDA EXPEDIÇÃO

Embora com muitas baixas, os
conselheiristas
novamente

os

derrotaram
praças,

por

possuírem algumas estratégias de
guerrilha, orientadas por Pajeú e

TERCEIRA EXPEDIÇÃO

João Grande (CUNHA, 2003).
Foi liderada pelo temível coronel
Moreira César, o “corta cabeças”,
que, durante a batalha, é ferido
fatalmente. Acontece em 1897,
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quando Canudos já era tomado
como

foco

florianistas.
Moreira

monarquista
Após

César,

a
as

pelos

baixa

de

tropas

retrocederam. Muitos sertanejos
se juntaram aos conselheiristas na
defesa de Conselheiro (VILLA,


QUARTA EXPEDIÇÃO

1995).
Liderada pelo general Arthur de
Andrade Moraes e pelo Ministro da
Guerra Carlos Bittencourt, que se
abrigou em Monte Santo. Foi a
última expedição contra Belo
monte e reuniu mais de 4 mil
soldados. Os canudenses lutaram
até as últimas forças, mesmo
depois da morte de Antônio
Conselheiro.
No
entanto,
terminaram presos pelas tropas
republicanas. A maioria dos
insurgentes foi degolada. Canudos
foi
totalmente
destruído
e
incendiado.
O
corpo
de
Conselheiro foi exumado, e sua
cabeça, decepada (CALASANS,
1968, 1974, 1978, 1996a, 1996b,
1998)

Fonte: Autoria nossa.

Percebemos que, ao organizarmos de modo mais abrangente todos os
elementos da herança e das tradições societárias plurais presentes na formação do
sertão e de Canudos, podemos apoiar a produção de um roteiro de Aventuras com
maior propriedade e consciência didático-pedagógica dos acontecimentos e
aspectos históricos provocadores do momento social em Canudos. Com esse intuito,
seguimos, até o momento, elaborando quadros explicativos de cada aspecto
sertanejo estudado. Estes quadros, além de organizar os elementos já citados
anteriormente, completam a leitura das características presentes em Canudos, das
heranças culturais. Estes elementos foram sistematizados ao final do capítulo 1
(QUADRO 6, p. 47).
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Para o jogo, elaboramos também um Quadro que sintetizasse as ideias do
presente capítulo, e que segue abaixo (QUADRO 10, p. 80). Este exercício tem o
objetivo de oferecer elementos para que o mestre possa organizar o roteiro da
simulação proposta com maior riqueza de informações que o aproximem de um
cenário que reflita a realidade do século XIX. Sistematizamos os principais aspectos
sócio-históricos construídos ao longo deste capítulo, referentes à sociedade de
Canudos e ao contexto geral da Bahia e do Brasil no século XIX, que deverão ser
utilizados para o desenvolvimento do Enredo, da Campanha e das Aventuras do
jogo de RPG. É importante, porém, que esse conhecimento não seja visto de modo
compartimentalizado. As informações coligidas neste capítulo devem ser atreladas
àquelas já estruturadas sobre a formação da sociedade sertaneja baiana do entorno
de Canudos, deverão estar presentes como características do sistema a ser
construído.
Quadro 10 – Características gerais do Brasil, da Bahia, do sertão e de Canudos, no
século XIX
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Categorias
predominantes

Aspectos sócio-históricos de
Canudos






Sociais




Comunidade religiosa
sertaneja;
Forte tendência para
a
produção
comunitária
(práxis
coletiva);
Comunidade
paternalista e com
elementos
de
hierarquia;
Pressão contra forças
dominantes
latifundiárias
(coronéis), religiosas
(católica) e estatais
(republicana);
Banditismo
social
(cangaço).

Aspectos predominantes
na Bahia, no sertão e no
Brasil do século XIX
 Sociedades
de
Coronéis
versus
formação
da
burguesia capitalista
industrial;
 Contradições
das
condições
sociais
do litoral e do
sertão;
 Tensão
entre as
ordens societárias:
ordem
moderna
versus
ordem
senhorial
tradicional;
 Sociedade senhorial
patriarcal;
 Transição
de
governo monárquico
para
liberal
republicano;
 Produção comercial
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Religiosas







Militares



Culturais



Catolicismo barroco
ibérico;
Sincretismo;
Milenarismo
medieval;
Sebastianismo
ibérico.

Estratégias
de
guerrilha;
Desenvolvimento
e
uso
de
armas
brancas;
Conhecimento
espacial.
Festas
religiosas
(tríduos,
rezadas,
procissões, novenas);
Elementos sincréticos
formados de tradições
de
europeus,
indígenas e negros.

agrícola;
 Sublevações
sociais;
 Transformação da
ordem
senhorial
para
a
ordem
moderna liberal.
 Transformação da
relação
entre
Estado e Igreja ;
 Dissociação
do
catolicismo
das
decisões
políticas
liberais
republicanas;
 Movimentos
de
sublevação
e
resistência
contra
as ordens vigentes;
 Desenvolvimento da
religiosidade
africana
e
sincretismo
com
indígena e europeia.
 Formação
do
exército
brasileiro
republicano federal;
 Força
policial
nordestina.
 Romantismo
barroco;
 Movimentos
anticlericais
e
antiaristocráticos;
 Ideologia
abolicionista
e
cientificista.

Fonte: Autoria nossa

As imagens apresentadas a seguir (FIGURAS 1 a 9) têm como objetivo trazer
mapas e figuras que ajudem os Jogadores-Personagens e mestres a se situarem de
jogo, percebendo os aspectos históricos e geográficos do momento de Canudos e,
mais abrangentemente, do sertão, no século XIX.
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Figura 1 – Aspectos históricos e geográficos de Canudos

Fonte: SOUZA. Rainer. Canudos, uma comunidade que desafiou a ordem
vigente.
[2012?].
1
fotografia.
Disponível
em:
<http://www.brasilescola.com/historiab/canudos.htm >. Acesso em: 20 mar.
2012.

Figura 2 – Figura representativa da Comunidade de Canudos

Fonte: WIKIPÉDIA. Ficheiro: Canudos.jpg. [2006?]. 1 fotografia. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Canudos.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2012.
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Figura 3 – Mapa da região de Bendegó e Canudos: segunda expedição

Fonte: Autoria nossa.
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Figura 4 – Mapa da região da segunda expedição a Canudos

Fonte: FCA IMAGENS. Mapa: Segunda Expedição. 2008. 1 fotografia. Disponível em:
<http://www.ofca.com.br/ofcaimagens/details.php?image_id=62>. Acesso em: 20 mar. 2012.

Figura 5 – Mapa da região de Canudos, Caratacá, Bendegó e Monte Santo:
segunda expedição

Fonte: Autoria nossa.
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Figura 6 – Forças federais estacionadas na vizinha cidade de Monte Santo

Fonte: Disponível em:
Acesso em: 20 mar. 2012.

<http://bloghistoriacritica.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.html>.

.

Figura 7 – Mapa da Serra do Cambaio: segunda expedição

Fonte: Autoria nossa.
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Figura 8 –Ilustrativa do vilarejo de Bendegó e Serra do Cambaio: segunda
expedição

Fonte: Autoria nossa.

Figura 9 – Mapa da região da Comunidade Canudos

Fonte: Disponível em: < https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi. >. Acesso em:
20 mar. 2012.

4 O JOGO DE ROLE PLAYING GAME EM CONTEXTO VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM COLABORATIVA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
Este capítulo traz um breve estudo sobre os jogos em geral, destacando mais
precisamente os jogos da modalidade Role Playing Game, para refletir sobre as
possibilidades pedagógicas que este tipo de jogo pode oferecer. Pretendemos
verificar sua eficiência na promoção de processos de aprendizagem que atendam a
pressupostos socioconstrutivistas no ensino de História. Adotamos a abordagem
socioconstrutivista como articuladora teórica entre aprendizagem e jogo por
encontrarmos características comuns a estes elementos, como colaboração,
interatividade, sociabilidade e autonomia, que devem estar ativamente presentes no
momento da aprendizagem dos educandos.
Escolhemos do jogo na modalidade RPG por entendermos que ele permite a
experimentação de situações sociais simuladas, podendo vir a atuar como um
instrumento

didático

importante,

na

medida

em

que

atinge

a

zona

de

desenvolvimento proximal (ZDP). Por essas características, torna-se importante a
discussão sobre a aplicação deste tipo de jogo em contexto real de aprendizagem,
para serem estudadas suas possibilidades didático-pedagógicas. Não obstante,
acreditamos que os capítulos anteriores, de base histórica, oferecem elementos
fundamentais, próprios para a produção de Campanha e roteiro de RPG, a fim de
subsidiar a proposta do jogo de RPG Sertanejo de Canudos.
Para perseguir nossos propósitos, orientaremos o diálogo para a construção
do pensar histórico, como uma forma de organização e relação cognitiva dos
sujeitos aprendentes que, no exercício de sua práxis, transformam e são
transformados pelas realidades objetivas e objetivadas pelo conhecimento a ser
construído em Ambiente Virtual de Aprendizagem, num contexto simulado pelo jogo
de RPG.
Assim, nesse capítulo, nos debruçaremos sobre a reflexão e o entendimento
das possibilidades educacionais que surgem com o desenvolvimento das
tecnologias digitais, amplamente difundidas pela rede de computadores mundiais e
nascedouro dos ambientes de aprendizagem, destes novos espaços de educação.
Traremos a seguir o jogo em sua perspectiva geral, como elemento pedagógico, e
situaremos o Role Playing Game, assinalando suas propriedades específicas e o
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imbricamento entre esta modalidade de jogo e a discussão produzida nos capítulos
anteriores, que tratam de contextualizar o sertão, o movimento conselheirista e a
Guerra de Canudos.
4.1 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORMAÇÃO
DE AMBIENTES COLABORATIVOS DE APRENDIZAGEM
Para as mediações entre as pessoas concorrem instrumentos e ferramentas
produzidos ao longo do processo histórico das culturas. Podemos perceber,
entretanto, que o sentido atribuído, ou melhor, o significado da ação mediada, só é
possível por conta das relações sociais inerentes a todo processo de interação
comunicacional. De fato, podemos inferir que toda ação, mesmo que mediada pelo
instrumento tecnológico mais aperfeiçoado, necessita de uma ou mais pessoas para
seu funcionamento, para dar-lhe significado. Consequentemente, expandindo o
argumento para a área pedagógica, o aprendizado efetivo, quando mediatizado pela
ferramenta, se alicerça na atribuição de sentido pelo estudante. Logo, se tomamos
como ponto pacífico que a “[...] atribuição do significado à ação é construída pela
pessoa [...]” (WACHOWICZ, 2009, p. 94), isto nos leva a depreender que não
estamos subestimando as tecnologias, mas, dialogicamente, situando-as no uso
social, que exige intenção, intencionalidade, sentido e, principalmente, interação
entre sujeitos, conforme perceberemos na discussão sobre o uso da informática
neste trabalho.
Neste sentido, ao pensarmos os ambientes virtuais informatizados, buscamos
organizar uma reflexão que contextualize a relação entre esse fenômeno sócio-histórico, a tecnologia digital em rede de amplitude planetária, e as formas de
educação em seus processos e estratégias de ensino. Ao reconhecermos a
importância do campo configurado pela conjugação desses fatores, toma corpo a
relevância deste trabalho, como uma ferramenta que pode promover a formação de
uma rede de colaboração e compartilhamento de experiências de sujeitos concretos,
em torno da dinâmica de um jogo.
Objetivando melhor compreender a abrangência do jogo como ferramenta,
crucial se torna contextualizá-lo, e o desenvolvimento técnico que o tornou possível.
Com os avanços do processo tecnológico e as transformações no meio social,
econômico e cultural, outras formas de apreensão do conhecimento começaram a
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ser criadas, tendo em vista as novas demandas de organização do conhecimento
que emergiam do progresso tecnológico digital.
Desde a década de 90 do século XX, com a emergência da rede internacional
de computadores, a relação de produção humana fomentou a necessidade de
organizar formas de aprendizagem que privilegiassem alternativas pedagógicas para
as novas questões que eram colocadas, que versassem sobre relações pautadas
em práxis que versatilizassem e provocassem respostas cada vez mais criativas,
capazes de integrar estas soluções para um número cada vez maior de pessoas.
Nesse contexto, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) emergiam e se
solidificavam como um meio social propriamente dito, com estrutura, regras e
espaços de convivência e compartilhamento de experiências humanas. Que função
ocupariam as TIC, na posição de potenciais ferramentas mediadoras da
aprendizagem pela rede virtual? Encontramos uma possível resposta em Matta
(2006), que sustenta que a mediação das tecnologias expandiria a capacidade
humana de trabalhar com a totalidade de experiência históricas pluralizadas e
produzidas ao longo dos processos históricos, concretos.
Tendo em vista a capacidade de se aproximar, enquanto finalidade, da
totalidade histórica das experiências humanas, as tecnologias virtuais se articulam
com o Role Playing Game por ambos permitirem que seus usuários possam
trabalhar com contextos históricos mais amplos, na interpretação das estruturas
sociais e dos legados culturais compartilhados entre seus atores. Carmen Santos
(2011) entende que as TIC, na contemporaneidade, tende a funcionar como uma
ferramenta que pode provocar o interesse e o engajamento dos estudantes pelo
conhecimento. A autora teoriza sobre a relação entre prática das tecnologias e os
processos escolares que podem ser construídos e provocados por ela:
As TIC podem funcionar como ferramentas de motivação para a
aprendizagem. Com tantos desafios e obstáculos, nos dias atuais, não
podemos descartar o papel que as tecnologias ocupam na sociedade e o
potencial pedagógico que possuem. O ponto chave da teoria de Vygotsky é
a aquisição de conhecimento pela interação do sujeito com o meio e sua
capacidade de construir seus próprios conceitos. Cabe ao educador e
educando interar-se no [sic] com o meio e, além disso, cabe também ao
educador desenvolver habilidades no educando como: a observação, o
questionamento e a criatividade, colocando-o como centro de importância
do ensino. (SANTOS, C., 2011, p. 44).

O uso da tecnologia como ferramenta ou extensão do próprio pensamento de
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seus usuários – e aqui podemos tomar como exemplo a aplicabilidade das TIC no
campo do conhecimento histórico – fornece condições práticas para a construção
colaborativa de Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA), capacitados para o
tratamento das memórias históricas coletivas de modo mais objetivo. O recurso
permite que o registro histórico, que outrora ficava preso a uma forma analógica e
fragmentada, tenha agora um formato mais acessível e disponível a uma
coletividade de sujeitos: “[...] [A] informática, sempre facilitando a colaboração, se
tornou memória objetivada e trabalhável, ao ponto que o próprio conceito de
memória tornou-se discutível.” (MATTA, 2006, p. 36).
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são salas de aula acessadas via web
(DIAS; LEITE, 2010), com a finalidade de reduzir as distâncias físicas entre
discentes, como também promover o uso de diferentes estratégias pedagógicas a
partir da mediação e da interação provocada pelo meio digital. Os usuários deste
tipo de sala se tornam participantes ativos das experiências pedagógicas e da
produção de conhecimento compartilhado entre os membros da comunidade
Estudiosos da efetividade pedagógica dos AVA, como Valladares (2006) e
Matta (2001) coadunam com a ideia que indicadores como colaboração, autonomia
e interatividade são constituidores do processo de aprendizagem gerado nestas
salas virtuais de aprendizagem, a partir do estabelecimento de construções
significativas entre os pares envolvidos no ambiente. O resultado desta interação em
torno de um processo comum ao coletivo, podemos identificar como Comunidades
Virtuais de

Aprendizagem (CVA). Uma

Comunidade de

Aprendizagem é

representada pela ação participativa dos seus membros em torno da produção do
conhecimento e da própria vida:
Os participantes desta comunidade devem ser vistos como sujeitos, atores
sociais, parceiros que constroem seu processo de vida e se reproduzem
socialmente em meio à [sic] interações sociais mediadas pelo contexto
material, cultural e ambiental, no qual realizam seus processos reprodutivos.
(SAMPAIO; NONATO; MATTA, 2008, p. 2).

Neste sentido, a relação entre uma Comunidade Virtual de Aprendizagem e
um Ambiente Virtual de Aprendizagem se desenvolve, na medida em que os sujeitos
participantes utilizam das habilidades e processos promovidos pela interação e
interatividade, ao compartilhar contextos e práticas culturais, de modo a encontrar
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(ou re-encontrar) semelhanças ou gerenciar diferenças, na produção de um sentido
comum para as ações sociais vivenciadas através do espaço virtual (MATTA, 2006).
Estas ações em espaço virtual são concretamente efetivadas através do uso
das ferramentas de interação próprias dos AVA, que atuam a partir de práticas
interativas, como trocas de mensagens eletrônicas via e-mail, fóruns, lista de
discussão, ou mesmo interações mais imediatas, como chats (DIAS; LEITE, 2010).
A troca de ideias e a discussão sobre um determinado problema lançado ao grupo,
através de alguma ferramenta de comunicação, permite o desenvolvimento de
perspectivas sociais potencialmente colaborativas.
Assim, o que importa para este estudo é, entre outros aspectos,
compreendermos a capacidade das tecnologias virtuais propostas em AVA, segundo
uma modelagem que se baseie nos princípios da abordagem socioconstrutivista. Em
conformidade com esta ideia, acreditamos que os AVA, enquanto espaços de
interação e compartilhamento efetivo de conhecimento, fomentam a produção de
ideias de forma mais plural e diversificada em suas metodologias de apreensão da
realidade objetiva e do material histórico produzido pela humanidade:
O conhecimento por simulação foi intensificado pela cultura da informática.
Ele não é teórico, nem experimental, nem oral, mas sem dúvida, é
pragmático e concreto. Ele é menos absoluto que o teórico, porém é mais
operacional e dialoga com o pensamento. Exige atenção, participação,
criatividade e flexibilidade. (MATTA, 2006, p. 35).

A própria relação com a escola e seus atores, que antes perpassava por
aspectos que pressupunham uma linearidade no processo de codificação do
conhecimento, de modo que a responsabilidade pelo processo se concentrava
predominantemente no professor, tende a ser transformada com as possibilidades
pedagógicas criadas através da relação entre TIC e Educação. Tal relação, dentro
de uma perspectiva de ação pedagógica pautada na práxis histórica dos sujeitos,
pode colaborar para superar um ensino mais tradicional e trazer uma relação mais
próxima da realidade objetivada dos educandos:
A relação desejada para uma escola, nesse ambiente, tende a ser de
grupos de indivíduos que interatuem, mutuamente, na exploração e
experimentação de questões relevantes a seus objetivos e tarefas e que
utilizem o ambiente informatizado como mediador de parte importante do
seu aprendizado. (MATTA, 2006, p. 41).

Utilizaremos como plataforma de apoio para o jogo o AVA-Moodle, que é
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muito utilizado por instituições de ensino superior para hospedar os cursos de
graduação a distância. Sobre as características deste ambiente colaborativo,
Carmen Santos nos informa que é:
Baseado no processo de ensino socioconstrutivista, o qual compartilha
vivências pedagógicas no Sistema educacional, o ambiente Moodle prioriza
a aprendizagem colaborativa e inclui diversos recursos como: chat, fórum,
mensagens, tarefas, lista de discussão, texto wiki, calendário e outros. Um
curso no Moodle pode ser configurado de 3 (três) modos diferentes, de
acordo com a finalidade à qual se destine. São eles:
a) formato social, no qual o tema é publicado na página principal, em um
fórum.
b) formato semanal, no qual o curso é organizado semanalmente com
tempo determinado.
c) formato em tópico, no qual cada assunto representa um tópico que não
tem tempo definido.
O formato a ser escolhido fica a critério de cada organizador do curso de
acordo com sua finalidade. (SANTOS, C., 2011, p. 56).

O Moodle, um software desenvolvido com código aberto (ou seja, livre e
gratuito para download), representa um dos AVA mais utilizados no mercado
educacional. Para melhor manipulá-lo, é importante criar um cadastro com login e
senha. Após o cadastramento, o usuário desta plataforma pode ser listado em
diferentes categorias (QUADRO 11, p. 92).
Quadro 11 – Categorias de usuário do Moodle

ADMINISTRADOR

VISITANTE
USUÁRIO
ALUNO

PROFESSOR-TUTOR

Tem acesso irrestrito a todo o Sistema. Pode
também representar o professor responsável por



criar o curso.
Tem acesso restrito ao ambiente, podendo apenas




observar o conteúdo.
Todos os matriculados em curso.
Usuário matriculado com acesso aos materiais e às



atividades.
Tem acesso limitado no Sistema. É o responsável
pela mediação, através de ferramentas como fóruns
e listas de discussão.

Fonte: Autoria nossa.

A relação do Moodle com os jogos até então é pouco conhecida. Contudo, já
é possível, neste tipo de Sistema, utilizar alguns jogos de estratégias ou de
entretenimento. Para tanto, o usuário administrador deverá instalar plug-ins,
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responsáveis pela incorporação ao Sistema dos seguintes jogos, produzidos em
Flash ou PHP:
a) Hangman – jogo da forca;
b) Crossword – palavras cruzadas;
c) Cryptex – caça palavras;
d) Millionaire – milionário;
e) Sudoku – sodoku.
Todos são jogos suportados pelo Moodle; porém, a perspectiva deste estudo
é sugerir uma modalidade de jogo que promova uma interatividade real e uma
relação bem mais engajadora com o conhecimento produzido, fundamentada nos
princípios socioconstrutivistas no desenvolvimento de uma CVA de Jogadores de
RPG com base socioconstrutivista. E é justamente nesse ponto que a iniciativa que
propomos se mostra mais oportuna, pois desconhecemos qualquer tipo de
ferramenta ou experiência de pesquisa que tenha criado um tipo de Sistema de RPG
de mesa com bases socioconstrutivistas para ser incorporado ao Moodle, como uma
original sugestão de ferramenta didática entre as demais em seu Sistema.
Diante disso, acreditamos que, ao vincular o RPG às possibilidades
pedagógicas das TIC, através do ambiente colaborativo, AVA-Moodle, podemos
potencializar as estratégias de apreensão da realidade histórica a ser construída
durante o jogo de RPG, que se propõe a simular uma realidade histórica, por
percebermos que, ao vencermos a linearidade e o imobilismo no processo de
aprendizagem, assumimos uma dinâmica mais livre e diversificada entre o
conhecimento e os sujeitos, em torno de situações de aprendizagem cujas soluções
perpassem por propostas de troca, pois: “É evidente que necessitamos nos conectar
com o mundo, discutir e implementar propostas, trocar e complementar informações
essenciais para a melhor dinamização acadêmica. O aprimoramento da TIC e seu
uso na educação favorece isso.” (SANTOS, C., 2011, p . 45).
Ainda sobre a vinculação entre as Tecnologias da Informação e da
Comunicação e o RPG, lembramos que o jogo produz uma rede social ativa de
Jogadores; é, portanto, criador de uma CVA de Jogadores de RPG. Com base nesta
informação, tentamos objetivar as capacidades cognitivas de construção do
conhecimento – como memória, raciocínio e reflexão crítica – a partir da interação
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proporcionada pela situação em rede criada pelo jogo de RPG. Porém, o que
destacamos é a capacidade de criação desse ambiente de compartilhamento que,
vinculado à proposta socioconstrutivista, tende a permitir o desenvolvimento de
zonas de aprendizagens coletivas:
Ao refletir sobre a formação de comunidades de aprendizagem e EAD [sic]
esta pesquisa se reporta a Matta (2003) [sic] que apresenta uma
descrição dos ambientes mínimos para que um Sistema EAD possa, de
fato, funcionar como comunidades [sic] de aprendizagem. Neste estudo
sobre a mediação da aprendizagem, através da utilização do RPG digital,
observou-se que os RPGs têm os ambientes mínimos, o que levou a
conceituá-los enquanto comunidades de aprendizagem. Os RPGs exigem
ambientes de organização e colaboração de quem joga; exigem que os
Jogadores elaborem o processo da vivência coletiva e que construam e
sejam autores de cada Aventura, o que é um resultado de autoria.
(CABALERO, 2007, p. 107).

Conforme Cabalero (2007), as TIC potencializam o desenvolvimento de
ambientes mínimos de aprendizagem e compartilhamento, o que se coaduna com a
nossa proposta de trabalho. Entendemos que o RPG oferece condições práticas a
estes ambientes de apoio à aprendizagem, para o desenvolvimento de soluções e
parcerias no processo de construção autoral e grupal do próprio conhecimento, o
gerado e construído singularmente nesta coletividade.
Ainda em conformidade com Cabalero (2007), pensamos em utilizar o RPG
vinculado ao ambiente de aprendizagem Moodle. Esta plataforma de aprendizagem
virtual é muito utilizada nos processo de Educação a Distância (EAD), e acreditamos
que ela possa oferecer suportes vários para que a dinâmica do jogo mantenha a
mesma intensidade e engajamento que poderíamos encontrar em uma situação
convencional de jogo, como o RPG de mesa.
No jogo de RPG digital com interface Chat, e principalmente, os [ sic ]
jogos que contam com a interface E-mail ou Fórum, a prática da
linguagem escrita não se reduz à habilidade motora de copiar um
modelo já existente, mas se constitui através processo de criação e
imaginação, de invenção em colaboração com o outro. Para Freire
(2005), só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta
com o mundo e com os outros. E [ sic ] de acordo com o sócio-construtivismo [sic ] a produção do conhecimento se dá pela construção
de novos significados, modificando a estrutura cognitiva já consolidada, o
que a torna dinâmica. (CABALERO, 2007, p. 110-111).

No intuito de construir uma solução em conjunto para um mesmo problema
social, os Jogadores de RPG tendem a alcançar, nessa interação, o “instante de
aprendizagem” coletiva, ou a ZDP, a possibilidade de transformação dos significados
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atribuídos e construídos aos conhecimentos prévios, que são organizados e
orientados para uma situação dialógica com os conhecimentos científicos
transversalizados, no desenvolvimento das Aventuras em meio virtual.
Potencialmente, o Moodle é capaz de reunir, agregar e organizar o
conhecimento, através de suas ferramentas de interação e apoio aos cursistas.
Acreditamos

que

o

RPG,

ao

ser

utilizado

com

base

nos

postulados

sociointeracionistas, permitirá aos Jogadores a vivência criativa e imaginativa das
Aventuras de modo mais diversificado, por oferecer diferentes “ambientes” capazes
de possibilitar diferentes formas de interação e registro do desenvolvimento do jogo
por Aventura.
Entendemos que as CVA, articuladas com as AVA, modeladas a partir dos
princípios socioconstrutivistas indicados, podem ser identificadas conceitualmente
como comunidades de práxis, conforme Matta (2006), constituídas tendo em vista a
participação de sujeitos engajados na solução ou cumprimento de objetivos comuns.
Neste caso, o jogo de RPG, ao contrário da competitividade fomentada por outros
jogos de estratégias, estabelece uma relação de colaboração e cooperação, próprias
deste tipo de comunidade.
4.2 O JOGO NA MODALIDADE ROLE PLAYING GAME COM BASES
SOCIOCONSTRUTIVITAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA EDUCAÇÃO: O
JOGO E SUA RELAÇÃO COM AS EXPERIÊNCIAS SOCIAIS
4.2.1 Jogos segundo o Socioconstrutivismo
A dimensão que o brincar – ou melhor, o jogar – alcançou historicamente foi
sendo construída pela sociedade humana de modo a produzir sentido e significado,
na medida em que o “jogo” se tornou uma ação com sentido em si. Este sentido se
manifesta em acepções várias, seja por sua forte característica lúdica, adjetivando
uma qualidade própria desse ato, seja em sua faceta desportiva, seja como
representações de dramas e rituais sagrados, ou até mesmo como estratégia de
preparação para a guerra, ao simular situações de combate reais entre soldados.
O jogo, atividade lúdica presente na maioria dos animais, se diferencia nos
humanos, por ter um caráter predominantemente social; ou seja, o jogo media a
relação entre os sujeitos e o seu mundo objetivo, ajudando-os a internalizar as
relações historicamente construídas e a desenvolver a consciência sobre essas
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formas de contato entre eles.
Na apropriação da realidade, as crianças em idade de educação infantil se
organizam enquanto sujeitos no mundo social, através e a partir da reprodução do
jogo de imitação de regras, com seus códigos e dinâmicas, e dos papéis societários
dos adultos. Embora não seja o objetivo deste trabalho analisar a construção do jogo
na criança, é mister chamar a atenção para a compreensão do jogo como uma
forma de apreensão da realidade que se inicia na mais tenra infância, quando o
brinquedo ou o próprio ato de brincar se torna um simulacro da realidade social
percebida pela criança. Segundo Vygotsky (1991, p. 63):
[...] [A] situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras
de comportamento, embora possa não ser um jogo com regras formais
estabelecidas a priori. A criança imagina-se como mãe e a boneca como
criança e, dessa forma, deve obedecer as regras do comportamento
maternal. Sully já observara que, notavelmente, crianças pequenas podem
fazer coincidir a situação de brinquedo e a realidade. Ele descreveu um
caso em que duas irmãs, com idades de cinco e sete anos, disseram uma
para outra: "Vamos brincar de irmãs?". Elas estavam encenando a
realidade. É muito fácil, por exemplo, fazer uma criança brincar de ser
criança enquanto a mãe representa o papel de mãe, ou seja, brincar do que
é realmente verdadeiro. A diferença fundamental, como Sully descreve, é
que, ao brincar, a criança tenta ser o que ela pensa que uma irmã deveria
ser. Na vida, a criança comporta-se sem pensar que ela é a irmã de sua
irmã. Entretanto, no jogo em que as irmãs brincam de "irmãs", ambas estão
preocupadas em exibir seu comportamento de irmã; o fato de as duas irmãs
terem decidido brincar de irmãs induziu-as a adquirir regras de
comportamento.

Os jogos, em geral, de acordo com Vygotsky (1991), têm sua principal
atuação nos processos de desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da Zona de
Desenvolvimento Proximal e, consequentemente, na relação entre o conhecimento e
sua apropriação. No que tange a esse aspecto, podemos inferir que, ao criar jogos
de papeis, o aprendiz não somente incorpora o Sistema de regras do próprio jogo
em si, como também o faz no processo de introjetamento e interpretação das regras
sociais de modo imaginativo, segundo o seu contexto histórico. Além disso, é
importante entender que o jogo não é mera atividade lúdica ou necessariamente
prazerosa (VYGOTSKY, 1991), porém funciona como uma atividade de aproximação
de uma herança cultural situada numa história a ser reproduzida pelo Jogador. Ao
utilizar de sua capacidade de imaginação e reprodução do social, este sujeito
organiza sua prática em torno das regras sociais embutidas no jogo:
Da mesma forma que uma situação imaginária tem que conter regras de

97

comportamento, todo jogo com regras contém uma situação imaginária.
Jogar xadrez, por exemplo, cria uma situação imaginária. Por quê? Porque
o cavalo, o rei, a rainha, etc. só podem se mover de maneiras determinadas;
porque proteger e comer peças são, puramente, conceitos de xadrez.
(VYGOTSKY, 1991, p. 63).

Portanto, entendemos que a proposta do RPG de ser uma modalidade de
jogo de estratégia e simulação de Aventuras se aproxima da compreensão
socioconstrutiva de jogo, já que ambas acreditam que o jogo, ou o brincar, está para
o sujeito como um mediador entre o Jogador-criativo e a realidade em interação
social, carregada de signos e significados contextualmente construídos em torno de
sentidos que serão compartilhados pelos Jogadores ao representar os Personagens.
Estes, por sua vez, são internalizados e reproduzidos na aprendizagem e na práxis
dos Jogadores, enquanto locus de articulação entre o conhecimento e a
jogabilidade.
O ambiente do RPG validará, assim, uma ligação entre o jogo e o ensino-aprendizagem. Seu uso no meio educacional ajuda a prender a atenção e a
sociabilizar os educandos, fazendo com que haja integração e cooperação.
O jogo também pode auxiliar o processo na ZDP (zona de desenvolvimento
proximal) e ser de grande utilidade para o educando, já que, como vimos
anteriormente, segundo Vygotsky (1984, p. 98) “aquilo que é a zona de
desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real
amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistências
hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã.” (SANTOS, C., 2011, p. 51).

Trabalharemos, então, com a ideia de jogo como elemento constituidor de
Zonas de Aprendizagem (ZDA), ou seja, como elemento provocador para uma ação
ativa dos sujeitos na construção colaborativa e mediada de suas aprendizagens, que
tendem a dialogar com seus contextos práticos, emersos do processo de
jogabilidade.
Os jogos virtuais estão vinculados às novas linguagens e formas de interação
e comunicação fomentadas pelos avanços da TIC em todo mundo. Conforme
indicam Alves e Nova (2003), os usuários dessas novas mídias, das quais o jogo
também faz parte, tendem a ser provocados e buscar soluções para desafios e
situações problematizadoras que no momento do jogo são postas. Ademais, o
caráter multimídia do objeto exige dos Jogadores o desenvolvimento de estratégias
cognitivas e sociais que fomentarão a tomada de decisões, o planejamento e a
antecipação, bem como o desenvolvimento de funções cognitivas como memória,
imaginação e criatividade. Não obstante, os desafios gerados na reprodução social
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dos sujeitos envolvidos em uma CVA provoca reflexões no campo da ética, ao se
pensar as perspectivas de sociabilidade geradas por essa interação.
4.2.2 O jogo de RPG
A contagem de histórias é uma prática bastante remota e importante para a
constituição e desenvolvimento das primeiras iniciativas de expressão e linguagem
como elementos da cultura humana. O RPG é um tipo de jogo que se baseia na
produção de uma ficção fundamentada em histórias imaginárias ou baseadas em
acontecimentos históricos. A capacidade de jogo se desenvolve através da
dramatização da Aventura, que é incorporada à ação dos Jogadores, Personagens
principais da Aventura. O RPG é vivenciado por performances teatrais, através das
quais os Jogadores, ao incorporarem os Personagens da história, constroem uma
sequência de Aventuras, denominada de Campanha (MELO, 2012).
Podemos dizer que o RPG é essencialmente um jogo de interação entre
Personagens que se utilizam da criatividade e da espontaneidade na busca por
soluções coletivas para um desafio imposto, dentro de um Sistema de regras de
ação que orientará cada jogada. A ação dos Jogadores é mediada pelas
intervenções do Mestre do jogo, que tem um papel na dramatização análogo ao do
acaso. Simplificando, podemos compreender o RPG como “[...] uma brincadeira de
faz de conta, de contar histórias.” (LOURENÇO, 2004, p. 25).
O RPG é um jogo divertido de estratégias e, ao mesmo tempo, de
dramatização, autoria e solidariedade. É estruturado de forma a gerar um Sistema
rico e complexo como a vida, formado por Personagens com diferentes papeis, com
narrador,

roteiro

aberto,

tabuleiro,

maquetes,

mapas,

bonecos,

dados

e,

principalmente, criatividade. Pereira (2004) nos indica que “[...] para vocês
visualizarem uma sessão de RPG típica, temos pessoas ao redor de uma mesa,
narrador e as Personagens.” (PEREIRA, 2004, p. 183).
A sigla RPG é abreviatura para a expressão inglesa Role Playing Game. Não
há uma tradução literal da palavra, o significado designa os jogos de interpretação
de Personagens. Pereira (2004) informa que, em outras línguas, há uma tradução
mais apropriada para cada léxico, sem, no entanto alterar o sentido substancial
dessa modalidade de jogo: “Em espanhol, é chamado de juego de rol; em italiano,
juego de rollo; em francês, jeu de rôle. No Brasil o nome permaneceu em inglês por
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alguns motivos: porque foi trazido por estudantes que faziam intercâmbio, e porque
no Brasil muita gente gosta da sigla em inglês.” (PEREIRA, 2004, p. 183).
O RPG, essa modalidade nova de jogo para “contação de histórias”, surge na
década de 70 do século XX, nos Estados Unidos da América, inspirado nas
estratégias dos jogos de guerra e nas narrativas ficcionais:
Segundo Daniel Mackay (2001), os RPGs estão intimamente ligados aos
jogos de mesa, estes criados por militares no final do século XIX com
finalidade de treinamento sob a forma de simulação de situações-problema.
Uma vez que estes games de mesa são expandidos e modificados em
meados de 1970 unindo-se a elementos de fantasia baseada na trilogia de
J.R.R. Tolkien, a simulação da vida adquire um caráter de representação,
resgatando e reatualizando o universo medieval povoado por guerreiros,
magos e dragões, em Dungeons & Dragons – primeiro roleplaying [sic]
game. (CUPERTINO, 2011, p. 30).

Em linhas gerais, o RPG mais tradicional, conhecido como RPG de mesa7,
segundo Fortim (2007), é jogado com um número médio de 4 a 7 Jogadores, sendo
um deles o Jogador que será responsável por mestrar o jogo. Existe também o RPG
solo, de natureza individual, através do qual o Jogador vivencia a Aventura sendo o
único herói (MARTINS, 2009).
O RPG de mesa é o formato mais tradicional deste tipo de jogo. As
características básicas são a interpretação de papeis cujos Personagens Jogadores
(PJ) constroem, colaborativamente, em torno de uma mesa repleta de livros com as
narrativas, fichas com as características das Personagens, mapas de localização
referentes ao cenário da história, dados para serem jogados durante as partidas ou
Aventuras, e até mesmo bonecos que representem cada Jogador. No jogo de mesa,
de natureza coletiva, encontramos o Mestre Jogador, responsável por organizar e
narrar a Campanha do jogo, além de construir elementos que dificultem a ação dos
demais Jogadores durante as Aventuras que serão jogadas por todos. O Mestre do
jogo também será o responsável por animar a dinâmica do jogo, incorporando
Personagens diversos, denominados popularmente como Personagens Não
Jogadores, ou reconhecidos entre os RPGistas como Non Player Character (NPC)
(FORTIM, 2007), que aparecerão durante a Aventura com a função de interagir, para
facilitar ou dificultar a ação dos outros Jogadores durante a partida de RPG.
É importante insistir que o RPG é jogado em grupo, com papéis diferenciados
7

Conhecido como narrativa de mesa, devido à organização dos Jogadores em torno de uma mesa,
que normalmente é jogado com cartas ou peças de tabuleiros ou peças que representem os
Personagens (FORTIM, 2007).
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e bem definidos. Nas partidas, sempre é selecionado um dos Jogadores para
assumir um papel especial. Este Jogador, como já dissemos, se tornará o Mestre do
jogo. Mas não se deve interpretar de forma muito estreita o significado da função,
pois isto
[...] não significa que ele é um professor que vai lhes ensinar algo, ou que é
uma pessoa a quem todos deverão obediência cega, ou um Mestre iniciático
que conhece os segredos de uma irmandade secreta e que vai levar a todos
vocês à perdição eterna. Não é nada disso. Ele é chamado Mestre por ser
um Mestre de Cerimônias, aquele que faz o show acontecer. Ele é como um
homem no centro do picadeiro que diz: “Respeitável público”! Ele vai guiar
os Jogadores ao longo da Aventura. Como ele faz isso? Numa história
comum, ele seria o narrador. (RICON, 2004, p. 16).

Ao tratar da função do Mestre RPGista como o Jogador responsável por
conduzir a Aventura, Ricon (2004) revela que a ação de mestrar o RPG não deve ter
uma relação despótica ou onipotente em relação aos demais Jogadores. O Mestre é
um narrador que joga em conjunto com os demais Personagens-Jogadores (MELO,
2012). O Mestre RPGista, além do papel de narrar, em conjunto com a ação dos
demais Jogadores, o desenvolvimento do jogo, é também responsável por
representar os papéis dos Não Jogadores, pois, “[...] para que o jogo ocorra, o
Narrador deverá descrever o ambiente de jogo, posicionando os Jogadores de
diversas maneiras, e descrevendo a situação problema a ser resolvida, assim como
narrando a sua solução.” (MELO, 2012, p. 27).
Os outros Jogadores de RPG tem a função voltada mais para o dinamismo do
jogo. A existência de outros Personagens-Jogadores é tão importante e ativa para o
desenvolvimento do jogo quanto a função do Mestre Jogador. Decerto que, para o
RPG, ao contrário do que ocorre em certos jogos, todos os Jogadores RPGistas têm
importância de destaque:
No RPG é diferente: cada Jogador, com exceção do Mestre, interpreta um
Personagem dessa história. E, é claro, ninguém quer interpretar o “escada”,
ou o Personagem secundário, todos querem ser heróis. No RPG, cada
Jogador interpreta um dos Personagens principais da história. (RICON,
2004, p. 16).

O primeiro RPG de mesa, o Advanced Dungeons & Dragons (AD & D), foi
desenvolvido por Gary Gygax e Dave Arneson (RODRIGUES, 2004). O jogo trouxe a
fantasia do mundo medieval para as páginas do livro jogo: “A fantasia medieval se
tornaria para sempre o tema mais popular do RPG. D&D evoluiu e tornou-se AD&D,
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Advanced Dungeons & Dragons, hoje o RPG mais popular do mundo.” (CARDOSO,
2008, p. 78).
O estilo de jogo AD & D buscava representar Aventuras heroicas, que
deveriam ser vivenciados em cenários históricos, como o Medievo e a Renascença,
na Europa. A narrativa se incumbiu de trazer desafios que envolvesse captura de
dragões e combates contra bruxos e monstros infernais, como podemos perceber
através de Cardoso (2008), que corrobora com Cupertino (2011), ao destacar a
natureza fantástica do primeiro RPG inspirado no contexto medieval:
Este tipo de jogo nasceu nos EUA em 1974. O primeiro RPG do mundo
chamava-se Dungeons & Dragons (Masmorras e Dragões). Era um jogo de
fantasia medieval, de espada e magia, com cavaleiros, elfos e magos
explorando cavernas e ruínas para cumprir missões, desafiar monstros e
conquistar tesouros. O mundo de D&D é muito mais conhecido no Brasil
através do desenho animado Caverna do Dragão, que ilustra perfeitamente
o jogo: um grupo de heróis combatendo o mal em um mundo fantástico.
(CARDOSO, 2008, p. 78).

No Brasil, o jogo RPG de mesa, segundo Melo (2012), foi divulgado através
dos estudantes de intercâmbio, que regressavam de seus estudos nos Estados
Unidos da América. Os primeiros livros, ainda em linguagem estrangeira, eram
compartilhados entre os universitários durante o início de 1980. O primeiro RPG a
ser lançado no Brasil foi o Desafio dos Bandeirantes, escrito por Carlos Klimich e
Luiz Fernando Ricon, que esclarece:
Eu trabalho com RPG há mais de dez anos, e com o RPG ligado à
educação há quase isso. Na verdade, eu comecei a trabalhar com RPG já
com uma vertente educacional muito forte. Eu comecei a jogar RPG e, de
imediato, comecei a criar um desafio dos Bandeirantes. Isso foi em 1992, já
faz dez anos que estamos trabalhando com RPG e educação. Na verdade
eu comecei a jogar RPG mais por diversão e sempre digo que essa união
do RPG com educação não veio dos Jogadores, e sim dos educadores.
(RICON, 2004, p. 18).

Através do Desafio dos Bandeirantes, Ricon possibilitou aos educadores
entenderem melhor as possibilidades pedagógicas no uso desse tipo de jogo, pois
“[...] toda vez que participávamos da divulgação de o desafio dos bandeirantes, os
professores mostravam-se animadíssimos e perguntavam como se utilizava em sala
de aula.” (RICON, 2004, p. 18).
Atualmente, já existe o RPG virtual, que corresponde à modalidade de RPG
que funciona através da interação com os computadores em torno de uma
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comunidade virtual de Jogadores RPGistas. A estrutura básica do jogo é a mesma.
No entanto, algumas alterações são realizadas, de modo a adaptar o jogo à nova
modalidade de ação.
O RPG Digital surgiu depois do RPG de mesa e se assemelha à categoria
de jogo de modo itálico, pois aborda uma proposta de narrativa de jogo. A
representação de papéis é a principal característica do RPG, seja ele digital
ou analógico. O player tem que ter habilidade para representar e conduzir
um Personagem de maneira criativa no decorrer de todo o jogo. É possível
se utilizar o mesmo Sistema de regras para o RPG de computador, que
também é chamado digital, dos RPG de mesa. As interfaces chat, e-mail,
fórum são utilizadas no RPG digital. A proposta do jogo dessa pesquisa foi
desenvolvida para ser editado numa plataforma Moodle, um software livre
colaborativo. (SANTANA, 2011, p. 92).

Em suma, o RPG é um jogo muito simples, que não exige muitos elementos,
sendo que, resumidamente: “Quais são os elementos constituintes de um RPG?
Jogadores, Personagens principais, Mestre-narrador, demais Personagens, roteiro
aberto, componente aleatório, ou seja, dados.” (PEREIRA, 2004, p. 183).
Afirma Cabalero (2007), sobre a dinâmica na relação entre Mestre e
Jogadores, que o desenvolvimento do contexto da História é uma ação coletiva
colaborativa, mas a apresentação da situação do jogo, assim como as tensões e
pressões que serão lançadas na trajetória da Aventura, são de responsabilidade do
Mestre:
Na maioria das vezes os Jogadores-Personagens são convidados a entrar
na história-Aventura a partir de uma situação apresentada pelo Mestre que
é o responsável por apresentar o contexto e o universo imaginário em que
se encontram os participantes. Todo o grupo passa a tomar decisões em
função de um objetivo comum, aspecto que promove a colaboração entre os
sujeitos. Mas, durante o jogo, os Jogadores-Personagens se deparam com
muitas situações conflituosas e inusitadas que requerem habilidade e
raciocínio estratégico para tomar decisões que estejam coerentes com os
seus atributos descritos na ficha do Personagem. (CABALERO, 2007, p.
10).

Contudo, é importante salientar que a ação do Mestre, como o demiurgo
responsável por narrar e orientar o resultado do jogo a cada finalização de Aventura,
não anula ou reduz o destaque que o jogo possui em fomentar ações cooperativas e
solidárias em grupos, pois
[...] é um tipo de jogo em que os Jogadores assumem os papéis de
Personagem e assim criam uma história que se desenvolve de maneira
cooperativa (um elemento extraordinário, pois, segundo Huizinga, o jogo
tende a possuir predominantemente o caráter competitivo), num misto de
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teatro com jogo de estratégias. (MELO, 2012, p. 40).

Já o tempo de duração de uma partida de RPG é bastante variado: pode
durar um dia, uma semana, um ano ou até alguns anos. Tudo depende do desejo e
da disponibilidade daquele grupo de Jogadores em manter a continuidade da
Campanha ou Aventura, assim como da variedade de temas propostos para a
criação e o desenrolar do jogo:
Os jogos costumam durar meses, até mesmo anos, dependendo do caso.
Cada sessão do jogo recomeça de onde a partida foi interrompida. São
usados comumente como diversão, mas a Educação tem se apropriado de
sua qualidade de atração dos jovens pela leitura: alguns livros de RPG são
ligados à História, tendo como assunto o Quilombo de Palmares ou o
Império Romano. (FORTIM, 2007, p. 24).

Outro elemento em destaque no RPG é a possibilidade de diversidade de
conteúdo e assuntos que o jogo pode abordar, já que
[...] existem diversos temas dentro dos jogos: podem ser de fantasia
medieval, de horror, ficção científica, cyberpunks, históricos, entre outros.
Os jogos que incluem a fantasia medieval e os de horror são os mais
comuns, e geralmente os mais atraentes para os jovens. (FORTIM, 2007, p.
24).

A cada temática escolhida, os RPGistas iniciam uma profunda pesquisa
acerca do contexto sociocultural e da temporalidade histórica na qual o cenário do
jogo será montado (FORTIM, 2007). Gostar de jogar RPG é também gostar e
aprender a fazer pesquisas acerca do modo de vida de um ou de vários grupos
humanos.
A prática de jogar RPG é muito simples e divertida para quem está envolvido,
tanto para os que lidam com a criação do jogo, quanto para aqueles que jogarão a
partida. O RPG de mesa, como aponta Cardoso (2008), não necessita de objetos
caros ou de difícil acesso para ser jogado. O que mais importa para os RPGistas é o
desejo de jogar e a liberdade para criar, e
[...] para jogar os participantes precisam do manual, lápis, borracha, um
dado comum de seis lados. O jogo aceita de quatro a seis Jogadores, ou
mais. Um deles será o Mestre. Os outros recebem cada um uma ficha de
Personagem, mostrando o herói que será usado na Aventura. (CARDOSO,
2008, p. 79).

O RPG é um jogo com forte tendência para agregação social e para o
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desenvolvimento de comunidades de aprendizagem sobre um determinado tema ou
conteúdo. É formado pela capacidade de “[...] produzir ficção manifesta oralmente e
em grupo.” (RODRIGUES, 2004, p. 63). É constituído por regras definidas
previamente por uma espécie de cânone ou Livro de Regras ou Jogo 8. Cada
Campanha de RPG deve ter um tipo determinado de Livro de Regras adequado para
si, através do qual os limites e possibilidades de ação dos Jogadores estarão
subsidiados:
A pessoa que se interessa por RPG, em geral, compra um livro de regras
que a ensine a jogar. Compra o livro de regras e, se o gosto pelo jogo se
estabelecer, os suplementos. A característica principal do livro de regras –
ou módulo básico – é a iniciação ao jogo da narrativa coletiva, oral e
instantânea. São textos que ensinam como contar uma história, ou como
viver uma Aventura fictícia, com a participação de outras pessoas. É muito
importante notar que não tentam ensinar composição literária ou redação
escolar, o que fugiria do objetivo de entretenimento e afastaria o público-alvo. (RODRIGUES, 2004, p. 66).

O Livro de Regras ou Jogo é pautado em torno de um objetivo comum: o
cumprimento de uma missão proposta coletivamente para os Jogadores. As regras
estabelecidas devem estar em conformidade com a característica do cenário e das
Personagens. Cada Livro de Regras é construído com base em pesquisas
realizadas para corporificar o ambiente, ou cenário pelo qual o jogo será
desenvolvido:
No RPG, o raciocínio é outro: trata-se de histórias nas quais um grupo de
heróis se reúne com um determinado objetivo – cumprir uma missão,
realizar um desejo, executar uma vingança, empreender uma busca heroica,
enfim, alcançar algum objetivo, explorar um assunto que será demonstrado
durante a Aventura. (RICON, 2004, p. 16).

As regras que constituem o RPG se baseiam desde a natureza performática
do jogo até os critérios de composição dos Personagens e do ambiente social que
deverá fundamentar a Campanha. A relação dos Jogadores com o Livro de Regras é
fundamental, pois é a partir dele que as possibilidades de cada Personagem serão
identificadas e apresentadas, mediante a combinação com o Sistema ou Cenário da
Aventura. Essa combinação é bastante simples: cada identidade construída de
8

Um Livro Jogo pode ser adquirido em livrarias especializadas ou inventado pelos Jogadores, como
uma construção coletiva a partir de algum assunto de interesse. Neste livro, tanto os Mestres como os
Jogadores podem encontrar todo o Sistema desenvolvido para fundamentar a Campanha, assim
como as propostas de Aventuras para cada partida, informações sobre os Jogadores e características
pertinentes para o conhecimento e produção da Campanha a ser criada.

105

Personagem tem relação direta com o mundo social organizado no RPG. As
informações principais de cada Personagem ficam organizadas através de Fichas de
Identificação, como esclarece Melo:
A Ficha descreve todas as características úteis em jogo do Personagem
Jogador dentro das regras e métricas do Sistema de jogo. Se esse
Personagem for forte ou fraco, esperto ou simplório, carismático ou rude, se
ele sabe cortar lenha ou operar um acelerador de partículas, essas
informações estarão presentes em sua ficha, de acordo as regras do jogo.
No momento em que a partida tem inicio, o Jogador irá se cobrir com o
manto do Personagem, descrevendo e interpretando suas ações no
ambiente simulado descrito pelo Narrador. Utilizando as características de
seu Personagem, irá interagir com os outros Jogadores para tentar a
situação-problema, e conseguir a recompensa no fim da Aventura. Essa
recompensa virá na forma de melhorias para esse Personagem, refletindo o
ganho de experiência e outros bônus dentro do espaço de simulação social
do jogo. (MELO, 2012, p. 27-28).

Deste modo, as Fichas de Jogo que identificam as Personagens, além de
apresentar os limites e possibilidades de cada identidade, também poderão ajudar o
grupo a entender, através da capacidade de cada Jogador, a sua função e como
utilizar, da melhor maneira, cada Jogador, dentro de uma Aventura.
A natureza da identidade de cada Jogador é construída através de pesquisa
multidisciplinar

que

engloba

conhecimento

histórico,

geográfico

(como

características da região natural do Personagem), assim como dados culturais que
identifiquem o estilo de vestimenta, alimentação e tecnologias próprias do
Personagem a ser elaborado. As informações presentes em cada Ficha de
Personagem podem trazer informações do comportamento dos Personagens
referentes a força, destreza, resistência, inteligência, entre outros atributos.
A cada característica dada ao Personagem é indicado um valor aleatório, que
será calculado pelo Mestre narrador, a fim de orientar as possibilidades do
Personagem através da rolagem do dado, aleatoriamente. Quanto à relevância das
características dos Personagens para o RPG:
As características são as informações mais importantes sobre o
Personagem: são números que dizem como ele é. Quanto mais altas, mais
poderoso ele será. Elas variam de 0 a 5, mas certos Personagens e
criaturas poderosas podem ter características altas. (CARDOSO, 2008, p.
30).

Portanto, realidade de cada Personagem se torna um simulacro social de um
determinado tipo de cultura e sociedade, organizado para estruturar a história, e
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definirá todos os passos de cada Jogador, além do próprio desenvolvimento da
narrativa do Mestre.
Ainda sobre o Sistema de jogo, é importante discutir o uso dos dados de
rolagem: “No caso do atleta arremessando o disco, por exemplo, a rolagem do dado
será comparada aos números em sua ficha, e depois o Narrador irá decidir se o
disco atingiu a distância ou não.” (MELO, 2012, p. 28). A jogabilidade, ou seja, a
capacidade de jogo de cada Personagem, é dada através do processo denominado
pelos Jogadores de RPG como aleatoriedade dos dados rolados. Na linguagem dos
RPGistas, os dados são chamados de “D” e são identificados em conjunto com a
quantidade de possibilidades que cada dado pode oferecer ao Jogador
aleatoriamente, ou seja, um dado de 6 lados é conhecido como “D6”, de 10 lados
“D10” e assim sucessivamente, até o “D20”.
Para melhor organizar a compreensão sobre a estrutura organizacional do
Jogo RPG, sistematizamos um quadro conceitual com os principais aspectos, no
plano das possibilidades pedagógicas, que podem ser trabalhadas com o uso do
RPG, como, por exemplo, a socialização, a cooperação, a criatividade, entre outros.
Quadro 12 – Possibilidades pedagógicas de uso do RPG


o professor e os educandos, e dos educandos com seus

Socialização

pares, para juntos criarem um ambiente propício para a


Cooperação

no ambiente virtual.
Habilita os educandos a se inserem no ambiente,
utilizando a sua imaginação para resolverem os

Criatividade

problemas que aparecem de modo inventivo, original ou


re-interpretativo de outras soluções já experimentadas.
Prática dos educandos que, ao interagem entre si,
obtêm uma aprendizagem significativa, através da

Interatividade

e

aprendizagem coletiva.
Possibilita aos membros do grupo a capacidade de se
solidarizarem, com fim na solução de algum problema



Interdisciplinaridad

Fomenta a troca de ideias e experiências de vida entre

cooperação e da utilização ativa das ferramentas de


comunicação próprias dos ambientes virtuais.
Utilização de um tema gerador que direciona elementos
de várias disciplinas, pelo fator integrador, de modo a
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gerar um esforço para superar a fragmentação do

Aprendizagem

conhecimento e sua aplicação em contexto prático.
- Fomenta uma aprendizagem significativa do conteúdo,
de modo a tornar o sentido do que está sendo
aprendido

mais

engajador

e

contextual

para

o

aprendente.
Fonte: SANTOS, Carmen Cristina Dias dos. RPG geo moodle: modelagem dos dados de múltiplas
faces. 2011. 118 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial)–
Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. Disponível em: <http://goo.gl/gCTGR>.
Acesso em: 13 mar. 2012.

4.2.3 Role Playing Game, Socioconstrutivismo e Educação
Ao pensarmos sobre o vínculo que o RPG pode estabelecer com a Educação,
lembramos logo do processo de formação de leitores, vez que esta modalidade de
jogo tem como característica principal o engajamento dos Jogadores ao mundo da
leitura e da literatura de ficção. Como nos esclarece Pereira, o RPG na prática
educativa em sala de aula traz
[...] o estímulo à leitura. Quando eu utilizo o RPG em paralelo à aula de
História, por exemplo, o que eles aprendem em História é o que eles jogam
na sessão de RPG. Isso os estimula a se interessar mais pelo assunto,
fazendo com que queiram ler a respeito. Pode ser usado para redação.
(PEREIRA, 2004, p. 191).

Rodrigues (2004), em sua tese sobre pedagogia da imaginação e da autoria,
baseada na análise das potencialidades pedagógicas do RPG, defende que a
relação entre Educação e RPG tem a oferecer como possibilidade aos educadores e
aos discentes estratégias para a criação de habilidades de produção de narrativas
de si e de suas comunidades escolares e extraescolares, através da produção de
roteiros significativos para ambos os sujeitos: “Como um processo aplicável a
qualquer realidade, escolar ou não, com o objetivo de resgate de memórias de
indivíduos e comunidades”. (RODRIGUES, 2004, p. 193).
Acreditamos que o jogo de RPG seja um meio capaz de organizar, fomentar e
construir realidades históricas, através de simulações que podem proporcionar aos
educandos a incorporação das identidades dos Personagens, a fim de vivenciarem
um pouco das complexas dinâmicas das estruturas sociais de cada momento
histórico que fundamentará a jogabilidade das Aventuras. Assim, cada aluno
participante pode, “[...] na figura do Jogador, ‘tocar’ a realidade histórica, rompendo
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dessa forma com o abismo entre os acontecimentos históricos e a realidade do
aluno, um dos grandes problemas enfrentados pelos professores em sala de aula.”
(MELO, 2012, p. 12).
No âmbito da prática educativa, em consonância com o pensamento de
Cardoso (2008) sobre o RPG, parece-nos nítida a variedade de objetivos que podem
ser alcançados com a aplicação do jogo na Educação, porque
[...] supomos que uma estratégia de ensino baseada no jogo RPG,
considerada uma atividade extrinsecamente motivadora, contribuirá para
evitar o esquecimento dos estudantes em relação aos conhecimentos
históricos, uma vez que, com o contato com diversas fontes históricas,
através de textos, sons, monumentos, imagens, museus e etc., o estudo da
História se tornará uma atividade prazerosa, como um fim em si mesmo.
(CARDOSO, 2008, p. 92).

Arguímos que o jogo de RPG, através da dinâmica de representação de
papéis como estratégia de jogabilidade, proporciona aos discentes vivenciarem, de
modo prático, soluções para impasses e tensões, tal qual um Personagem real de
um acontecimento histórico concreto e objetivo. Por exemplo, um Jogador que, ao
vivenciar a realidade de “ser” um tapuia durante a colonização, é impelido a tentar
pensar, agir e se relacionar com os seus pares, de modo a se aproximar daquilo
que, através de pesquisas e estudos, ele identifica como próprio da identidade de
sua Personagem no jogo, em meio ao “cenário” da colonização do Brasil. “[...] [O]
RPG faz com que o Jogador participe ativamente da narrativa, não como um
espectador que pega um livro para ler, passivamente, mais uma participação ativa –
por que ele é um dos Personagens.” (RIOS, 2004, p. 224).
Acreditamos que, como metodologia didática, o RPG pode vir a cumprir uma
função política e revolucionária, pode vir a alcançar uma apropriação profunda e
significativa dos educandos, interpelando-os como sujeitos históricos ativos, ao
engajá-los em situações problematizadoras, que os desafiem em suas capacidades
de tomar decisões cruciais para a transformação de acontecimentos históricos, de
forma coletiva. “O capitalismo criou condições para um tipo especial de consciência
permanentemente solitária. [...] Recolheram-no a uma solidão forçada, que os
insubmissos procuram transformar em uma solidão altiva (passar sem o
reconhecimento, sem os outros).” (BAKTHIN, 2010, p. 342). É, portanto razoável
considerar o RPG como ferramenta capaz de fomentar um modo diferenciado de

109

trabalhar com o conhecimento histórico, de apoiar o interesse pela pesquisa
histórica:
Nesta perspectiva, esperamos que o jogo RPG nas aulas de História possa
representar um jeito diferente de estudar História: a escrita de Histórias,
criação e interpretação dos Personagens incentive a busca de novas
informações em diferentes fontes: professora, livros e internet. (CARDOSO,
2008, p. 90).

Outro aspecto, interessante que destacamos como um forte elemento didático
que pode ser proporcionado através da vivência do jogo RPG para o ensino de
História, é a possibilidade engajar os educandos em vivências de realidades
socioculturais diversificadas, como indica Melo, ao afirmar que
[...] a vivência de um indivíduo de outro contexto histórico e cultural,
possibilidade oferecida pelo RPG, também se torna uma possibilidade
interessante para um educador explorar, pois permite que o educando não
apenas conheça, mas vivencie outras experiências culturais no ambiente
simulado. Jogar como um nativo americano da nação Inca, por exemplo,
não apenas ofereceria uma visão diferenciada da História, visão jamais
encontrada em nenhum livro didático, como também permitiria àquele
educando vivenciar a própria cultura daquele povo. (MELO, 2012, p. 12).

Consideramos aqui a perspectiva pluricultural, que admite que “[...] ser
significa ser para o outro e, através dele, para si. O homem não tem um território
interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si e olha o
outro nos olhos ou com os olhos do outro.” (BAKTHIN, 2010, p. 341). O vir-a-ser
Outro, através das representações de papéis, de nenhum modo anula ou incapacita
a si próprio como sujeito concreto e singular do momento histórico objetivo, mas sim
amplia a capacidade de encontrar esse “Outro histórico” em si e nos outros.
“Nenhum nirvana é possível em uma só consciência. Uma só consciência é uma
contradction in adjecto. A consciência é essencialmente plural. Plural Tantum.”
(BAKTHIN, 2010, p. 342).
Neste vir a ser o “Outro histórico”, sem perder a própria singularidade,
podemos pensar que, ao vivenciar diferentes Personagens históricas em cenários
com base em histórias objetivas, cada Personagem agregará para si os significados
de suas identidades – ou seja, os sentidos e tensões sociais de suas identidades.
Os educandos podem assim experimentar in loco, simulando, a apreensão da
pluralidade cultural. Mas, ao serem colocados em determinado contexto histórico
objetivo, tanto educandos quanto educadores podem se considerar mais próximos
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de uma práxis histórica, mediada pela ação da jogabilidade dos Personagens?
(MELO, 2012).
Considerando que a construção do conhecimento é um acontecimento social
produzido através da fruição de elementos culturais compartilhados e transmitido
dialogicamente entre os membros de uma sociedade, em um determinado momento
histórico, entendemos que o ensino compartilhado de modo dialógico, ou seja,
compartilhado entre as consciências isônomas e equivalentes (BAKTHIN, 2010) dos
educandos e educadores, proporciona condições mais interessantes para o
engajamento e a participação, de modo a levar os sujeitos envolvidos no processo
de aprendizagem a refletirem sobre si e sobre o outro de modo mais significativo e
contextualizado.
O ensino-aprendizagem de História também deve ser construtivo. Muitos
especialistas, ao criticarem o ensino factual e/ou diretivo e interpretativo da
História passaram a defender que o seu ensino-aprendizagem deveria ter
como objetivo a formação do pensamento social crítico e da cidadania, e
principalmente a construção de um certo “pensar histórico”, raciocínio
próprio da interpretação histórica, que segundo o canadense Robert
Martineau, seria o direcionamento mais recomendado para se ensinar
História de forma atraente, útil e eficaz. (MATTA, 2002, p. 3).

O RPG é uma ferramenta educacional e deve cumprir com seus fins
pedagógicos. Para tanto, os educadores devem delimitar previamente os objetivos e
a intencionalidade pedagógica que deverão estar inerentes à ação dos educandos
nos desafios a serem superados durante a vivência da história. O estabelecimento
da finalidade do jogo determinará e diferenciará o objetivo de uso do próprio jogo e é
preciso que fique claro que:
Uma coisa é o RPG para fins lúdicos, uma coisa é o RPG para fins
educacionais, uma coisa é o RPG para fins terapêuticos e uma coisa é o
RPG para fins de treinamento em empresa. No RPG com finalidade lúdica,
os objetivos são determinados em conjunto pelo narrador e pelo grupo de
Jogadores. Por quê? Caso contrário, o Jogador diz que não quer jogar o
que o narrador que narrar e o narrador, por sua vez, diz não querer narrar o
que o Jogador que jogar. Aí não tem Aventura. Trata-se de uma parceria, de
uma troca. No caso do RPG com fins educacionais, a definição dos
objetivos, que podem ser amplos, já passa diretamente pelo educador e
pela escola. [...] 1) como agente de socialização; 2) como auxílio na fixação
do conteúdo. (PEREIRA, 2004, p. 190).

A interdisciplinaridade, que pode ser bem explorado durante o ensino e
aprendizagem de História, também é uma possibilidade didática bastante presente
no RPG, já que a “fronteira” entre os conhecimentos disciplinares se dilui na
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constituição das Aventuras. Na Campanha do jogo se mobilizam conhecimentos
diversos, como Geografia, História e Língua Portuguesa, que transversalizam as
narrativas vivenciadas pelos Jogadores: “O RPG é interdisciplinar por natureza [...],
pois simula uma situação da vida real.” (PEREIRA, 2004, p.191).
As discussões sobre o ensino de História, na contemporaneidade, têm
permitido que educadores e educandos refletissem sobre a importância em
considerar as realidades históricas materiais, os contextos históricos reais de cada
sujeito, em diálogo com os acontecimentos do passado e do presente. Neste
contexto, o ensino e a aprendizagem correspondem a facetas de um mesmo
processo que começa com o confronto entre a realidade do que sabemos e algo
novo que descobrimos ou mesmo uma nova maneira de se encarar a realidade,
passando a um conceito novo, consistente e crítico. (SELBACH, 2010).
Percebemos que a aplicação do RPG na Educação, com a finalidade de
permitir que as situações didáticas favoreçam a construção destes novos conceitos
– ou melhor, para a produção de conceitos científicos á luz dos conceitos cotidianos,
que emerge das vivências empíricas – possibilita aos educandos o estabelecimento
de relações entre o passado e o presente, dialogando de modo objetivo com a
realidade sociocultural de cada Jogador. Essa dinâmica pedagógica poderá vir a se
tornar um forte elemento engajador para o ensino e aprendizagem de História,
considerando abordagens que não dicotomizem o conhecimento ou a simbiótica
relação entre pensar e fazer, mas revelem as contradições que impulsionam o fazer
e o pensar em um mesmo movimento, de forma dialética e construtiva. Deste modo,
é possível organizar a práxis social de cada Jogador, como um elemento objetivo da
concretude da História.
Entretanto, supomos que o RPG, isolado de uma práxis educativa que esteja
voltada para uma compreensão da formação humana como produto da visa social
ativa, como parte do processo pedagógico (VYGOTSKY, 2010), não oferece
condições per si para que a aprendizagem dialogicamente significativa aconteça em
sua construção histórica. Neste caso, é imprescindível para o educador se revestir
de outra concepção de aprendizagem, que considere que a “[...] tarefa de ensinar
não é uma tarefa de desenvolver uma capacidade de reflexão. É tarefa de
desenvolver muitas capacidades especiais de pensar sobre uma variedade de
objetos.” (VYGOTSKY, 2010, p. 474). Do exposto, depreende-se que:
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A atuação do professor não está relacionada apenas com a aplicação de
determinadas técnicas, recursos didáticos e fundação teórica, mas também
está atrelada a concepções teóricas relacionadas com o tipo de sociedade,
ao homem e ao processo de conhecimento defendidos pelo professor.
Neste sentido, não só o conteúdo que determina o caminho do processo de
ensino e aprendizagem, mas também a concepção de História do professor.
Consequentemente o que será ensinado e como será ensinado encontram-se mediados pela concepção de mundo do professor de História.
(CARDOSO, 2008, p. 92).

Ao considerarmos que a concepção de História subjacente à prática do
educador está repleta de ideologia, mesmo quando esta refuta essa afirmação, isto
acaba indicando que o ato educativo também é uma ação política, e que “[...] a
educação dos reflexos sociais é a educação da linha social do organismo, ou seja, a
educação não pode deixar de ser política.” (VYGOTSKY, 2010, p. 459).
Ao dar um sentido político ao ensino e aprendizagem, o educador, ampliando
as capacidades dialógicas dos sujeitos educandos, é também um aprendente, na
medida em que agrega às suas próprias vivências as vivências cotidianas dos
discentes, em rizoma dialógico de horizontes sociais. “[...] [As] relações dialógicas
autênticas só são possíveis com a Personagem que é portadora de sua verdade,
ocupa uma posição significativa (ideológica).” (BAKTHIN, 2010, p. 340).
Por outro lado, a mediação expressão na prática educativa deve fornecer
condições que favoreçam ao educador provocar avanços no desenvolvimento das
zonas de aprendizagem. Trazendo esta informação para nosso objeto, vemos que a
pluralidade de situações e vivências que o RPG pode promover para os Jogadores
RPGistas em sala de aula situações cuja mediação seja expressa de maneira
interativa, dialógica e interventiva, fomentando o avanço efetivo dos diferentes níveis
de aprendizagens que estarão dialogando no momento do jogo.
Supomos que a concepção socioconstrutivista, nos estudos de Vygotsky,
oferece condições para que os educadores examinem suas práticas, tendo em vista
uma transformação profunda em suas relações com os educandos e com
conhecimento. Isto mobiliza estes educadores a se perceberem como participante
de uma dinâmica cujo conhecimento se configura como produção de todos os
participantes envolvidos. Logo,
[...] podemos dizer que, nessa abordagem, o professor deixa de ser visto
como agente exclusivo de informação e formação dos alunos, uma vez que
as interações estabelecidas entre as crianças também têm um papel
fundamental na promoção de avanços no desenvolvimento individual.
(REGO, 1995, p. 109).
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Ainda neste sentido, podemos também destacar outras as possibilidades
pedagógicas que podem ser trabalhadas e desenvolvidas através da aplicação do
RPG na Educação, voltadas para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa,
através da seleção e coleta de informações em bibliotecas, revistas, sites, mapas e
outros suportes de conhecimento. Além disso, observamos que o RPG pode
contribuir num planejamento didático voltado para o ensino de História atuando na
vivência, ao menos de forma simulada e imaginária, de um ambiente histórico-social,
de modo a engajar os discentes no entendimento das relações sociais e na dinâmica
histórica de cada acontecimento (MELO, 2012).
Neste capítulo, buscamos compreender a potencialidades do jogo na
modalidade RPG para o ensino e aprendizagem de História, através da aplicação da
concepção socioconstrutivista e de seu uso como elemento provocador de
processos de aprendizagem efetiva e significativa para os educandos. Pensando a
partir um panorama social, inferimos implicações práticas que a inserção destas
ideias pode ter no âmbito educativo, podendo criar possibilidades efetivas de
aproximação de processos pedagógicos mais eficientes e eficazes, no campo do
engajamento para o desenvolvimento das zonas de aprendizagem, em meio a uma
comunidade virtual com pluriculturalidade de sujeitos em suas diversificadas
identidades históricas, num mundo simulado pelo jogo de RPG.
A demonstração da argumentação desenvolvida nesta seção segue abaixo
(QUADRO 13, p. 114), contemplando os princípios socioconstrutivistas que estão
atrelados e que deverão suportar a proposta de estudo para acompanhamento e
verificação das características da aprendizagem.

Quadro 13 – Princípios socioconstrutivistas no RPG
A interação social é um dos
fundamentos básicos do jogo de RPG. Os
Jogadores constroem uma história de forma
coletiva e colaborativa, se ajudando
mutuamente para resolver os desafios
colocados pelo Mestre.


Interação social
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O jogo potencializa o surgimento da
ZPD. Os Jogadores cooperam entre si neste
processo de construção. Jogadores mais
experientes podem auxiliar os menos
experientes.
 O Play by Forum é visto neste
estudo como um instrumento
mediador de aprendizagem.


ZDP

Mediação

Assim como a brincadeira de faz-de-conta, o jogo de papéis e o jogo
protagonizado, o RPG digital, especialmente
o Play by Forum, também envolve situação
imaginária.


Criação – imaginação

Em lugar de reproduzir um modelo, os
sujeitos produzem um
texto de
forma
espontânea e coletiva, conforme previsto
pelo Socioconstrutivismo. Esta habilidade
pode ser potencializada pela mediação com
o Play by Forum.


Autoria colaborativa

Envolve a decisão sobre o tema que
será tratado no texto. Neste caso, trabalhase com os temas geradores, propostos por
Freire (2005). A estrutura cognitiva dos
sujeitos é tomada como ponto de partida, e
o processo de aprendizagem significativa é
favorecido.


Planejamento



Revisão

Envolve reflexão sobre a organização
d as próprias ideias, o que pode ser
caracterizado como atitude
metacognitiva.

Fonte: Cabalero (2007).

Porém, para darmos continuidade a este trabalho, cabe fazer algumas
perguntas, que devem ser desenvolvidas para o melhor entendimento da questão e
se referem ao conceito e à natureza do jogo, como: O que realmente significa RPG?
Qual seu histórico? Como se desenvolve a dinâmica de jogo? Quais as regras que o
constituem enquanto jogo?
Também pertinente é o esclarecimento sobre a abordagem socioconstrutivista
e os principais pressupostos que a integram, considerando também algumas
questões a serem destacadas, como, por exemplo, a relação entre o brincar, o jogo,
e suas possibilidades para o ensino e aprendizagem do conhecimento histórico. Há
igualmente que refletir sobre como a relação entre certos conceitos proeminentes
dos estudos de Vygotsky, como as zonas de desenvolvimento, a importância da
interação sócio-histórica e a mediação dos signos sociais para a formação do
pensamento humano.
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E

todo

esse

arcabouço

teórico,

não

podemos

olvidar,

deve

ser

inapelavelmente associado ao objeto da pesquisa, no desenvolvimento do contexto
histórico sertanejo e de Canudos. Esta configuração oferecerá condições aos
Jogadores, para que, através das informações históricas, construam a sua
Campanha e as diferentes possibilidades de Aventuras, tendo como base a
contextualização mais geral, que para nós é importante, pois situa o Jogador do
cenário sócio-histórico no qual Canudos é construído. A compreensão do contexto
em torno de Canudos e de Conselheiro permitirá que cada Aventura possa ser
produzida dentro de um conhecimento histórico concreto que, para nós, tende a
oferecer aos Jogadores uma sensação mais íntima com a realidade a ser jogada.
No Quadro 14 resumiremos os principais elementos que compõem e
estruturam o desenvolvimento de um jogo de RPG. Para tanto, tomaremos como
referência o trabalho de Rosa e Maltempi (2006, p. 3), que nos indica os principais
pontos que devem aparecer em qualquer RPG, independentemente da sua
modalidade.
Quadro 14 – Elementos básicos para a construção de uma Aventura de RPG
O tema de uma Aventura é o assunto abordado pela história
(ex.: uma guerra, uma fuga, um desastre...). O objetivo é o que se
deseja alcançar após percorrer a Aventura (no caso educacional
pode ser o aprendizado, a revisão, a introdução de um
determinado conteúdo, entre outros). É possível ainda, criar
situações que possam trazer à tona o tema gerador.


Temas e
Objetivos

Conteúdo a
ser trabalhado



É um recorte de determinado conteúdo, no qual se fará a
relação com as ações que se encontrarão na história.

São elaborados para cada membro da Aventura
(protagonistas,
antagonistas, coadjuvantes, aliados, informantes e
Personagens figurantes). Apenas
os protagonistas são interpretados pelos
educandos/Jogadores.


Descrição de  É a construção dos cenários que estão inseridos na Aventura
Ambientes (casas, castelos, florestas, ilhas, etc.).

Chamado à  É algo inusitado que acontece para que os protagonistas se
Aventura sintam convidados a sair da rotina e se aventurar.
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É o desenvolvimento da história em si, a sequência de
acontecimentos (início, meio e fim da Aventura), onde ocorrem as
ações, as situações desafiantes, as informações, entre outras
partes.


Enredo

Fonte: ROSA, M.; MALTEMPI, M. V. Realização de Projetos a Distância: contribuições da
colaboração à Educação Matemática. In: SIMPÓSIO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA, 8., 2006,
Buenos Aires. Anais... Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján; Universidad Nacional de Tres
de Febrero; Edumat, 2006, p. 3. 1 CD-ROM.

4.2.4 Modo de Pensar Histórico e o jogo de RPG socioconstrutivista
A compreensão do trabalho histórico realizado em sala de aula, à luz dos
postulados socioconstrutivistas, tem como práxis o desafio de superar as
perspectivas de desempenho em sala de aula que apenas promovam o ensino com
base memorística e sem qualquer contextualização da realidade prática dos sujeitos.
Acreditamos que o trabalho educativo que não engaje os estudantes em um
processo de reflexão e crítica de si e do meio social no qual estão inseridos,
objetivando uma transformação das estruturas de dominação e opressão, não está
em conformidade com a melhor forma de executar a tarefa didática.
Este trabalho defende a investigação do processo histórico concreto, do
ponto de vista dos sujeitos que atuam coletivamente para a construção da
história. Segundo Gramsci (1978), todo ato histórico não pode deixar de ser
realizado pelo homem coletivo na busca de uma concepção de mundo.
(MARTINS, 2009, p. 32).

Entendemos que qualquer processo de ensino-aprendizagem tem como
responsabilidade apresentar seu posicionamento frente às questões que envolvem a
superação das mazelas sociais e da exploração provocada pela estrutura de classes
vigente na vida práticas das pessoas, pois, como afirma Matta (2006, p. 50):
O ensino de História, para ser útil e motivador, deve ter o objetivo de
desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de envolver os alunos e
professores como autores e atores, agentes do processo. As problemáticas
estudadas deverão estar integradas às questões autênticas da vida dos
envolvidos.

Sobretudo,

acreditamos

em

um

processo

educativo

que

apoie

a

transformação do educando em sujeito ativo, respeitando sua condição singular,
mas principalmente sua ação prática dentro de um coletivo ativo. Corroboramos com
a compreensão de que o aprendizado, em geral, precisa: “[...] ser rico de significado
pessoal, autêntico e de utilidade para a vida do estudante.” (MATTA, 2006, p. 50).
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Ora, sabemos que o RPG é um jogo cuja perspectiva se apresenta como uma
compreensão dialética do conhecimento, superando a oposição prática à reflexão e
incorporando a relação de transformação social em sua ação pedagógica. Por isso,
sustentamos também que a proposta epistemológica que mais se aproxima desta
perspectiva de tratamento do conhecimento historiográfico em sala de aula é a que
se aproxima dos postulados do socioconstrutivismo, na medida em que: “[...] a
abordagem sócio-construtivista [sic] de Vygotsky, que fundamenta o modo de pensar
histórico, concebe o homem influenciado pelo seu meio de vivência, mas voltandose a ele para transformá-lo.” (MARTINS, 2009, p. 39).
A reflexão sobre o Pensar Histórico o distingue como um método prático de
ensino, capaz de agregar em si a reflexão e a ação para a criação de uma proposta
metodológica de cunho praxiológico, com base em Gramsci: “Na concepção
gramsciana, o pensar é uma técnica que se aprende com o processo de vivência,
assim, o conhecimento humano perpassa por essa técnica do pensar, e adquire sua
plenitude na ação humana, mediado pelo trabalho.” (MARTINS, 2009, p. 32). O
modo de Pensar Histórico é caracterizado pela problematização da realidade
histórica, trazendo uma indagação do presente para o passado a ser investigado no
processo de aprendizagem, como aponta Martins:
Os conhecimentos construídos a partir do trabalho de raciocínio e
elaboração de hipóteses, investigações a fontes históricas, reflexões e
diálogos entre os sujeitos do processo de aprendizagem e todas as relações
interativas que emergem do pensar histórico devem ser realçadas em uma
síntese interpretativa, que é o próximo momento a ser percorrido para se
adquirir um conhecimento mais abrangente e ao mesmo tempo mais
profundo, que orienta o pesquisador a construir suas considerações sobre o
problema investigado. (MARTINS, 2009, p. 38-39).

Vale salientar que o estudo do Pensar Histórico desenvolvido por Martins
(2009) é baseado nos estudos de Matta (2006), que por sua vez se pauta pela
abordagem de Robert Martineau, um pensador que “[...] trabalha com o conceito de
“modo de pensar histórico”, cujo desenvolvimento e maturação nos alunos seriam o
objetivo maior do ensino básico de História.” (MATTA, 2006, p. 50). E acrescenta:
“Para Martineau, a História é um produto do pensamento: uma representação mental
construída a partir do trabalho intelectual. Consequentemente, a representação do
passado é resultado do trabalho de Historiadores.” (MATTA, 2006, p. 50).
Em suma, o modo de Pensar Histórico é caracterizado pelo desenvolvimento
de uma questão que problematize o passado, partindo de uma indagação do
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presente. Para tanto, esse modo de pensar perpassa algumas características que
deverão organizar e identificar a proposta do modo de Pensar Histórico, que
preconiza que
[...] os alunos deverão desenvolver, pelo menos, três das características do
historiador: atitude, metodologia e linguagem. Sendo assim, provocado por
processos organizados pelo professor, o aluno deverá elaborar um
problema, depois pensar nele, usar um raciocínio metódico para resolvê-lo
e, finalmente, propor uma explicação a partir de suas interpretações.
(MATTA, 2006, p. 52).

No nosso entender, a proposta do RPG Sertanejo de Canudos está de acordo
com esse modo de se propor a utilização das habilidades cognitivas humanas para a
produção da História. Neste jogo se imbricam elementos como: a produção autoral;
a importância da valorização do contexto prático; a interpretação da História; as
possibilidades de criação e recriação do pensar sobre o passado e de criticá-lo ao
mesmo tempo, enquanto experiência atualizada e vivenciada pela simulação
histórica; a participação ativa no processo de produção do conhecimento; e,
principalmente, a organização coletiva em torno de soluções para os problemas e
desafios enfrentados durante a narrativa RPGista. Tais características acenam para
a viabilidade do cruzamento desses dois recursos pedagógicos, o uso do jogo e o
modo de Pensar Histórico.
4.2.5 O Socioconstrutivismo
O psicólogo russo Vygotsky, através dos estudos da Escola Dialética, iniciou
um processo de desenvolvimento de métodos próprios para entender melhor as
hipóteses de pesquisa referentes aos processos de construção da inteligência
humana em meio social. Jntamente com seus colaboradores, entre eles Lúria e
Galparin, iniciou um estudo cujo escopo era o entendimento de como as
capacidades humanas são produzidas de modo progressivo e dialético, em
situações sociais de cooperação em realidades históricas concretas. De acordo com
suas conclusões, ao longo das dinâmicas de vivências históricas, os sujeitos
constroem coletivamente, para si, formas de apropriação do mundo que,
progressivamente, serão reproduzidas ou transformadas, mediante as demandas
sociais. Para Vygotsky, a aprendizagem é uma realização social e não individual,
como afirmava a tradicional psicologia ocidental de sua época (NÚÑEZ, 2009).
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Outro importante postulado desenvolvido nestes estudos se concentra na
questão da mediação dos sujeitos com a realidade imediata. Segundo os
pressupostos sociointeracionistas, “[...] a relação do homem com o mundo não é um
processo direto, mas, fundamentalmente, uma relação mediada.” (NÚÑEZ, 2009, p.
26). Isto posto, podemos assumir que:
A aprendizagem como atividade transformadora tem caráter mediatizado por
instrumentos, ou seja, ferramentas que se interpõem entre o sujeito e o
objeto da atividade. Vygotsky confere grande importância aos signos, como
instrumentos especiais. A mediação nos processos de internalização é uma
ideia chave na Teoria Sociointeracionista. A mediação se dá pela
intervenção dos objetos (materiais ou espirituais, instrumentos ou signos) na
relação entre sujeitos e objeto, e entre os sujeitos. (NÚÑEZ, 2009, p. 26).

Os postulados socioconstrutivistas são importantes para este trabalho, por
apresentarem uma proposta que entende que o processo de ensino e aprendizagem
é, sobretudo, realizado num meio social contextualizado historicamente, perpassado
por uma práxis ativa dos aprendentes, aqui sujeitos de seu processo de construção
do conhecimento.
Na medida em que se aprende no meio social, mediado pelos instrumentos e
ferramentas construídas sócio-historicamente, compreende-se que a participação do
outro social em situações de aprendizagem significativas contribui para mediar a
relação deste sujeito que aprende com a realidade produzida coletivamente, tendo
em vista a organização do conhecimento junto aos outros, em mediação.
Julgamos que o RPG tem semelhanças que o aproximam das potencialidades
de aprendizagem concebidas pelo socioconstrutivismo, por apresentar aspectos em
sua dinâmica e proposta que dialogam com os estudos de Vygotsky, no que diz
respeito a Interação, ZDP, Mediação e Criação. Para solidificar nossa posição,
entretanto, entendemos que seja interessante que busquemos analisar estes
conceitos, que deverão ser utilizados como elementos de análise do processo de
aprendizagem para o ensino da história de Canduos, através do jogo de RPG.
A Mediação é a aprendizagem em ação compartilhada entre os sujeitos e
modificada pelas ferramentas. Através da ação mediada, o sujeito apreende a
realidade e, através dos signos e dos instrumentos e ferramentas que estão
envolvidos no processo de mediação, incorpora os significados culturais dos
elementos simbólicos. Ao discorrer sobre a natureza da mediação, Wachowicz
afirma que:
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A mediação é entre uma pessoa e a ação. A aprendizagem estaria nos
significados que são conferidos aos instrumentos e às ações. Para
Vygotsky, os significados vêm do meio social externo, mas são
interiorizados pela pessoa individualmente e de forma particular. Esse meio
social está constituído de objetos e pessoas. Estas são as verdadeiras
mediadoras da aprendizagem, na teoria de Vygotsky. (WACHOWICZ, 2009,
p. 94).

Julgamos que a mediação através do RPG pode provocar uma maior
apropriação do conhecimento registrado através da Campanha, das Aventuras, etc.,
mais até do que faria uma aula expositiva convencional. No RPG, a situação gerada
pelo jogo cria um ambiente de mediação com maior espontaneidade e possibilidade
para o engajamento e o interesse ativo e significativo dos Jogadores na apropriação
do conhecimento que, ao ser incorporado como experiência imaginativa em uma
simulação histórica, viabiliza que processo de ensino e aprendizagem se torne mais
construtivo e participativo.
É na Interação com as pessoas que a mediação terá sentido. Todo e qualquer
conhecimento, em sua mediação, sofrerá intervenção de dois elementos
fundamentais

para

o

desenvolvimento

da

aprendizagem:

a

relação

de

intencionalidade e de sentido do conhecimento aprendido na interação social,
através da mediação com os instrumentos e com os sujeitos. Entendemos que um
dos fundamentos básicos do RPG é a perspectiva de Interação entre os seus
Jogadores, dentro de uma proposta social em que a práxis singular dos sujeitos é
orientada para o cumprimento de objetivos comuns, na busca pela solução de um
problema prático gerado por uma situação desafiante colocada para o grupo.
Logo, compreendemos que a proposta do RPG não somente se coaduna e se
apresenta de acordo com a proposta sociointeracionista de Vygotsky, como também
apoia o trabalho pedagógico no campo da colaboração e do compartilhamento de
experiências práticas, em meio à diversidade de sujeitos, em sua pluralidade sóciohistórica.
A Relação de Aprendizagem é uma ação integrada de todas as
potencialidades cognitivas dos sujeitos. Por esse raciocínio, não faz nenhum sentido
considerar o processo educativo dicotomizado ou dividido em partes distintas e
estanques. O processo é de integralidade de todo o sujeito em relação ao
conhecimento, vez que, quando ele aprende, o realiza com todas as suas
capacidades, pois conforme afirma o próprio Vygotsky,
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[...] o intelecto não é precisamente a reunião de determinado número de
capacidades gerais, observação, atenção, memória, juízo etc., mas sim a
soma de todas as capacidades diferentes, cada uma das quais, em certa
medida, é independente das outras e portanto, tem que ser desenvolvidas
independentemente, mediante exercícios adequados. (VYGOTSKY et al,
2007, p. 31).

Decerto que a construção dos conceitos está inserida nesta lógica do trabalho
educativo, a partir dos conhecimentos prévios, extraescolares, ou conhecimentos
espontâneos, conforme aponta Vygotsky, ao discorrer sobre a importância destes
conhecimentos da vida, que são elementos importantes como ponto de partida para
a ação pedagógica em sala de aula, tendo em vista que “[...] não podemos negar
que aprendizagem escolar nunca começa no vácuo, mas é precedida sempre de
uma etapa perfeitamente definida de desenvolvimento, alcançada pela criança antes
de entrar na escola.” (VYGOTSKY et al, 2007, p. 33). Neste aspecto, o uso do jogo
RPG tende a proporcionar condições favoráveis para que as experiências e a
relação singular de interpretação das vivências históricas apareçam de forma
espontânea e como práxis, ou seja, como conhecimento experimentado e refletido
pelo sujeito, em torno de si e dos seus pares, em situação didática organizada em
torno da simulação histórica.
A amplitude histórica e cultural que a vivência do RPG pode dimensionar para
o processo de ensino e aprendizagem pode aproximar tanto os educandos, quanto o
educador mediador e Jogador da produção do conhecimento compartilhado e
refletido, através da dinâmica do jogo, de forma mais direta e contextualizada com a
realidade prática e os conhecimentos prévios de todos. Sustentamos que o uso do
RPG pode oferecer, como estratégia pedagógica para o processo de aprendizagem,
[...] a possibilidade de usar o conhecimento, seja histórico, seja de outra
área do conhecimento, mesmo em uma situação simulada, oferece uma
relação mais íntima do conhecimento, pois oferece para esse educando
uma sensação de conhecimento de posse, de pertencimento. (MELO, 2012,
p. 12).

Sabemos que a importância dos conhecimentos prévios – ou como Paulo
Freire (2009) denomina, conhecimento de mundo – também aparece como um
postulado em Vygotsky. Tal princípio também reforça a nossa escola, não somente
pela episteme socioconstrutivista, mas pelo uso do jogo, na modalidade RPG, como
ferramenta mediadora e engajadora dos sujeitos coletivos, em situação de
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simulação imaginativa, conduzindo para o desenvolvimento maturacional do
organismo dos sujeitos no processo de aprendizagem. Ressaltamos ainda que “[...]
pela sua importância, este processo de aprendizagem, que se produz antes que a
criança entre na escola, difere de modo essencial do domínio de noções que se
adquirem durante o ensino escolar.” (VYGOTSKY et al, 2007, p. 34).
Ao contrário de Jean Piaget, que defende a ideia de que o desenvolvimento
cognitivo precisa atingir uma determinada etapa em seu curso, para que o
desempenho da aprendizagem se desenvolva, como parte “posterior” ao processo
de maturação orgânica, Vygotsky, criticando tal enunciado, afirma que: “É claro que
esta teoria implica uma completa interdependência do processo de desenvolvimento
e do de aprendizagem, e chega até postular uma nítida separação de ambos os
processos no tempo.” (VYGOTSKY et al, 2007, p. 26).
Além de refutar o fumdamento piagetiano, Vygotsky e seus colaboradores
constroem outra explicação sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem,
ao assinalarem a natureza inter-relacional destes elementos, estabelecendo que “[...]
a aprendizagem e o desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na
idade escolar; portanto, estão ligados entre si desde os primeiros dias de vida da
criança.” (VYGOTSKY et al, 2007, p. 34).
O elemento importante dos estudos de Vygotsky, para nossos objetivos, é a
compreensão dos sujeitos como ativos e centrais no processo de aprendizagem. A
Educação está relacionada diretamente com a aprendizagem do aprendente, em
interação com outros pares, em uma dada situação sociocultural, destacando os
diferentes níveis progressivos de capacidades que, em situação de aprendizagem,
serão revelados: “É necessário, portanto, revelar no mínimo dois níveis evolutivos: o
das capacidades reais e o das possibilidades de aprender com a ajuda dos demais.
A diferença entre esses dois níveis é o que Vygotsky denomina: Zona de
Desenvolvimento Proximal.” (NÚÑEZ, 2009, p. 30). Podemos então perceber que,
para Vygotsky, é importante a dinâmica subjacente ao complexo processo de
desenvolvimento de zonas ou níveis potenciais de desenvolvimento:
A diferença entre o nível de tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o
nível das tarefas que podem desenvolver-se com uma atividade
independente define a área de desenvolvimento potencial da criança. [...] A
área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros
passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento, e examinar não só
o que o desenvolvimento já produziu, mas o que produzirá no processo de
maturação. (VYGOTSKY et al, 2007, p. 36-37).
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No âmbito das atividades escolares, a Zona de Desenvolvimento Imediato,
ainda citando Núñez,
[...] ajuda a apresentar uma nova fórmula para aprendizagem. Considerando
que a ‘boa aprendizagem’ é aquela que precede o desenvolvimento, a
escola deve esforçar-se em ajudar os alunos a expressar o que por si
mesmo não podem fazer, em desenvolver seu interior. (NÚÑEZ, 2009, p 31).

Julgamos ser importante ressaltar que o conceito de Práxis utilizado neste
trabalho está vinculado à relação entre o homem e a realidade, que dialeticamente
transforma e é transformada na interação, mediada tanto pelos signos e ferramentas
culturais produzidas ao longo do processo histórico, quando pela relação com o
outro, que ajuda a criar o ambiente de aprendizagem concreto e provocador do
instante de aprendizagem, ou da ZDP:
Vale ressaltar que a práxis é aqui compreendida como a atuação do
homem sobre a realidade (FREIRE, 2005). [ ...] É possível ter infinitas
ZDPs envolvendo vários sujeitos, todos compartilhando e sendo ao
mesmo tempo singulares no seu contexto social. Este estudo compreende
que o compartilhamento de uma práxis comum constitui a base de
sustentação de uma comunidade de aprendizagem. Ou seja, é o ponto de
encontro dos sujeitos no ato de construção colaborativa em torno de um
objetivo comum que favorece a formação de uma comunidade de
aprendizagem. (CABALERO, 2007, p. 33).

Neste sentido, os estudos de Vygotsky reverberam a importância de
entendermos os processos que desencadeiam a aprendizagem e o desenvolvimento
das potencialidades internas de cognição dos alunos, por meio da compreensão da
relação entre os níveis de possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento,
comprovando

que

“[...]

existe

uma

relação

entre

determinado

nível

de

desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem.” (VYGOTSKY et al,
2007, p. 35).
A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os
futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento, e examinar
não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá
no processo de maturação. […] Portanto o estado de desenvolvimento
mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos a dois
níveis: desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento potencial.
(VYGOTSKY et al, 2007, p. 37).

Ao trazer o conceito de Zona de Desenvolvimento Efetivo e de Área de
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Desenvolvimento Potencial, Vygotsky contribuiu para que houvesse profundas
mudanças na concepção sobre os processos de aprendizado. Até então, era
desconsiderado o valor do trabalho cooperativo, e um ensino que se adiantasse aos
processos de aprendizado já efetivados pelos sujeitos atingiria melhor o objetivo,
pois “[...] a teoria do âmbito do desenvolvimento potencial origina uma fórmula que
contradiz exatamente a orientação tradicional: o único bom ensino é o que se
adianta ao desenvolvimento.” (VYGOTSKY et al, 2007, p. 38).
Conforme podemos perceber (FIGURA 10), no processo de geração da ZDP
em sala de aula, considerando a perspectiva de interação entre estudante e
professor, o que ocorre é resultado de um processo dinâmico de troca,
compartilhamento e vivência coletiva, comum de uma realidade significativa para
todos.
Figura 10 – Ilustração do processo de interação social e produção da ZDP

Fonte: MATTA (2008, p. 6).

Assim, a noção de aprendizagem em Vygotsky, além de considerar a relação
entre as vivências históricas e as ferramentas culturais que deverão estar mediando
a relação dos sujeitos entre si e com o mundo, também aponta para a dinâmica da
constituição das formas superiores do pensamento, através da ativação das várias
capacidades

humanas

cognoscentes

e

dos

diferentes

momentos

de

desenvolvimento dos sujeitos, durante a vivência na escola:
Considerada sob este ponto de vista, a aprendizagem não é, em si mesma,
desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da
criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de
processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem
a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente
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necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas
caraterísticas humanas não naturais, mas formadas historicamente.
(VYGOTSKY et al, 2007, p. 40).

O processo de aprendizagem e desenvolvimento biológico estão intimamente
ligados, pois ambos ocoorrem por meio da dinâmica da internalização dos conceitos
historicamente construídos pela humanidade. É na mediação pelos objetos e pelos
outros sujeitos, que aprendizagem e desenvolvimento biológico se apoiarão em
ferramentas psicológicas de organização do mundo mental para a transformação do
universo material.
Parece-nos ser verdadeiro pensar que, através do uso do jogo na modalidade
RPG, o processo de produção da zona comum de conhecimento e aprendizagem
não se desenvolverá de maneira distante de uma aula socioconstrutivista. Aplicado,
o jogo proporcionará, numa dinâmica de simulação de uma realidade histórica
engajadora, a produção de soluções construídas através de um coletivo singular, ou
seja, na ação e pela ação da pluralidade de ideias que se integrarão e se
encontrarão na busca pela resposta mais adequada para o desafio do momento
social compartilhado, gerando com isso o “instante de aprendizagem” comum a
todos – ou, em outras palavras, a ZDP.
Por fim, a Capacidade Autoral e Criativa dos sujeitos Jogadores, no
desenvolvimento da dinâmica do jogo, nos desafios das Aventuras, revela ser
necessária para a formação da Zona de Desenvolvimento Imediato. Isto é uma
constante no RPG, pois percebemos que o jogo provoca nos Jogadores a
necessidade de vivenciar, por uma práxis imaginativa, a emulação de uma situação
histórica concreta, porém simulada.
O conhecimento nesta perspectiva de aprendizado ganha configurações
práticas, por entendemos que, mais do que simples profusão de ideias, em
condições

de

aprendizagem

supostamente

idealizadas,

a

construção

do

conhecimento é, sobretudo, formação de soluções para problemas práticos que
emergem da realidade objetivada. E, neste aspecto, o pensamento, ou melhor, a
aprendizagem, se constitui em um movimento, contextualizado historicamente, de
transformação dialética entre o sujeito que aprende e o meio cognoscível, através
dos desdobramentos dos meios para a efetivação deste processo, pois “[...] o
conhecimento, portanto, não é composto somente por ideias, pelo simbólico, mas

126

pela aplicação destas ideias aos problemas vivenciados pelos sujeitos em seu
ambiente.” (MATTA, 2006, p. 64).
E,

sobre

a

relação

entre

pensamento

e

aprendizado,

à

luz

do

socioconstrutivismo, é conveniente ressaltar que: “Aprende-se quando se pensa.
Pensamento sobre o que se faz, sobre o que se fez, sobre o que se acredita, sobre
o que os outros fazem ou acreditam ou sobre o próprio pensamento. Pensamento
colaborativo, ativo, engajado sócio-historicamente.” (MATTA, 2006, p. 64).
Temos por suposição que a utilização do jogo de RPG, que potencialmente
possibilita o simulacro de situações de aprendizagens reais, possibilita que a
construção deste conhecimento cumpra o seu papel de promoção de um pensar
mais engajado com os contextos societários práticos, as ações ativas de
engajamento no campo da transformação sobre a realidade que se vivencia e,
principalmente, na organização de soluções coletivas para problemas comuns no
campo da práxis social.
Para sistematizar a relação entre os conceitos socioconstrutivistas e o jogo de
RPG, segue abaixo (QUADRO 15, p. 126) um resumo dos principais conceitos e
indicadores que, durante todo este capítulo, foram sendo discutidos e analisados.
Este quadro deverá subsidiar a construção e desenvolvimento do Sistema RPG by
Moodle, assim como a estruturação da página principal e suas seções, tendo a
finalidade de garantir, através de ferramentas de comunicação e interação, aspectos
como interatividade, interação, colaboração e criatividade autoral por parte dos
Jogadores.
Quadro 15 – Sistematização dos conceitos socioconstrutivistas que aparecem no
desenvolvimento do jogo de RPG
A interação social é um dos fundamentos básicos
do jogo de RPG digital. Nestes ambientes, os
Jogadores constroem a história em colaboração com o
outro, por meio das interfaces de comunicação chat,
fórum ou e-mail. Os sujeitos envolvidos nesta interação
se ajudam mutuamente para resolver os problemas
colocados.

O jogo, de modo geral, potencializa o surgimento
da ZPD. E o RPG digital certamente favorece a
produção do conhecimento nos sujeitos envolvidos,
pois, durante o processo do jogo, os players cooperam
entre si, os mais experientes auxiliando os menos
experientes.




Interação
social



ZDP

JOGO
RPG
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O RPG digital é visto como um instrumento
mediador de aprendizagem significativa, na medida em
que os players são convocados a participarem
ativamente. Além disso, podem contribuir com o
desenvolvimento da Aventura no jogo, com base nas
suas vivências diversas.

Assim como no faz-de-conta, o jogo de papéis e
o jogo protagonizado, o jogo RPG digital também
envolve situação imaginária, especialmente o RPG 2ic,
o PbF e o PbEM, pelo fato de não terem um ambiente
virtual pré- definido como o Ragnarök.




Mediação



Criação
imaginação

Fonte: Cabalero (2007).

5 MODELAGEM DO JOGO DE RPG BY MOODLE: O SERTÃO DE CANUDOS E A
SEGUNDA EXPEDIÇÃO
Para este capítulo, apresentamos a proposta de modelagem para a
Campanha de Aventuras do RPG Sertanejo de Canudos. Trazemos para a
discussão esclarecimentos sobre o desenvolvimento do ambiente do jogo e de suas
ferramentas de interação, propriamente o sistema RPG by Moodle. Objetivamos
situar o leitor no contexto das discussões organizadas nos capítulos anteriores para
assinalarmos este momento da pesquisa, com base no que já elaborado até aqui e
que agora possibilita a construção desta parte da pesquisa.
Será abordada a perspectiva de modelagem do jogo de RPG by Moodle
Sertanejo de Canudos. Reiteramos que o conceito de Role Playing Game se
relaciona com uma modalidade de jogo cujos aspectos mais relevantes estão na
capacidade de promover a colaboração e a interação dos Jogadores, em torno de
um contexto histórico simulado.
5.1 A CAMPANHA: RPG SERTANEJO DE CANUDOS, SEGUNDA EXPEDIÇÃO
A Campanha do jogo de RPG Sertanejo de Canudos traz os elementos
construídos no capítulo 1 e 2 deste trabalho. A importância das discussões
desenvolvidas nestas etapas é fundamental para se entender a própria ambiência
responsável pela construção do cenário histórico e social do jogo, assim como as
tradições e heranças que foram sendo atualizadas pela práxis dos habitantes
daquela região, que pouco a pouco construíam o espaço social reconhecido como
sertão. Conforme pudemos nos debruçar sobre as heranças e tradições elaboradas
em meio às tensões das sociedades (QUADRO 6, p. 47), foi possível desenvolver
uma compreensão crítica mais ampla do contexto histórico e da pluralidade de
experiências humanas que o produziram. Assim, a noção de contexto como
construção histórica, pautada em tensões e estruturas reproduzidas paulatinamente
na prática social das pessoas, em diferentes momentos, cria um sentido mais
significativo para este trabalho.
A Campanha de RPG desenhada sobre arquitetura de uma história traz em
sua estrutura elementos históricos, sociais e antropológicos, entre outros, que são
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herdados e reproduzidos como ensinamentos e práticas na vida das pessoas
daquele grupo ou comunidade. É importante organizar a Campanha de tal forma que
seu Enredo se aproxime da concretude do ambiente sertanejo de Canudos.
Como qualquer texto, a Campanha precisa estar encadeada em um Enredo
com início, desenvolvimento e término, de modo a criar um ambiente com muita
criatividade, para que possa engajar e seduzir os Personagens Jogadores, de modo
que se sintam desejosos, estimulados para experimentar a história. A modelagem de
uma Campanha de jogo de RPG precisa estar situada em um ambiente ou
ambientação que é “[...] descrição do planeta ou do mundo em que os Personagens
vão jogar, ou do mundo no qual eu vou contar a história, é o ambiente do jogo.”
(LOURENÇO, 2002, p. 25).
Vale destacar que, mesmo sendo uma brincadeira de faz-de-conta, o RPG é
constituído por elementos bastante sérios. É necessário que seja trazido para a
Campanha e para as Aventuras um desenho social que possibilite a modelagem da
simulação própria para o jogo. Neste caso, como temos sustentado até o momento,
utilizamos a ambiência do sertão do Brasil, mais precisamente do entorno do arraial
de Belo Monte, para que, a partir das tensões e estruturas presentes na geração
deste espaço social, pudéssemos encontrar os “ganchos” capazes de criar um
simulacro para a construção de um Enredo.
Os elementos históricos trazidos para o desenvolvimento da Campanha de
RPG apontam para a importância de se entender e situar: os povos naturais, com os
quais os colonos se baterão em função da posse de terra; a noção de sociedade
senhorial ibérica organizada e implantada na região; por fim, a sociedade patriarcal
ibérica e sua influência na formação de estruturas de dominação senhorial
coronelista, que se defrontou com os sertanejos pobres, uma conjuntura latente nos
acontecimentos de Belo Monte; a produção em larga escala e o desenvolvimento de
excedentes para comercialização na Europa, situação que antes não fazia parte da
prática social das pessoas moradores da terra; os atores sociais representantes de
povos africanos, índios e europeus. Todos estes processos, populações e estratos
sociais se concatenam, se chocam e mesclam na complexidade da práxis societária
das primeiras comunidades e províncias do entorno do futuro arraial de Canudos
(QUADRO 6, p. 47).
O Quadro 6, ao fim do primeiro capítulo, apresenta características das
heranças étnicas que interpretamos permeavam o sertão de Canudos, e que, por
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isso, devem ser fortes referências de contexto na Campanha para os Jogadores.
Levando em conta estes pontos, redigimos, no início do texto da Campanha:
Estamos no sertão da Bahia, Nordeste do Brasil no final do século XIX. Esta
região, marcada em seu passado por formações interculturais constituídas
por grupos ibéricos, africanos e indígenas locais, revela o surgimento de
uma das grandes comunidades constituídas por sertanejos da época. 9

Por esse prisma, a diversidade étnica dos Jogadores se encontrará logo de
saída representada na similar diversidade do sertão, o que projetamos visando
mediar o pensamento sobre igualdade étnica entre os alunos. Voltamos a tratar
deste tema durante a elaboração da Campanha, quando tratamos de apontar como,
na prática social local, no século XIX, essas heranças influenciaram as relações de
fé e crenças entre os sertanejos.
Em seguida à referência sobre a riqueza étnica, pensamos ser prioritário dar
aos Jogadores a dimensão complexa da situação geográfica, ecológica e ambiental.
Foi então que, utilizando a informação contida no Quadro 6, p. 47, prosseguimos
elaboramos o texto da Campanha, explicando características da regionais e situando
as questões climáticas, para sinalizar as dificuldades de convivência em uma região
com baixa precipitação pluviométrica.
Para tratar do tipo de estrutura de poder e dominação presente no sertão do
entorno de Canudos, no século XIX, exploramos dados coligidos sobre o
coronelismo e as relações de produção (QUADRO 6, p. 47). Fundamentamo-nos,
ainda, no diálogo com autores como Euclides da Cunha (2003), Oliveira Litrento
(1996), Eul-Soo Pang (1979), Rinaldo dos Santos (1984), Marco Antonio Villa (1995)
e José Calasans (1997), entre outros, que nos ajudaram a entender como construir o
contexto prático para apoiar a produção do roteiro de ambientação no sertão, de
modo a levantar os principais aspectos da estrutura patriarcal na região.
Não obstante o fator de dominação, pudemos perceber a necessidade de
dispor os Jogadores no cenário econômico e político característico da região, de
modo a incentivar os Jogadores à reflexão sobre as tensões nas relações de
produção e na disputa pelo latifúndio. As informações que nos deram base para
continuar a escrita da Campanha foram, além das discussões com os teóricos, as
sistematizadas nos Quadros 6, p. 47, e 10, p. 80. A partir destas fontes, relatamos:

9

Campanha do jogo de RPG Sertanejo de Canudos. O texto completo se encontra no Apêndice A.
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A política empregada no sertão, durante todo o século XIX, é controlada
pelos coronéis locais, que possuíam poder de dominação. As necessidades
privadas dos coronéis se tornavam “leis” públicas para todos os seus
agregados. Era um tipo de “sociedade de coronéis” que havia sendo
construída, desde o século XVIII. A figura do coronel atuava diretamente no
poder municipal público. A economia local, durante todo o século XIX, tinha
forte vinculação ao poder latifundiário dos latifundiários e as relações
estabelecidas entre os comerciantes locais, que distribuíam entre outras
mercadorias, produtos originários do cultivo agrícola. 10

Visando melhor localizar os Jogadores quanto à dinâmica social da região
que caracteriza o sertão no qual Canudos está inserido, delimitamos os limites
geográficos e os vilarejos e cidades do entorno de Canudos. Esta estratégia permitiu
demarcar o contexto prático do jogo, que utilizará mapas e imagens referentes para
melhor ilustrar tanto a rota de Conselheiro e seus seguidores, quanto a dos militares.
Além disso, buscamos analisar os tipos de relações sociais estabelecidas
entre Canudos e outras comunidades circunvizinhas, pois pensamos que seria
importante trazer para o roteiro da Campanha a informação de que Canudos não
estava fechado como uma comunidade ensimesmada, possuindo forte interação
com as comunidades indígenas da região, outros grupos religiosos e alguns
coronéis e comerciantes locais. Buscamos despertar nos Jogadores a percepção de
que Belo Monte, ao contrário do que dizia a propaganda republicana, era um vilarejo
muito bem visto nos demais centros populacionais sertanejos das redondezas.
Outra informação relevante que acrescentamos à Campanha trata das
tradições religiosas legadas pelos colonos ibéricos nos parágrafos, sintetizadas no
Quadro 10, p. 80. Intentamos, no texto da Campanha, informar o leitor sobre as
implicações dessas heranças ibéricas e suas crenças, citando o milenarismo
sebastianista, já discutido no primeiro capítulo, como elemento ainda presente e
atuante no século XIX, em Canudos.
Optamos também por trazer alguns detalhes da práxis social de Belo Monte,
tendo em vista a demanda de informações necessárias para que os Jogadores
possam, a partir do contexto prático de Belo Monte, interpretar seus Personagens
com maior proximidade da história concreta, como se pode perceber neste excerto
extraído da Campanha:
Em Canudos, as pessoas estabeleciam relações comerciais com outras
cidades de modo bem frequente. Os famintos eram alimentados e
todos trabalhavam. Não eram permitidos prostituições e os crimes de menor
gravidade eram administrados e julgados por Conselheiro. A comunidade
10

Campanha do jogo de RPG Sertanejo de Canudos. O texto completo se encontra no Apêndice A.
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também recebia a visita de alguns religiosos que eram simpatizantes do
movimento. Canudos possuía uma escola que atendia a toda comunidade
com dois professores11.

Julgamos, para contextualizar melhor os Jogadores do acontecimento
responsável por disparar a primeira ofensiva contra os conselheiristas, ser
procedente situarmos, na Campanha, a crise causada pelo juiz Arlindo Leoni na
questão da negociação da madeira que os conselheiristas não receberam, embora
tenham pagado com antecedência. A primeira expedição tem como causa imediata
este acontecimento. A vinda da primeira tropa policial contra Canudos, conforme
podemos verificar na sequência da Campanha (APÊNDICE A), não foi tratada no
texto, pois nesta ação não identificamos elementos que potencialmente acrescentem
grande jogabilidade à dinâmica do jogo RPG; por conseguinte, como explicitamos
anteriormente, optamos por iniciamos nossa primeira Aventura na segunda
expedição contra Canudos.
Por fim, ao terminar a Campanha, tendo como base os elementos descritos
acima, nos consideramos inicialmente aparelhados para analisar se o texto tem
condições de mediar as informações históricas acerca do tema para Jogadores
(inclusive o Mestre), educandos e professores. Convém lembrar, entretanto que a
interpretação feita sobre a Campanha é necessariamente uma leitura preliminar, já
que a verificação efetiva da eficiência e adequação só poderá acontecer após a
prática do jogo. Tal verificação seguirá os parâmetros definidos no capítulo 3
(QUADRO 14, p. 115), quando definimos os elementos básicos para a construção
de uma Aventura de RPG. Não obstante, salientamos que estes elementos gerais
devem ser compreendidos em consonância com a realidade de nosso caso concreto
de estudo, abarcando suas características (QUADRO 16, p. 132):
Quadro 16 – Indicadores de elementos para a aventura
1. Temas e Objetivos
Pretendemos que o Enredo da Campanha apoie os Jogadores, de modo
que eles possam se situar no contexto sertanejo.
2. Conteúdo a ser trabalhado
Pretendemos que os Jogadores vivenciem a proposta do Enredo, de
modo a aprenderem elementos próprios do contexto.
11
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3. Personagens

Pretendemos que os Jogadores aprendam sobre Antropologia e
Personagens do sertão.
4. Descrição de ambientes
Projetamos que os Jogadores possam, ao se Aventurarem no Enredo,
conhecerem mais sobre o meio ambiente sertanejo.
5. Enredo

Trata de esclarecer sobre o contexto da guerra. Objetivamos que os
Jogadores, ao vivenciarem a simulação, possam se apropriar de
conhecimentos históricos sobre a expedição de Canudos.
Fonte: Adaptado de Cabalero (2007).

5.2 A PROPOSTA DE AVENTURAS DO RPG SERTANEJO DE CANUDOS

A proposta de Aventura para o RPG Sertanejo de Canudos tem como
Campanha “A Guerra de Canudos”. A princípio, o desenvolvimento das Aventuras
seguiria a sequência das quatro expedições militares organizadas para a destruição
da comunidade conselheirista; no entanto, devido a questões que envolvem o tempo
para o término da pesquisa, optamos por enfocar apenas a segunda expedição para
compor a Campanha, suprimindo a primeira. Acreditamos que a segunda expedição
traz elementos mais jogáveis para o Enredo, como localização, tensão e clímax
entre outros aspectos, e, portanto, tende a garantir uma situação de jogo efetiva.
Entendemos que o objetivo destas Aventuras é a criação simulada da
vivência histórica das tensões e crises que atingiram os canudenses, a partir do
enfrentamento com as tropas militares republicanas. Neste sentido, pensamos que
seria mais jogável extrairmos os Personagens Não Jogadores (esta espécie de
Jogadores coadjuvantes controlados pelo Mestre ou narrador) dos acontecimentos
concretos da segunda expedição. Portanto, projetamos para esta Aventura trazer os
Personagens reais que participaram do confronto, como João Abade, Pajeú, Pedrão,
major Febrônio de Brito e o próprio Antônio Conselheiro, visando aproximar a
Aventura ainda mais do seu momento material, como se pôde perceber no texto da
Campanha (APÊNDICE A).
Por outro lado, consideramos também como elementos provocadores, que
podem facilitar ou atrapalhar a dinâmica da história, NPC fictícios, como D. Simplícia
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e Zé das Botas, indicados na Campanha (APÊNDICE A). Outros podem também ser
geridos pelo Mestre, para dimensionar o conhecimento sobre o sertão e o seu
cotidiano pela interação que os Jogadores terão com esses não Personagens. Este
contato exige dos Jogadores que estudem os costumes, a linguagem e a prática de
vida dos sertanejos no século XIX.
Consoante estes pressupostos, buscamos, gradativamente, inserir os PJ no
Enredo da Aventura. Inicialmente, optamos por localizar os Jogadores no tempo e
no espaço, para objetivar a inserção. Para tanto, tratamos de situar Caratacá e
Bendegó, como parte da rota dos aventureiros e da trilha histórica dos
acontecimentos concretos que envolveram os canudenses e os militares, como
podemos perceber abaixo:
É 1896. Os andarilhos (Personagens dos PJ), oriundos do vilarejo de
Caratacá, povoado próximo a Uauá, seguem para Canudos, para se
juntarem aos conselheiristas, em meio à dureza do clima do semiárido e da
seca, que deixavam a paisagem ainda mais inóspita. Em Caratacá a vida
era muito pacata; porém, após a construção de Canudos, muitos habitantes
partiram em busca da terra do Conselheiro. Nossos aventureiros também
são motivados a partir. Rumo? A vila de Bendegó, para cruzar a Serra do
Cambaio e chegar a Canudos. Em Caratacá, o grupo se encontra e se
reune com Dona Simplicia e seu Zé das Botas (verificar atributos dos dois
NPC). O que será que acontecerá com eles com esse encontro? Por sua
vez, as tropas da segunda expedição contra Canudos, chefiadas pelo major
Febrônio de Brito, que vieram de Juazeiro, se aquartelaram em Monte
Santo. As tropas também seguiam para Canudos e Bendegó também
estava na rota. O território bravio atrapalhava as jornadas 12.

Não há registro concreto de relação direta entre Caratacá e os
acontecimentos da segunda expedição; contudo, a povoação foi indicada no começo
do roteiro da segunda Aventura, por estar próxima a Canudos e a Bendegó. Esta
situação vai facilitar a inserção dos aventureiros no jogo, ao mesmo tempo em que
se inicia o confronto, de modo que começamos a provocar as tensões que deverão
fomentar a jogabilidade e o interesse dos PJ no envolvimento com a história. Ao
mesmo tempo, incentivamos os PJ, estudantes, e o Mestre, o professor, a lidar com
aspectos históricos concretos e a pensar ativamente sobre questões que envolvem a
geografia da região, o clima, o tempo histórico e as fontes.
Neste ponto, consideramos razoável tecer alguns comentários sobre as
povoações nos arredores de Canudos; afinal, diariamente, Canudos recebia
pessoas vindas das cidades circunvizinhas a ele:
12
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Superior ao número dos mortos eram os grupos de adeptos que surgiam
todos os dias, procedentes de diversos pontos da Bahia e de Sergipe.
Vinham, sobretudo, daqueles lugares por onde peregrinara, durante mais de
20 anos, o Santo Conselheiro. Gente do Tucano do Itapicuru, de Entre Rios,
de Inhambupe, do Conde, de Pombal, de Monte Santo, de Alagoinhas, de
Massacará, de Jeremoabo, de Curaçá, de Campos, de Itabaianinha, de Vila
Cristina, do Geru. Pessoas de recursos, que vendiam sua terra e seu gado.
Homens e mulheres paupérrimos. Índios do aldeamento de Mirandela e
Rodelas, certamente localizados na rua dos Caboclos; pretos libertados pela
lei áurea, conhecidos por “13 de maio”, que deviam predominar na “rua dos
negros”. Doentes mentais, aleijados, incapacitados que viviam das esmolas
do Bom Jesus e esperavam seus milagres. Todos atraídos pelo poder de
Antonio Conselheiro, pelos seus conselhos, pelo lenitivo que ele lhes podia
proporcionar. (CALASANS, 1974, p. 6).

Diante de tantas possibilidades, selecionamos Caratacá, por entendemos que
sua proximidade de Canudos favorece o engajamento mais concreto dos
aventureiros na história. Caratacá, vilarejo localizado perto de Uauá, palco da
primeira batalha contra Belo Monte, está imerso numa paisagem formada por
planícies irregulares, que se alternam a morros. Suas ruas são formadas por casas
térreas de chão batido de terra. Quando associamos os aventureiros Jogadores a
Caratacá, entendemos que definimos uma povoação habitada por um grupo de
sertanejos que reconhece Canudos como um lugar importante, ao mesmo tempo em
que possui noção das tensões que recaem sobre este lugar.
Ainda nesta parte, inserimos algumas sugestões de ação, apenas para o
Mestre visualizar e sugerir como desafio para os Jogadores. As sugestões ao Mestre
do jogo, como discutido no capítulo 3, devem estar acessíveis, para que ele possa
mestrar com maior fidedignidade a concretude histórica da situação, estimulando a
criatividade. Esta atitude pode vir a lhe dar suporte para obter um maior
engajamento dos PJ na Aventura.
Ao analisar a importância de Bendegó para a História da guerra canudense,
percebemos sua relevância em nosso Enredo, por ter sido o local no qual aconteceu
a segunda expedição. De acordo com Cunha (2003), o combate aconteceu em
Bendegó de Baixo e de Cima, locais nos quais os conselheiristas conseguiram, após
os embates, encurralar as tropas militares, como pudemos verificar no capítulo 2
(QUADRO 9, p. 78).
Serra do Cambaio, montanha localizada à frente de Canudos, se tornou
conhecida por ter se tornado uma espécie de muro natural dos conselheiristas
contra o avanço das tropas de Febrônio de Brito (CUNHA, 2003). Na ladeira que
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ficava abaixo da Serra, foram colocadas artilharias e alguns animais que, durante o
confronto, foram descendo morro abaixo. O morro, ao mesmo tempo, permitiu que
os conselheiristas conseguissem ter uma visão do cenário da guerra, e com isso
ganhar certa vantagem em relação aos militares, que se encontravam em Bendegó
de Baixo.
Em relação a Belo Monte – conhecido mais popularmente como Canudos, em
referência aos bambus que cresciam em forma de canudos na região – o vilarejo,
antiga comunidade indígena (como visto no capítulo 2), foi erguido, em torno de
1893, perto do rio Vaza-Barris. O nome de Belo Monte foi dado por causa das
proximidades do vilarejo às estruturas montanhosas da região. Conforme o exposto
no capítulo 2, em Belo Monte não se pagava imposto, tampouco se explorava o
trabalho dos pobres sertanejos, como acontecia nas fazendas da região. A
organização social tendia para uma relação de produção comunitária frente a
mazelas sociais como a fome, sofrida pela maioria da população do entorno.
Dividimos as primeiras sugestões com o Mestre, escalando quatro
possibilidades de ação para os Jogadores, a partir das provocações e desafios
criados pelo narrador, segundo estratégia delineada no capítulo 3. Ainda assim,
observamos o elemento da aleatoriedade, próprio da ação de jogar os dados, para
respeitarmos a liberdade de ação de todos os atores envolvidos no jogo. Tivemos o
cuidado de pensar em cada opção dada ao Mestre de forma criativa e, ao mesmo
tempo, acenar com possibilidades concretas e factíveis para nossos aventureiros:
1 – Na caminhada até Bendegó, de dois dias inteiros, ocorrem os
encontros com os habitantes do sertão (sejam eles habitantes da
natureza, humanos, ou outros). Estabeleça as possibilidades de
encontro a partir dos dados. Há um percentual de chance de encontrar
ou não algo. E, caso encontre, outro percentual para saber o quê. Crie
chances proporcionais à dificuldade e raridade dos encontros. Seja
realista.
2 – Há a possibilidade de os aventureiros cruzarem com as tropas. Isso
também deve ser chance no dado, que deve crescer na medida da
demora dos aventureiros de chegar a Bendegó.
3 – O major Febrônio de Brito seguia com quase seiscentos soldados,
dois canhões e duas modernas metralhadoras. As notícias das tropas
em Monte Santo e do seu possível avanço corriam rápidas. Qualquer
encontro com passantes ou habitantes tem uma chance de os
aventureiros terem conhecimento das tropas e do que desejavam
(combater Canudos).
4 – Neste momento, o Mestre pode trazer o diálogo com alguns NPC de
Caratacá13. (Grifo do autor).
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Utilizamos mapas de orientação espacial para ajudar os aventureiros a
visualizarem e localizarem cada movimentação que tanto eles quanto os NPC
deverão passar. Tendo isto em mente, projetamos o primeiro mapa (FIGURA 3, p.
83) considerando a relação direta com a parte da Aventura citada. Incluímos os
mapas em um link no Moodle, na seção da primeira Aventura, almejando prever,
hipoteticamente, a demanda dos Jogadores de reconhecerem a proximidade e o
tempo que deverão levar para chegar a Bendegó antes das tropas militares. A
Figura 4, p. 84, referente à indicação da cidade de Caratacá e ao resto do trajeto de
segunda expedição, ajuda a entender seu papel, junto com os das demais cidades,
de forma a permitir aos PJ que se localizem como viajantes no Enredo.
É importante considerarmos a importância das informações históricas próprias
da formação e dos costumes sertanejos (QUADROS 6, p. 47 e 10, p. 80), que nos
apresentam elementos locais, como tipos de moradia, animais locais, etc. Ainda
neste sentido, percebemos que as informações extraídas dos quadros referenciais
construídos possibilitaram que tivéssemos dados para produzirmos o segundo
mapa, referente à possível visão dos aventureiros de Bendegó e da serra do
Cambaio (APÊNDICE A).
A chegada dos nossos aventureiros a Bendegó segue a mesma linha de
projeção pensada para a primeira parte, já citada. Acreditamos, com base em Cunha
(2003), que aumentaríamos a capacidade de jogabilidade deste momento se
incluíssemos certo suspense no cenário. Isto posto, não seria estranho pensarmos
que os conselheiristas poderiam estar de tocaia, aguardando o melhor momento
para atacar as tropas militares que se aproximavam do vilarejo. Situamos o
confronto de modo a criar um clima de desespero entre os aventureiros, que decerto
foi sentido pelos sertanejos da época, que acompanharam, de perto, as implicações
de cada confronto, ao retornarem às cidades de apoio com baixas e muitos feridos.
Isto aconteceu com as tropas que voltaram a Uauá, após a segunda expedição
(CUNHA, 2003).
Para o jogo, esta informação é importante, pois já insere no Enredo a
sensação do inesperado, que exige de nossos aventureiros atitudes cuidadosas,
individualmente ou em grupo, para a manutenção das próprias vidas. Como
pudemos perceber no capítulo 3, o RPG não é, nem de longe, um jogo de
competição ou provocativo para isso. Pelo contrário, por ter uma dinâmica de jogo
coletivo, socializa ideias e experiências, estimulando ações que favorecem a
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solidariedade e a preocupação com o outro. Provocações e situações de desafio
obrigam ou fomentam atitudes solidárias e coletivas, tendem a aumentar o
engajamento dos aventureiros e a necessidade de cumprimento das missões, sem
perder nenhum dos membros no meio do caminho. Pensando nesta característica
do jogo, acreditamos que o Mestre, o professor, ganha um elemento enriquecedor
para incorporar à sua mediação, que é o aspecto ético nas relações que envolvem a
prática social dos Jogadores.
Reconstituir, sob o prisma do jogo, a chegada a Bendegó, com as refregas e
movimentações dos combatentes que se passaram na ocasião estudada (CUNHA,
2003; VILLA, 2005), aumenta a possibilidade de trabalhar com a concretude
histórica do momento deste confronto. Potencialmente, é possível abordar
elementos próprios da situação e favorecer uma reflexão ainda mais aprofundada,
por parte dos Jogadores, na medida em que estão imersos no contexto prático da
história da segunda expedição, sobre a qual falamos no capítulo 2 (QUADRO 9, p.
78). A serra do Cambaio, que fica entre Bendegó e Belo Monte, como referido no
Quadro 9, tem importância na composição da história, tornando vital que sua
existência seja explorada nesta parte da Aventura. Subsidiando esta parte da
construção da Aventura, encontramos em Cunha (2003) e Villa (2005) várias
referências a esta região, assim como descrição de parte do caminho dos
conselheiristas e das tropas militares. Outro autor importante para nos apoiarmos,
na construção deste Enredo, é Calasans (1968, 1974, 1996a, 1996b, 1996c, 1998),
que traz em seus escritos detalhes importantes sobre os acontecidos da guerra e,
principalmente, sobre a dinâmica social de Canudos, como registramos no Quadro
9. Também no intuito de auxiliar a tarefa, trouxemos imagens da serra de Bendegó,
para facilitar a criatividade e a proximidade dos aventureiros, no que diz respeito à
vivência da simulação histórica. Este aspecto favorece bastante a dinâmica do jogo
e pedagogicamente pode estimular os Jogadores a construírem um conhecimento
prático sobre o sertão de Canudos.
Os acontecimentos citados acima constituem a primeira parte do confronto da
segunda expedição (QUADRO 9, p. 78). Para a segunda parte da descrição desta
Aventura, organizamos um momento no qual o embate entre os sertanejos
canudenses e os militares efetivamente acontecesse, trazendo também os NPC de
Canudos, como se pode verificar no texto da Campanha (APÊNDICE A).
Aproveitando-nos deste contato dos Jogadores com mais Personagens históricos,
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projetamos possibilitar ao Mestre, o professor, se utilizar desta informação para
refletir sobre a formação de Canudos, buscando entender um pouco mais sobre os
tipos sociais e regionais que se agregaram ao movimento.
Os Quadros 6, p. 47, e 10, p. 80, respectivamente no primeiro e no segundo
capítulos, alimentam esta produção, na medida em que reconhecemos, neles,
atitudes de guerrilhas (como as estratégias de tocaia), que entendemos como parte
de uma herança cultural e histórica legada pelos índios locais e por alguns grupos
de negros que habitaram a região e se utilizarem destas práticas de combate para
resistirem

aos

colonizadores

e

escravagistas.

Tais

conhecimentos

foram

transmitidos e incorporados pelos conselheiristas.
O ápice deste momento, para o jogo, está no enfrentamento entre os grupos
dos conselheiristas e dos militares, quando nossos aventureiros se encontravam no
meio do cerco de fogo desta batalha, e por isso precisam se posicionar para que não
morressem. Na partida, os “conselheiristas” tentavam buscar apoio em seu grupo,
como apontamos no Enredo da Aventura. Entendemos que é estratégico para este
momento pensar em retiradas, saídas estratégicas, para poder criar a condição de
um porvir, que poderia fazer crescer ainda mais a jogabilidade, neste ponto. Para
manter altos o interesse e a participação, quando projetamos o desenvolvimento do
Enredo da segunda expedição, buscamos observar a produção de uma Campanha
que desenhasse uma versão da história na qual os conselheiristas dividisse o status
de protagonistas com os militares, no momento do combate.
Durante a noite, conforme a Campanha, os conselheiristas se organizaram
para criar uma estratégia de combate contra os militares. É interessante que este
elemento conste nesta Aventura, pois demonstra um pouco da dimensão da
inteligência marcial dos canudenses, que se utilizavam do conhecimento da
geografia local para criar formas de tocaiar seus adversários. Este é mais um dado
importante para o Enredo, discutido no capítulo 2, provocador de situações de
jogabilidade e, didaticamente, mais uma circunstância histórica que pode ser
utilizada pelo Mestre, o professor. Este pode se valer disso para estimular os
Jogadores a pensarem sobre a capacidade de um movimento popular, como foi
Canudos, vir a se tornar um adversário de difícil derrota para o emergente governo
republicano, mesmo havendo, como indicamos no Enredo (APÊNDICE A), o uso de
forte arsenal bélico por parte do militares. Ainda em se tratando do combate,
indicamos aos aventureiros elementos históricos, retirados do Quadro 6, p. 47, que
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caracterizam Pajeú e sua mestiçagem, referenciando assim este aspecto, presente
na formação do povo sertanejo, que é a mistura étnica entre negros, brancos e
índios.
Desenvolver com maior detalhamento Personagens do lado canudense do
conflito nos permitiu criar uma situação que estimule os Jogadores a participarem
(ou, ao menos, perceberem) que os jagunços de Conselheiro, para além da história
oficial, foram atores ativos na luta em defesa do movimento de Belo Monte e,
consequentemente, de suas próprias vidas. É importante apontar que optamos
também por mostrar o quão engenhoso foram os conselheiristas; mesmo não tendo
o mesmo aparato bélico, conseguiram se sobressair em vários aspectos e situações,
frente aos policiais e militares desta ofensiva.
A percepção estimulada nos Jogadores, nunca é demais ressalvar, é um
esforço de grupo. Como vimos no capítulo 3, quando se trata de esclarecer sobre o
RPG, é importante que a Campanha e as Aventuras tenham uma missão ou objetivo
a cumprir coletivamente. No nosso caso, projetamos a chegada a Canudos, segundo
a Aventura, como o ponto mais importante que os aventureiros Jogadores terão que
alcançar, frente à batalha na qual estão inseridos. Este elemento une as demandas
do jogo, inclusive as didáticas. Utilizamos desta estratégia para garantir coesão e
dar sentido à prática social dos aventureiros, com destaque para a questão histórica,
ressaltada ma percepção do engajamento que existia entre os sertanejos que
vislumbravam, em Belo Monte, um lugar capaz de motivá-los a resistir e a enfrentar,
em batalhas violentas, a fúria dos militares.
Para melhor favorecer a criatividade do Mestre e dos Jogadores,
acrescentamos ao Enredo algumas imagens que ilustrassem, mesmo que
hipoteticamente, a visão de Canudos que eles poderiam ter, caso conseguissem
chegar até lá (FIGURA 11). É importante perceber nesta parte da Aventura, contudo,
que não há um final, até por que se trata apenas da segunda expedição; mas,
decerto que provocações são feitas, para motivar os Jogadores, sem que
necessariamente o Enredo deva ser fechado.
Figura 11 – Visão de Canudos

141

Fonte: WIKIPÉDIA. Ficheiro: Canudos.jpg. [2006?]. 1 fotografia. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Canudos.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2012.

Quanto às expectativas de aprendizagem almejadas com o desenvolvimento
da Aventura, projetamos alcançar elementos cognitivos que sejam capazes de
desenvolver atitudes provocadoras sobre o Pensar Histórico, como discutimos no
capítulo 3. Pleiteamos também que as Aventuras produzam uma situação didática a
partir da simulação histórica, de modo que os Jogadores percebam e aprendam
efetivamente sobre a Guerra de Canudos – ou, mais precisamente, sobre a segunda
expedição – tendo como guias certos critérios, estabelecidos como verificadores
desta possibilidade, criada pela vivência da Aventura em pauta (QUADRO 17, p.
141).
Quadro 17 – Indicadores do pensar histórico para aventura da segunda expedição
 Desenvolvimento do Pensar Histórico dos estudantes: conforme discutido
no capítulo 3, o Pensar Histórico é, em suma, um processo de
metacognição e construção ativa cerca do conhecimento histórico
engendrado pelos alunos.
 Desenvolvimento do sentimento de concretude do conhecimento histórico:
relação de participação e vivência da história, já discutida no capítulo 3.
 Desenvolvimento da criticidade histórica: capacidade de analisar os
acontecimentos de modo reflexivo, apoiando-se em conhecimentos
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construídos a partir do estudo de diferentes fontes.
 Capacidade de formulação de hipóteses e de problemas: capacidade de
pensar criativamente sobre outras possibilidades de desenvolvimento e
desfecho para a história estudada.
 Capacidade de interpretação das informações históricas: possibilidade de
raciocinar e tirar as próprias conclusões sobre os acontecimentos históricos
estudados.
Fonte: MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues. Tecnologias da aprendizagem em rede e ensino de
História: utilizando comunidades de aprendizagem e hipercomposição. Brasília: Líber Livro, 2006, p.
52. Quadro baseado nos estudos acerca do Pensar Histórico.

As possibilidades do RPG como ferramenta educacional são, como
demonstramos, significativas. Para compreendermos melhor a mecânica do
funcionamento do jogo, entretanto, é preciso que sejam dadas algumas explicações
sobre a plataforma digital na qual opera o RPG Sertanejo de Canudos, o RPG by
Moodle, de modo a detalhar brevemente a natureza de cada recurso utilizado e sua
finalidade no processo de edição do Moodle. Este será o tema da próxima seção.
5.3 A MODELAGEM DO MOODLE PARA A PRÁTICA DO RPG
Buscamos aplicar uma modelagem que pudesse criar um ambiente interativo
com bases socioconstrutivistas. Para tanto, precisávamos desenvolver um ambiente
capaz de colaborar com uma Comunidade de Práxis (MATTA, 2006), ou seja,
usuários organizados e voltados ativamente para uma construção coletiva comum.
Formalmente, entendemos Comunidade de Práxis, para efeitos deste trabalho, da
seguinte maneira:
Podemos, assim, considerar todo conjunto de sujeitos envolvido em um
processo de reprodução sócio-metabólica [sic] existencial, que envolva
processos de ensino-aprendizagem legítimos e voltados para a construção
prática significativa de seu ambiente social como o protótipo de
comunidades de práxis. Vamos deter nossa análise em grupos mais
restritos: cuja prática esteja ligada especialmente à aprendizagem e
construção de novas habilidades válidas e demandadas por uma práxis
social mais ampla que a sua, um tipo de engajamento específico, voltado
para a educação e formação de aprendizes: uma comunidade de
aprendizagem – CA. (MATTA, 2005, p. 2-3).

O Moodle, quando organizado a partir da abordagem socioconstrutivista,
cumpre o papel de gerenciar ambientes práticos de aprendizagem capazes de
fomentar um engajamento mais significativo por parte de seus usuários, a ponto de
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desenvolver comunidades de aprendizagem (CA) efetivas. O Ambiente Moodle,
utilizado como plataforma de uma rede de aprendizagem, possui ferramentas que
atendem às perspectivas socioconstrutivistas de interação social, de modo que,
possam ser desenvolvidas atividades de interação imediata, quando se usa o chat,
listas de discussão ou produção coletiva de textos. A ação também pode ser
realizada através de ferramentas como Fóruns e Wiki.
A necessidade de se modelar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem de
forma que sejam transformados em uma proposta efetiva de criação de uma rede,
na contemporaneidade, tem sido um trabalho que mobiliza profissionais de diversas
áreas do conhecimento. Por outro lado, não se pode apenas modelar sem ter um
critério ou abordagem do tipo de viés educativo ou educacional que se pretende,
para a construção das ferramentas e da própria interface de modelagem. Por isso,
optamos por pensar os ambientes virtuais, ou ambientes mínimos (MATTA, 2005),
como Comunidades de Práxis. Nestes espaços as experiências de vida dos plurais
atores fazem parte do processo de aprendizagem, como construtoras de novas
habilidades que emergem das interações dos diferentes sujeitos e suas práticas com
o conteúdo ensinado.
A fim de melhor subsidiar os alunos, levamos a seu conhecimento a existência
do projeto A física e o cotidiano, coordenado pelos professores Alfredo Matta, Sueli
Cabalero, Yuri Wanderley, Naline Vergasta e Ana Verena de Carvalho. Trata-se de
uma ação da equipe de desenvolvimento de Conteúdos Digitais de Aprendizagem
(Condigital), com financiamento do Ministério da Educação e Cultura (MEC), em
parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia (SEC).
Postamos para os Jogadores o livro-jogo RPG by Moodle (CABALERO et al, 2011),
produzido como resultado da primeira sistematização para orientação sobre o
sistema de RPG socioconstrutivista desenvolvida neste projeto, e da qual fizemos
parte.
Ainda analisando a proposta de modelagem dos ambientes de aprendizagem
virtuais (MATTA, 2005), encontramos algumas propostas de elementos que definem
e caracterizam os ambientes essenciais de uma CA. Estes elementos podem
aparecer em maior ou menor número, dependendo da abordagem pedagógica. São
eles:
a) interatividade e organização de aprendizagem, que são suportes de apoio a
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ações e procedimentos construídos no coletivo, sistematizando períodos,
agendas, e demais processos que engajem melhor os sujeitos da
Comunidade;
b) interatividade para construção do conhecimento, que permite a interação
entre os pares de modo mais significativo e construtivo no processo de
ensino;
c) interatividade para construção autoral coletiva, de modo que fomente e
propicie a produção individual e coletiva.
Considerando estes aspectos básicos de uma CA, que também podem ser
aplicados e encontrados na interação de uma CVA em AVA, entendemos que o
Moodle oferece condições concretas para estabelecer um processo de ensinoaprendizagem. Para nós é importante situarmos nossa opção de modelagem
educativa em AVA, tendo como base os princípios socioconstrutivistas, que
pressupõem no processo a incorporação dos princípios de interatividade
mencionados e o desenvolvimento de atitudes de colaboração, autonomia,
solidariedade, ativismo e, principalmente, a formação da ZDP.
Com relação à nossa modelagem para o curso/jogo, criamos um espaço
repositório para o sistema do jogo de RPG e o resto da interface dividimos em
seções, a fim de preparar os estudantes para o exercício. Neste intuito, nos
esforçamos para selecionar componentes que dialogassem com o universo sóciohistórico dos PJ do entorno de Canudos. Como utilizamos figuras encontradas na
internet, tivemos o cuidado de comunicar aos que identificamos como proprietários
de direitos sobre as imagens a finalidade de seu uso em uma pesquisa didáticopedagógica, precavendo-nos de infração à lei de proteção aos direitos autorais, lei
9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998).
O objetivo de dividir os elementos do RPG em seções cumpre os anseios
didáticos de ajudar a informar os Jogadores de todo o processo prévio à execução
do jogo propriamente dito. Esta compartimentalização permite que a interface do
AVA seja apresentada de modo mais sistematizado e, portanto, mais organizado em
seu conteúdo e forma para o melhor entendimento de seus usuários. Explanar aos
Jogadores as minúcias do jogo, porém, não exclui a necessidade de prepará-los
para a navegação no ambiente Moodle; compreendê-lo, então, se mostra vital para o
bom andamento dos trabalhos.
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O Moodle é um tipo de sistema com uma interface editável em seus recursos
e ferramentas de comunicação e mediação entre seus usuários. O Moodle possui
ferramentas capazes de desenvolver interfaces de comunicação de formas
síncronas e assíncronas, ou seja, tendo os usuários presentes no instante imediato
do contato, ou em momentos distintos de comunicação interativa: “Já as interfaces
assíncronas efetivam e garantem a comunicação em momentos distintos sem a
presença dos sujeitos, isto é, existe uma diferença entre o tempo em que foi enviada
a mensagem que será recebida [sic].” (ALVES, 2009, p. 189).
Conforme explicamos no capítulo 3, o Moodle pode ajudar a aumentar as
possibilidades de interação, mediadas pelas ferramentas de comunicação, de modo
que pensamos, ao utilizarmos esta plataforma, poder provocar nos Jogadores
participações mais intensas e dialógicas, construídas através dos Fóruns. Assim
poderemos facilitar a compreensão do conteúdo, na medida em que cruzarmos
elementos hipertextuais e midiáticos, a cada seção. O trabalho colaborativo também
recebe um enfoque maior, ao incentivar ações que se utilizem das ferramentas do
Moodle para o desenvolvimento destes trabalhos em grupo.
Este tipo de uso das ferramentas tende, conforme Alves (2009), a aumentar
ou diminuir a capacidade de interatividade entre seus usuários, ficando a critério dos
objetivos do professor e do administrador da página selecionar o modelo de uso
pedagógico das ferramentas disponíveis. “O Moodle permite que o professor
gerencie a interface, personalizando-a, para melhor atender a seus objetivos
pedagógicos. Permite ainda que o próprio professor escolha, ative ou desative
quaisquer recursos oferecidos ao aluno de sua disciplina.” (ALVES, 2009, p. 190).
No nosso caso, ao editarmos a página principal, tentamos trazer um tipo de
modelagem que estabelecesse diretamente uma compreensão, para o Usuário-Jogador ou visitante, do contexto histórico, do tema gerador que estamos utilizando,
a história da Guerra de Canudos. O tema gerador, conceito construído por Paulo
Freire (1963), trata da necessidade de os educadores trabalharem com os
conhecimentos prévios e a contextualização, para extraírem disso problematizações
que definam os conteúdos a serem estudados por cada grupo. Tendo em vista este
princípio, nos apoiamos na capacidade de trabalharmos com o contexto do sertão de
Canudos, por entendermos que este acontecimento tem capacidade de engajar e
dialogar, mesmo no século XXI, com anseios e necessidades próprios ao universo
sertanejo e que ainda não foram superados. A escolha temática, portanto, cumpre o
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papel de desafiar os educandos a pensarem, repensarem e pensarem novamente
um acontecimento da historia local, se identificando com este movimento.
Voltando a tratar da forma como estruturamos o RPG digitalizado,
percebemos que, na primeira seção, há um Fórum de Notícias, que atua como um
espaço de discussão voltado para postagem de informações extras ou orientações
mais gerais. Utilizamos este Fórum para organizar o nosso pré-teste. Através dele,
os Usuários-Jogadorespuderam postar, brevemente, seus conhecimentos prévios
dos acontecimentos da Guerra de Canudos. Isto possibilitou que começássemos a
reunir os dados para organizar a linha da pesquisa em seus procedimentos
metodológicos.
Tendo em vista as informações citadas acima, projetamos que esta primeira
parte seja efetiva na contextualização dos Jogadores, que devem, de imediato,
perceber do que se trata o jogo, sua organização, o tema gerador e as
considerações acerca do uso das imagens utilizadas para compor o roteiro do jogo.
A princípio, os usuários têm, logo de saída, a visualização da primeira figura
representativa da página, que tende a funcionar como tema gerador de cada seção,
e a mensagem acolhedora para os usuários sobre a proposta de curso-jogo.
A primeira seção tem a inserção dos seguintes recursos:
a) Fórum de notícias: Como já dito, foi utilizado como ferramenta para o pré-

teste da pesquisa, acerca do conhecimento anterior ao jogo que os usuários
já tenham construído;
b) RPG By Moodle: arquivo: Este link dá acesso ao sistema do jogo, que será

explicado logo abaixo;
c) Comunicado aos autores das imagens: Este link tem a finalidade de

amparar a pesquisa quanto à utilização das figuras, em relação aos direitos
autorais de cada uma delas. Acreditamos com isso permitir aos usuários da
página observar a importância do cuidado com figuras da internet e sua
utilização em pesquisas acadêmicas ou qualquer outro procedimento com fins
educativos.
Também nesta seção é possível que os Jogadores visualizem links através
dos quais terão acesso ao sistema do jogo. Uma visualização geral desta primeira
seção pode ser percebida no print da referida página (FIGURA 12).
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Figura 12 – Print da primeira seção: Introdução

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

Na segunda seção, pensamos em organizar o conteúdo didático-formativo do
curso, de modo a criar condições para que os discentes possam imediatamente se
apropriar de informações referentes à modalidade do jogo de RPG. Para tanto,
organizamos links de apoio, para que os usuários Jogadores ou PJ tivessem contato
com o conceito de RPG, suas características principais, o desenvolvimento do
sistema de jogo e orientações pedagógicas para os Jogadores, de modo criar uma
interface com maior capacidade no gerenciamento das informações a serem
mediadas, pois:
O ambiente Moodle é um software livre, que apresenta interfaces de
comunicação e gerenciamento de informações que poderão mediar as
atividades, tanto na modalidade presencial quanto a distância. Estas
interfaces ampliam o espaço para discussão dos conceitos que são
trabalhados nas disciplinas, permitindo que sejam estabelecidas práticas
colaborativas de aprendizagem (ALVES, 2009, p. 188).

Quando optamos por arrumar esta seção, tivemos que levar em consideração
a necessidade de orientar os Jogadores sobre a natureza, a dinâmica e a
organização do jogo de RPG. Como proposta de jogo educativo, pensamos em
trazer para os Jogadores e o Mestre uma breve discussão acerca das
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potencialidades pedagógicas que podem ser trabalhadas durante o desenvolvimento
da Campanha e do jogo, para com isso instrumentalizar o Mestre e assim colaborar
com ideias que favoreçam a jogabilidade.
A segunda seção possui os seguintes tópicos:
a) RPG:_O que é isso? : Apresentamos o RPG e suas características

principais, com a finalidade de instruir os Jogadores quanto à natureza da
modalidade do jogo que é o RPG;
b) Proposta_RPG Sertanejo de Canudos: Apresentamos, em linhas gerais, a

proposta do nosso Mestrado, que é a aplicação do RPG Sertanejo de
Canudos como ferramenta didática para esclarecer os usuários acerca do
jogo e de sua temática histórica;
c) Orientações prepatórias para o jogo: Neste link, os usuários podem

conhecer os procedimentos e os elementos que deverão aparecer na
constituição do jogo, como as fichas de Personagens, os dados de rolagem,
etc.;
d) Orientações pedagógicas: Este link serve tanto para o Mestre quanto para

os Jogadores, para que percebam os aspectos didático-pedagógicos e o
diálogo com as diversas áreas que podem ser estudadas a partir do jogo;
e) Duração da Aventura: Este link tem a finalidade de orientar os usuários

quanto ao tempo necessário para a integralização do jogo;
f) Sinopse: um resumo das propostas de Campanha e Aventura;
g) Livro_RPG by Moodle (SEC/BA) documento PDF: Link com o livro

desenvolvido no projeto A física e o cotidiano, que trata de explicar o RPG e
suas principais características. Este link tem a finalidade de oferecer mais
uma fonte de informação para o Usuário-Jogador acerca do jogo, tanto na
versão do contida no site do MEC, quanto naquela do site da SEC-BA.
Inserimos também uma figura representativa desta seção, que trata
especificadamente de explicar a dinâmica e as características do jogo (FIGURA 13,
p. 149). A escolha de expor as informações em links explicativos de cada parte
estrutural do RPG obedece ao princípio de permitir, ao usuário, acesso mais
simplificado aos dados necessários à compreensão do jogo.
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Figura 13 – Print da segunda seção: Aspectos Gerais

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

A terceira seção busca orientar sobre o uso do manual ou sistema de jogo
aplicado neste RPG. É importante lembrar que o sistema de regras equivale a um
normativo de condutas para organizar as ações, tanto dos PJ quanto do Mestre ou
narrador. No caso do jogo de RPG Sertanejo de Canudos, pensamos ser de
fundamental importância fazer referência ao rolar de dados, no sistema de jogo, já
que possui função mediadora e acrescenta ao jogo um necessário fator aleatório: “O
sistema de regras que utilizaremos para nossas Aventuras se baseia, como a
maioria dos sistemas de RPG, na rolagem de dados para a realização de testes.”
(CABALERO et al, 2011, p. 45).
Ao tratar da perspectiva de projeção desta seção em relação aos Jogadores,
buscamos atender a demanda de gerenciamento de informações para organizar
uma interface que se aproxime de um livro jogo, ou livro dos Jogadores, típico do
RPG de mesa tradicional. Com isso, possibilitamos aos PJ manterem a
sistematização no processo de apropriação do conhecimento acerca do RPG
(FIGURA 14).

Figura 14 – Print da segunda seção: Aspectos Gerais
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Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

Inserimos na terceira seção do jogo, também, a parte que toca à produção
das personas do Enredo de Canudos (FIGURA 15). É neste momento que se
percebe a importância de situar o contexto histórico, destacando a reflexão sobre a
formação e a reprodução social da práxis de determinadas sociedades, por
entendemos que este procedimento localiza histórica e antropologicamente os PJ na
conjuntura das práticas. Esta seção foi produzida com a finalidade de explicitar aos
Jogadores as classes às quais eles se vinculariam, compreendidas em grupos
sociais bem mais amplos, como podemos perceber através da explicação contida
nos links de acesso do Moodle RPG.
Figura 15 – Print da segunda seção: Aspectos Gerais

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

As classes no RPG são grupos ou família das quais o Personagem-Jogador
faz parte e, mais importante, herda as características psicossociais. Optamos por
trabalhar com quatro classes gerais e demais subclasses organizadas em torno dos
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arquétipos identificados como característicos dos sertanejos. No Apêndice A,
encontramos as classes que deverão subsidiar a construção dos Personagens pelos
Jogadores. São elas: Romeiro, Camponês, Matuto e Cabra. Acreditamos que, por
meio destas classes, conseguiremos que os Jogadores se acerquem mais das
personas dos atores sociais típicos do sertão do século XIX. Com efeito, ao
projetarmos as classes, pudemos perceber a capacidade de engajamento e
criatividade dos Jogadores, no momento da invenção de seus Personagens. Abaixo,
seguem os links da terceira seção:
a) Orientações ao Jogador: Este link tem a finalidade de esclarecer os usuários

Jogadores com informações gerais acerca do jogo;
b) Sistema de regras: Permite o acesso dos Usuários-Jogadoresa texto

explicativo sobre os elementos principais que são característicos do sistema
de regras RPG do jogo vigente;
c) As classes: Link para acesso a página-texto com as descrições das classes.

Aqui é permitido aos Usuários-Jogadoresque acessem o texto e escolham as
classes às quais os seus Personagens estão associados;
d) Criação do Personagem-Jogador: Link com acesso ao texto formativo que

explica como criar os Personagens-Jogadores para a Campanha;
e) Os soldados: Figura com a descrição dos soldados à época do conflito em

Canudos. Projetamos esse link para apoiar o Mestre e o Jogador na criação
de Personagens, bem como na imaginação dos NPC;
f) O soldados 2 : Complementação do item anterior;
g) Os camponeses sertanejos: Figura representativa dos sertanejos da época.

Acreditamos que, ao trazer figuras referentes a esses Personagens da época,
poderemos estimular maior envolvimento no jogo e no entendimento da
dinâmica histórica;
h) Os jagunços de Conselheiro Arquivo: Mais informação, para a construção

destes Personagens;
i) A paisagem: Projetamos que, através da descrição do cenário histórico e

geográfico do sertão tenhamos uma representação com maior fidelidade, para
compor e promover atitudes imaginativas que favoreçam o engajamento na
simulação histórica;
j) O Sertão (ambiência): Texto com a descrição da Campanha;
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k) Mapa da

segunda expedição: Mapa que situa os Jogadores nos

deslocamentos geográficos da segunda expedição. Pretendemos que os PJ
se utilizem desta carta para identificar os limites geográficos e a
movimentação que a ser efetuada em cada jogada;
l) Mapa Bahia_Canudos: Mapa que localiza Canudos na Bahia, apresentando

áreas de fronteira com outros estados. Tem função similar à do mapa anterior;
m) A vida em Canudos: Texto descritivo com informações acerca da dinâmica

social de Belo Monte. Este texto deverá apoiar os Jogadores e o Mestre
quanto ao conhecimento do cotidiano em Canudos. A Aventura está
disponível apenas para o Mestre ou narrador. Neste texto, as orientações ao
Mestre são necessárias para apoiá-lo na gestão do jogo.
Para garantir a versatilidade para o jogo de RPG, indicamos ainda nesta
seção arquivos que objetivam esclarecer os Jogadores sobre a construção dos NPC,
sejam eles humanos ou não através dos links:
a) NPC_Não-Personagens Jogadores: Arquivo com instruções sobre a
formação e as características do NPC humanos que deverão interagir com os
PJ, elaborado de acordo com informações contidas no capítulo 2 (QUADRO 6, p.
47);
b) NPC _místicos e animais: Arquivo com informações acerca da fauna e das
lendas regionais, baseado no Quadro 6, capítulo 2.
Como parte do contexto histórico já discutido e que podemos referenciar
através dos Quadros 6 (capítulo 2), 9 e 10 (capítulo 3), a produção do contexto para
a ambientação permitiu também que pudéssemos destacar elementos típicos do
bioma, da fauna, da flora e das crenças da região. Neste sentido, pensamos a
produção dos NPC de modo a criar elementos jogáveis ou provocadores de desafios
que fomentem a maior interação nos grupos dos Jogadores, assim como permitam a
vivência com maior concretude nesta fantasia de simulação histórica, que vimos no
capítulo 4 ser um como elemento constituidor do RPG.
Quanto à Campanha, na quarta seção, confirmando o que já discutimos sobre
o assunto, sublinhamos que tem a finalidade de introduzir os Jogadores na vivência
propriamente dita do jogo (FIGURA 16). Neste caso, optamos por situar
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historicamente, antropologicamente e socialmente o sertão do entorno de Canudos,
para podermos gerar uma situação didática mediadora entre os UsuáriosJogadoresde modo que, na medida em que houver a navegação dentre dos links,
haja um maior engajamento por parte dos PJ na experimentação da história.
Figura 16 – Print da quarta seção: A Campanha

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

Ainda nesta seção, optamos por inserir o recurso do Fórum de Discussão,
que pedagogicamente é uma ferramenta bastante eficiente para a organização de
listas de discussão acerca de alguma temática. O Fórum pode ser orientado para
algum tema-gerador ou conceito-chave relevante para o estudante, de modo a
fomentar a participação ativa e a mediação coletiva com a finalidade de entender e
registrar os conhecimentos prévios trazidos pelos discentes. Este versátil
instrumento pode ainda ser utilizado como espaço para dar continuidade à Aventura,
como podemos ver:
Os fóruns devem ser mecanismos pautados pela liberdade de expressão.
Isso faz com que o aluno sinta-se à vontade em participar, entendendo que
é um espaço de construção de conhecimento, onde ele pode perguntar,
argumentar e até mesmo errar. Devemos encará-lo como os diálogos
realizados na sala de aula, onde [sic] o professor dispara questões e
estimula os alunos a expressarem suas opiniões, corroborando ou
contradizendo seus colegas. (ALVES, 2009, p. 194).

Os

Fóruns

podem

atuar

como

elementos

significativos

para

o

desenvolvimento de habilidades de colaboração e solidariedade, antecipação e
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reflexão coletiva, além da própria capacidade dinâmica da interatividade. Ainda
neste aspecto, o docente em questão – no nosso caso, o Mestre – pode, através da
ferramenta assíncrona, continuar a Aventura, mesmo quando não houver interação
imediata entre os participantes do jogo. É possível então perceber o desenho
didático da interface, dialogando a todo instante com os usuários, de modo a
contextualizá-los neste ambiente.
Por fim, apresentamos a quinta e última seção, (FIGURA 17), com a Aventura
baseada na segunda expedição, comandada por Febrônio de Brito. Para tanto, nos
baseamos em Cunha (2003), para situarmos e elencarmos os elementos que seriam
contidos neste espaço. Não obstante a isso, a partir da discussão já realizada e dos
Quadros 6, p. 47, (capítulo 2), 9, p. 78, e 10, p. 80, (capítulo 3), organizamos mapas
de localização, imagens do contexto e dos Personagens, para apoiar o Mestre e os
Personagens-Jogadores.
Figura 17 – Print da quinta seção: Aventuras

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

Esta seção foi dividida, didaticamente, em três momentos de confrontos, para
simular o mais fidedignamente possível a concretude da experiência da segunda
expedição. Cada Personagem Jogador deve vivenciar as tensões de cada fase,
sendo que o objetivo comum do grupo de aventureiros Personagens é chegar a
Canudos. Os links de acesso para arquivos referentes à Campanha na interface do
Moodle são os seguintes:
a) A crise: Texto que situa os Jogadores e o Mestre no contexto que deverá

disparar a perseguição contra Belo Monte. Objetivamos que apoie os
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Jogadores e o Mestre e se inserirem na Campanha, compreendendo com
maior propriedade os elementos de tensão;
b) FORUM 1: ambiente sertanejo: Link para acesso à lista de discussão

com o tema--gerador. Projetamos esse espaço para que os alunos
comparem seus conhecimentos prévios acerca do que eles entendem
como contexto e características que definem o que é o sertão;
c) FÓRUM 2: cultura sertaneja: Semelhante ao item anterior, só que

versando sobre a cultura sertaneja;
d) AVENTURA PARA O MESTRE (COM DICAS): Texto completo, com toda

a Campanha e instruções específicas para o Mestre ou narrador do RPG.
Este texto é acessível apenas ao Mestre do jogo.
5.3.1 Aventura 1
Primeiro Combate: o confronto em Bendegó:
α) Saída de Caratacá: Texto com o contexto da primeira parte da Aventura da

segunda expedição. Através deste link, os Jogadores têm acesso à primeira
situação-provocativa que deverá subsidiar o cenário da simulação da
Aventura;
β) Mapa rota Caratacá: Mapa com a localização da cidade dos aventureiros.

Pretendemos, através desta carta, propiciar aos aventureiros sua localização
relativa aos vilarejos históricos citados na Aventura;
χ) Chegada a Bendegó: Texto com a segunda parte da primeira Aventura.

Pretendemos situar os aventureiros no segundo momento da Aventura;
δ) Mapa de Bendegó: Mapa ilustrativo de Bendegó;
ε) Serra do Cambaio: Mapa ilustrativo da serra do Cambaio;
φ) Fórum: saída de Caratacá: Link de acesso à lista de discussão. Projetamos

esse espaço para que os alunos discutam seus conhecimentos prévios
acerca do que eles entendem como contexto e características que definem o
que é o sertão.
Segundo Combate: emboscada na serra do Cambaio:
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α) A destroçada na Serra: Texto com a descrição do contexto deste momento

da Aventura;
β) Mapa 5: Localização cartográfica da situação em Bendegó. Pretendemos,

com esta carta, que os aventureiros se localizem frente aos vilarejos
históricos citados na Aventura;
χ) Mapa 4: Complementação do mapa anterior;
δ) Fórum 2: confronto no Cambaio: Link para acesso à lista de discussão.

Projetamos esse espaço para que os alunos discutam seus conhecimentos
prévios acerca do que entenderam sobre a experiência de vivenciar a
segunda expedição e a tensão das ofensivas conselheiristas na serra do
Cambaio.
Terceiro Confronto: recuo das tropas republicanas:
a) Ofensiva canudense em meio à terra que sangra: recurso;
b) Fórum 3: ofensiva contra Canudos: Link para acesso à lista de discussão.

Projetamos esse espaço para que os alunos discutam seus conhecimentos
prévios acerca do que eles entenderam sobre a experiência de vivenciar a
segunda expedição e a tensão das ofensivas contra os conselheiristas;
c) Belo Monte: Texto com a última Aventura. Pretendemos que os Jogadores e

o Mestre se utilizem deste link para se localizarem em Belo Monte;
d) Visão de Canudos: Carta com a localização da cidade de Canudos, na

perspectiva dos aventureiros. Pretendemos, com este mapa, que os
aventureiros se localizem, quando estiverem próximos a Canudos;
e) Visão de Canudos 2: Complementação do link anterior;
f) Fórum 4: chegada a Canudos: Link para acesso à lista de discussão.

Projetamos esse espaço para que os alunos discutam seus conhecimentos
prévios acerca do que eles entenderam sobre a experiência de vivenciar a
segunda expedição e a chegada a Canudos;
g) Livro: OS SERTÕES: Link de acesso ao livro de Euclides da Cunha, para

servir ao aprofundamento sobre a temática e como fonte de pesquisa.
O ambiente computacional Moodle ofereceu para este trabalho condições
apropriadas para facultar o desenvolvimento de uma sala virtual didaticamente

157

planejada, de modo a contemplar os princípios socioconstrutivistas pertinentes.
Outro aspecto importante a ser destacado pela escolha do Moodle está na eficiência
deste tipo de ambiente em oferecer ferramentas de interatividade que potencializem
a interação entre seus usuários.
Através da modelagem socioconstrutivista, acreditamos aplicar algumas
características desta abordagem nestes ambientes mínimos, para dar suporte à
ocorrência de processos de interatividade dinâmicos e engajados na construção de
uma aprendizagem significativa em torno do compartilhamento de suas experiências
(MATTA, 2005). Assim, pensamos uma modelagem apta a criar os efeitos dos
elementos de aprendizagem nos alunos (QUADRO 18, p. 157), partindo de
provocações, inferências, trocas de ideias e experiências, construções coletivas e
autorais e todos os tipos de aporte que desenvolvam sentido no ensino e
aprendizagem promovidos neste ambiente.
Quadro 18 – Indicadores de elementos socioconstrutivistas no Moodle

EXERCÍCIO DA
INTERATIVIDADE

 Permitir uma atitude de interação entre
os sujeitos e as ferramentas de
interação do Moodle, de modo a
promover ações interativas, através
das quais os sujeitos se utilizem dos
recursos próprios do AVA para,
coletivamente,
construírem
suas
habilidades e conhecimentos.

CAPACIDADE DE AUTORIA

 Capacidade de produção singular e
significativa do conhecimento por cada
usuário do Moodle.

PRÁTICA DA COLABORAÇÃO

 Atitude singular em promoção do
coletivo a partir do compartilhamento
de
informações
e
troca
de
experiências, tendo em vista o
desenvolvimento do grupo.

DESENVOLVIMENTO DE
PROCESSO: MEDIAÇÃO

 Capacidade de tornar significativo e
engajar os usuários através da
interatividade, de modo a criar
condições para a produção do
conhecimento.

DESENVOLVIMENTO DA

 Acreditamos, por hipótese, que, ao
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APRENDIZAGEM A PARTIR DA
ABORDAGEM
SOCIOCONSTRUTIVISTA

partirmos
da
abordagem
socioconstrutivista, podemos alcançar,
com maior eficácia, a ocorrência dos
elementos citados acima, na prática de
aprendizagem
dos
Usuários-Jogadores.

Fonte: Autoria nossa.

5.4 SISTEMA RPG BY MOODLE
O RPG by Moodle é um sistema produzido em Flash que atua de forma
genérica e se utiliza de ferramentas de interatividade síncrona, como o chat, e
assíncrona, como Fóruns de discussão. Potencialmente, esse sistema foi todo
elaborado para promover a colaboração, a interação e a interatividade entre seus
usuários, de forma a eliminar qualquer tipo de competitividade, conforme os moldes
de um jogo de RPG. Neste sentido, o original do sistema é a sua capacidade de
reunir em si as duas formas de comunicação, síncrona e assíncrona (CABALERO,
2010).
A compreensão desta modalidade de jogo, nos moldes vigentes neste estudo,
surgiu a partir da pesquisa de Mestrado realizada pela docente Sueli Cabalero,
intitulada O RPG digital na mediação da aprendizagem escrita (2007), que traz a
discussão sobre as possibilidades pedagógicas do RPG como instrumento para
promoção da lectio-escrita em crianças em fase de alfabetização. Através desta
pesquisa, foi possível se aplicar uma modelagem socioconstrutivista ao RPG
veiculado ao RPG by Moodle.
Não obstante a profundidade da pesquisa de Cabalero (2007), identificamos a
necessidade de se desenvolver um sistema simples e livre (ou seja, gratuito) que
pudesse organizar uma CA de Jogadores de RPG, ao mesmo tempo em que
pudesse promover uma interatividade que levasse às Zonas de Desenvolvimento
Proximal durante o processo de ensino e aprendizagem, mediado pelo sistema.
Desenvolvido em Flash, o sistema RPG by Moodle está instalado no servidor da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e vinculado, como proposta de ferramenta
didático-pedagógica, ao curso de História do Programa Universidade Aberta do
Brasil (UAB), gerenciado por MEC e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES).
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Ainda se tratando do sistema by Moodle, ele se divide em telas com interfaces
específicas segundo a sua finalidade dentro do próprio software. O RPG by Moodle
ainda contém uma parte de repositório de arquivos, capaz de organizar os uploads
feitos para alimentar o sistema e, consequentemente, o jogo. O sistema também
possui ícones, responsáveis por dar movimentação ao usuário. Na Figura 18, temos
um print da primeira tela com a interface que identifica seu usuário de forma
personalizada segundo sua função. A modelagem do sistema permite ao usuário
criar tantas Campanhas ou Aventuras quanto seja a necessidade. O ícone de
cadastrar recursos atende à capacidade de upload para alimentar o sistema. É
importante considerarmos que os princípios do RPG de mesa estão presentes no
sistema.
Figura 18 – Interface de apresentação do sistema

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira
seção, 2012.

O sistema RPG by Moodle, permite aos PJ e ao Mestre (responsável por
alimentar o sistema), além de continuar a fazer uploads referentes à Campanha,
descrever brevemente um pouco do contexto histórico relevante e característico
para o jogo. É uma maneira de atualizar e tornar o sistema sempre alimentado com
informações significativas e contextualizadas, o mesmo valendo para as Aventuras a
serem criadas através dele.
Abaixo segue o print com a página do sistema responsável por registrar a
organização do cenário, ou ambiência histórica, que deverá compor a Campanha e
as Aventuras, de modo a proporcionar aos Jogadores um acesso, além do próprio
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Moodle, a um texto informativo-formativo que os ajudem a se engajarem no
momento histórico da Campanha (FIGURA 19).
Figura 19 – Interface da janela de edição para produção da Campanha

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

A Ficha de construção do Personagem pode ser editada por cada usuário e
salva, a fim de registrar no sistema as características daquele PJ. Como já foi
explicado no capítulo 3, a importância da Ficha de usuário está na capacidade de
organizar as informações responsáveis pelos atributos de cada Personagem. A
importância deste item é apoiar os Jogadores e o Mestre a produzirem seus
Personagens embasados pelo conhecimento acerca dos arquétipos históricos
concretos, o estilo e as características típicas de cada PJ.
Na prática, o jogo foi divido em missões com base em cada parte da
Aventura. A divisão em missões concede à Aventura uma melhor sistematização e,
portanto, um trabalho didático mais organizado, no que se refere à reflexão sobre
cada aspecto histórico levantado a cada Aventura. As Aventuras em missões
também aumentam a capacidade de jogabilidade de cada uma delas e permitem,
com isso, um desenvolvimento mais eficiente da proposta do jogo.
As classes por sua vez, são um tipo de persona, ou grupo, que será comum a
determinados PJ. Desenvolvemos as classes tomando como referência os aspectos
históricos elaborados sobre o sertão, tanto no capítulo 1, quanto no 2. Organizamos
quatro tipos de classes, por acharmos ser uma quantidade razoável para se
operacionalizar os grupos de Jogadores. As classes organizadas foram:
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a) Romeiro: Arquétipo do(a) rezadeiro(a) sertanejo(a). Está subdividido em
subclasses. À medida que o Personagem vinculado a esse grupo avança no
jogo, sobe de nível e aumenta sua pontuação, suas atribuições e sua
subclasse, podendo chegar até o nível mais alto: conselheirista;
b) Cabra: Arquétipo do guerreiro. Tem em sua subclasse o nível mais alto no
posto de capitão;
c) Camponês: Construído a partir do conhecimento histórico sobre o
trabalhador comum da região sertaneja, daquela época. Avançando de classe
e aumentando seus atributos, na medida em que supera os desafios, poderá
se tornar um coronel local;
d) Matuto: Uma espécie de ladino. Utiliza de sua esperteza para resolver
problemas e escapar deles.
É importante considerar que cada Personagem que está ligado a uma classe
deve, com a ajuda do Mestre, preencher todos os campos com as características
pessoais, de modo a organizar seus atributos e possibilidades (FIGURA 20). No
entanto, ao editar o sistema para criar uma classe para seus Personagens,
acabamos por utilizar imagens repetitivas e, desta forma, acabamos por reproduzir o
discurso da predominância do gênero masculino sobre as Personagens femininas.
Esta parte do sistema tem a finalidade de propiciar aos PJ, através da pesquisa, a
oportunidade de utilizar o conhecimento construído para definir a ação e a dinâmica
social de seus Personagens, tais quais atores que, extraindo informações de fontes
históricas, dão vida a seus Personagens na simulação.
Figura 20 – Interface da janela de edição da Ficha dos Personagens

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

As Aventuras, por sua vez, se encontram didaticamente separadas por
seções. Cada seção permite a seus usuários o acesso a um momento do chat da
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Aventura a ser experimentada. O chat, como temos afirmado, é uma ferramenta
eficiente para Aventuras inteiras. No sistema, foram divididas e renomeadas com
base no tema-gerador que as caracteriza. Para os Jogadores, basta dar duplo clique
que conseguem entrar na janela do chat do jogo. A finalidade de cada seção é
permitir, em cada jogo, organizarmos as Aventuras sistematicamente, de modo que
cada nova Aventura é ordenada sistematicamente em tempo real. As partes da
Aventura estão vinculadas diretamente e organizadas na interface do Moodle. São
elas:
a) emboscada na Serra do Cambaio:
b) o confronto em Bendegó;
c) recuo das tropas republicanas;
d) chegada a Canudos.
Podemos então dizer que o chat, ferramenta síncrona de interatividade e
interação imediata, permite aos usuários Jogadores-Personagens, interagirem entre
si e como Mestre, em torno de um desafio ou mais, para o cumprimento de sua
missão. A ferramenta chat, didaticamente, se revela bem interessante, por facilitar e
estimular a colaboração entre os pares (FIGURA 21). Como instrumento de
interação e comunicação, numa perspectiva socioconstrutivista, pode apoiar o
desenvolvimento das ZDP e fomentar a construção coletiva entre os Jogadores,
fortalecendo os vínculos e nexos presentes no processo de ensinar e aprender
experimentados em cada Aventura (ALVES, 2009, p. 193).

Figura 21 – Interface da janela do Chat do Jogo
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Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

Na interface do chat do jogo os Jogadores visualizam o espaço de interação
através do qual eles interagirão com o Mestre e os demais Jogadores. Na janela de
iniciativas, aparece uma lista de menus com os nomes de cada Personagem e os
pontos de vida de cada um deles. No chat os usuários também podem baixar e
compartilhar vídeos, áudios, links para sites e figuras. Estes recursos tem a
finalidade de possibilitar aos Jogadores incorporarem ao jogo o suporte aos recursos
multimídias necessários para promover a criatividade e a proximidade com
elementos concretos da região sertaneja.
Ao trazermos esses aspectos multimídias como recursos didáticos para o
jogo, possibilitamos o trabalho com imagens históricas e outras fontes. Esperamos
que, neste espaço, o jogo aconteça. A interatividade, neste caso, se desenvolve na
medida em que há interação entre os Jogadores, por intermédio do uso dos recursos
da interface do chat. O Mestre deverá iniciar as provocações e gerir as ações dos
NPC e dos Jogadores de modo a garantir a jogabilidade e, quando necessário,
permitir o uso dos dados e seu cálculo, para testar as possibilidades de eficiência de
cada ação dos Jogadores.
O jogo de RPG Sertanejo by Moodle oferece ainda ferramentas de edição de
texto, que possibilitam alterações na fonte, no tamanho e no estilo (FIGURA 22).
Também permite aos Jogadores e ao Mestre proporem pesquisas em sites ou
vídeos por meio da barra de endereço expressa na janela de edição. As imagens
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selecionadas para compor o Personagem, nesta janela, aparecem como avatares,
caracterizando cada Personagem. Em nosso caso, tivemos problemas para
diversificar as figuras e, portanto, não aproveitamos de modo pleno as possibilidades
deste recurso.
Figura 22 – Interface da janela de edição das Aventuras do jogo

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.

Quanto ao uso dos dados, indicados em ícones que os representam, o uso
desta ferramenta de modo eficiente oferece suporte ao Mestre para que, pelo
cruzamento de informações quando é jogado o dado, possa extrair, aleatoriamente –
como discutimos no capítulo 3 – as possibilidades de ação e cada limite dado ao
Jogador, tendo em vista o resultado dos cálculos (FIGURA 23). Os dados funcionam
como o acaso, embora sejam geridos pelo Mestre.
Figura 23 – Os dados

Fonte: RPG Sertanejo de Canudos by Moodle, primeira seção, 2012.
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Após o desenvolvimento de todas estas telas de interface, esperamos que seu uso
favoreça que habilidades e atitudes possam ser promovidas na interatividade do
chat, como por exemplo: autoria, na medida em que cada Jogador é o responsável
pelo gerenciamento de sua Personagem, e consequentemente, por sua participação
ativa; imaginação e criatividade, aspectos cognitivos importantes para se elaborar
outros tipos de soluções frente aos desafios propostos a cada missão; e interação,
como parte da sociabilidade entre os Jogadores e o Mestre.
Para sistematizar a discussão sobre o sistema de RPG by Moodle, coligimos
um quadro com expectativas gerais, no qual elencamos algumas expectativas para a
utilização deste produto, parte essencial do processo de aprendizagem gerado na
interação entre os Usuários-Jogadores (QUADRO 19, p. 165).
Quadro 19 - Expectativas para o sistema Rpg by Moodle

INTERATIVIDADE


AUTORIA

COLABORAÇÃO


MEDIAÇÃO

ZONA DE
DESENVOLVIMENTO
IMEDIATO
(ZDI)

Desenvolvida através do uso das ferramentas de
comunicação e interação próprias do sistema e
utilizadas pelos usuários, num processo de
interatividade eficiente e gerador de ações
colaborativas na construção do conhecimento.
Desenvolvimento a partir da utilização de
ferramentas como chat e Fórum. Atitudes de
criação individual.
Capacidade, mediatizada pelas ferramentas de
interatividade,
de
criar
condições
de
comunicação baseadas em atitudes de
compartilhamento de informações e troca de
experiências, tendo em vista o desenvolvimento
do grupo.
Capacidade de tornar significativo o processo e
engajar os usuários, através da interatividade,
de modo que criem condições para a produção
do conhecimento.
Situação de aprendizagem provocada pelo
compartilhamento de diferenças de ideias e
experiências, em mediação com as ferramentas
sócio-históricas e com o outro social envolvido
no processo.

166

DESENVOLVIMENTO DE
ALEATORIEDADE DO
JOGO



SUPORTE À
REPRESENTAÇÃO DE
PAPÉIS



SUPORTE AOS
RECURSOS
MULTIMÍDIAS



Capacidade de oferecer suporte para a utilização
dos dados de forma eficiente e capaz de garantir
os momentos de imprevisibilidade
Capacidade de permitir aos Jogadores o recurso
de figuras e mídias para diferenciar e compor
cada Personagem-Jogador.
Capacidade de permitir com eficiência uploads
de arquivo de imagens, textos, vídeos e etc.,
para possibilitar a composição dos recursos
necessários para o jogo.

Fonte: Autoria nossa.

Por fim, agrupando as informações contidas nos quadros deste capítulo,
organizarmos todos os elementos que caracterizam o sistema RPG by Moodle e que
devem compor, segundo nossas expectativas, todo o aporte constituinte do sistema
de jogo em si (QUADRO 20, p. 166).
Quadro 20 - Sistematização geral dos indicadores para o sistema RPG by Moodle
INTERATIVIDADE
Permite o contato entre os sujeitos e as ferramentas de interação do Moodle, de
modo a promover ações interativas através das quais os sujeitos se utilizem dos
recursos próprios do AVA para, coletivamente, construir suas habilidades e, por
conseguinte, o conhecimento.
AUTORIA
Capacidade de produção singular e significativa do conhecimento por cada usuário
do Moodle.
COLABORAÇÃO
Atitude singular em promoção do coletivo a partir do compartilhamento de
informações e troca de experiências, tendo em vista o desenvolvimento do grupo.
MEDIAÇÃO
Capacidade de tornar significativo o processo e engajar os usuários, através da
interatividade, de modo a criar condições para a produção do conhecimento.
ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO
Situação de aprendizagem provocada pelo compartilhamento de diferenças de
ideias e experiências, em mediação com as ferramentas sócio-históricas e com o
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outro social envolvido no processo.
O PENSAR HISTÓRICO
Proposta metodológica de construção do conhecimento histórico que perpassa por
aspectos como problematização da História, tratamento da informação e objetivação
do conhecimento construído.
CONCRETUDE DO CONHECIMENTO HISTÓRICO
Proximidade com os acontecimentos concretos da História.
CRITICIDADE HISTÓRICA
Capacidade de analisar os acontecimentos de modo reflexivo, se apoiando em
conhecimentos construídos a partir do estudo de diferentes fontes.
FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES-PROBLEMAS
Capacidade de, criativamente, pensar em outros momentos para a história
estudada.
INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS
Possibilidade de raciocinar e tirar as próprias conclusões sobre os acontecimentos
históricos estudados.
TEMAS E OBJETIVOS
Pretendemos que o Enredo da Campanha apoie os Jogadores, de modo que eles
possam se situar no contexto sertanejo.
CONTEÚDO A SER TRABALHADOS
Pretendemos que os Jogadores vivenciem a proposta do Enredo, de modo a
aprender elementos próprios do contexto.
PERSONAGENS
Pretendemos que os Jogadores aprendam sobre Antropologia e Personagens do
sertão.
DESCRIÇÃO DE AMBIENTES
Projetamos que os Jogadores possam ao se aventurar no Enredo, conhecendo mais
sobre o meio ambiente sertanejo.
ENREDO
Trata de esclarecer sobre o contexto da guerra. Objetivamos que os Jogadores, ao
vivenciarem a simulação, possam se apropriar dos conhecimentos históricos da
expedição de Canudos.
DESENVOLVIMENTO DO PENSAR HISTÓRICO DOS ESTUDANTES
Conforme discutido no capítulo 3, o Pensar Histórico é, em suma, o resumo um

168

processo de metacognição e construção ativa cerca do conhecimento histórico,
produzido pelos alunos.
DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE CONCRETUDE DO
CONHECIMENTO HISTÓRICO
Relação de participação e vivência da história, já discutido no capítulo 3.
DESENVOLVIMENTO DA CRITICIDADE HISTÓRICA
Capacidade de analisar os acontecimentos de modo reflexivo, apoiando-se em
conhecimentos construídos a partir do estudo de diferentes fontes.
CAPACIDADE DE FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES-PROBLEMAS
Capacidade de pensar criativamente sobre outras possibilidades de
desenvolvimento e desfecho para a história estudada.
CAPACIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS
Capacidade de raciocinar e tirar as próprias conclusões sobre os acontecimentos
históricos estudados.
Fonte: Autoria nossa.
Após apresentarmos aqui a modelagem do jogo, buscaremos, no próximo
capítulo, construir a parte de descrição da metodologia, para podermos testar a
parte empírica do processo, de modo a detalhar como será a aplicação da proposta
de jogo e seu desenho pedagógico, delineados neste capítulo .

6 PROPOSTA DE ABORDAGEM METODOLÓGICA: DESENHO DA PESQUISA
Este capítulo tem como objetivo fazer uma descrição da proposta
metodológica de aplicação do RPG Sertanejo de Canudos: segunda expedição em
um

campo

empírico,

para

que

sejam

verificadas

se

as

características

socioconstrutivistas e do pensar histórico apresentam implicações na aprendizagem
dos sujeitos/Jogadores durante a experiência do jogo.
Como abordagem epistemológica, optamos por utilizar a praxiologia de base
gramsciana, que aponta para o entendimento do engajamento do pesquisador com a
transformação social. Por esta ótica, o estudioso deve considerar a realidade
empírica – para além de um objeto passível de dicotomia, porém tampouco reduzida
a mero objeto de observação descontextualizado – como um campo fundamental
para o desenvolvimento da práxis, que engaja os sujeitos na transformação de suas
realidades práticas. Neste contexto, podemos dizer que:
Deixando de considerá-los de maneira abstrata, avulsa, como casta
separada dos outros, Gramsci apresenta os intelectuais intimamente
entrelaçados nas relações sociais, pertencentes a uma classe, a um grupo
social vinculado a um determinado modo de produção. Toda a aglutinação
em torno de um processo econômico precisa dos seus intelectuais para se
apresentar também com um projeto específico de sociedade (SEMERARO,
2006, p. 377).

Na abordagem praxiológica, compreendemos que todos são sujeitos
necessários e ativos no processo de investigação e, portanto, compartilhadores da
construção científica desenvolvida na interação entre os sujeitos pesquisados e o
pesquisador. Com isso, percebemos que a realidade investigada começa a ganhar
um sentido prático e significativo para todos.
Por entendermos que a perspectiva praxiológica revela um forte compromisso
com a formação de consciências mais reflexivas e integradas com a realidade,
julgamos que o modelo mais adequado para este estudo é a pesquisa participativa:
A participação ativa dos pesquisadores e dos pesquisados na produção do
conhecimento (VEIGA, 1985), constitui um dos princípios básicos da
pesquisa participante, e parece ser um dos consensos existentes entre os
autores que discutem sobre o assunto. Outro princípio observado nesta
abordagem metodológica é a relação dialética entre sujeito e objeto do
conhecimento. (CABALERO, 2007, p. 115).
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Neste tipo de abordagem a separação entre aquilo que se observa ou de que
se fala e aquilo que se pratica não existe. A experiência da pesquisa se revela
integradora para todos os sujeitos participantes, pois:
Durante o desenvolvimento da pesquisa participante, todos os envolvidos
são sujeitos da pesquisa. Aqui, “[...] não se trata de ter nos homens o
objeto de investigação, de que o investigador seria o sujeito” (BRANDÃO,
1986, p. 20). Como participante, o pesquisador é parte integrante da
situação, ao mesmo tempo em que é a pessoa responsável pela
construção e condução do processo de interação social que se instaura
durante a pesquisa. Enfim, o pesquisador participante também é parte
dos eventos que são pesquisados. (CABALERO, 2007, p. 115).

Interpretamos que, para a perspectiva praxiológica, a ação do pesquisador se
faz presente em todo o processo de investigação e desenvolvimento, de modo a
aferimos que, enquanto parte que dialoga com os outros sujeitos (pesquisados,
teóricos) o pesquisador atua como um mediador que aponta caminhos, a partir da
consciência social e do seu engajamento para a transformação da realidade prática
experimentada.
Foi por perseguir este viés que apresentamos proposta de modelagem de AVA
para hospedar o jogo de RPG by Moodle, como vimos no capítulo 3, com base na
abordagem socioconstrutivista. Em vista disto, designamos o conjunto formado pelo
Moodle e pelo sistema RPG by Moodle como modelo de aplicação, ou simplesmente
modelo. Neste sentido, o capítulo 4, de modelagem da pesquisa, que representa a
proposta de modelo de ambiente de interação para o jogo, torna-se uma espécie de
clímax anterior à fase de experimentação propriamente dita.
6.1 DESCRIÇÃO DA PESQUISA
No primeiro momento deste estudo, projetamos um diálogo constante com
autores

que

discutem

a

formação

do

Brasil,

mais

especificamente

o

desenvolvimento da região do sertão no qual Belo Monte estava inserido. A partir do
estudo do processo de colonização, pudemos elaborar um contexto prático, mais
geral, através do qual fosse viável delinear a base para a produção do roteiro da
Campanha e as Aventuras do jogo de RPG Sertanejo de Canudos.
Neste sentido, exercitamos o dialogismo com os autores relevantes para este
trabalho, tais como Rinaldo dos Santos (1984), Bosi (2009), Risério (2004), Pang
(1979), Chiavenato (1990), entre outros, que através de suas contribuições nos
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apoiaram com seus estudos sobre a composição plural das tradições no sertão.
Mesmo os teóricos desta lista que não citamos diretamente nos auxiliaram em nossa
reflexão e a eles prestamos, neste momento, o tributo adequado. A linha
pensamento construída permitiu, ao final deste primeiro capítulo, organizarmos um
quadro com os principais elementos sociais e culturais, representativos da formação
social do sertão em sua composição histórica.
Já com o segundo capítulo, projetamos situar o contexto do sertão
oitocentista, localizando propriamente a história de Canudos. Com isso, buscamos
considerar os elementos gerais produzidos no capítulo 1 para articularmos a
construção histórica de Belo Monte, enfocando a liderança de Antônio Conselheiro e
a resistência dos conselheiristas frentes às expedições.
Mantivemos a mesma prática dialógica com autores que trazem em seu
aporte informações sobre Canudos e as expedições republicanas. Dialogamos com
Calasans (1968, 1974, 1996a, 1996b, 1996c, 1998), Villa (1995), Cunha (2003),
Levine (1995) e Litrento (1998), dentre outros estudiosos, que nos apoiaram para a
produção do segundo quadro geral, com a composição dos principais indicadores do
perfil do cenário histórico do século XIX, para situarmos Belo Monte e as expedições
republicanas.
A produção dos dois capítulos de conteúdo histórico teve a finalidade de
levantar os principais aspectos para delimitar o contexto social do sertão de
Canudos, de modo a oferecer subsídios para a produção do modelo de jogo de RPG
que seria apresentado nos dois capítulos posteriores. Para este fim, nos dois
capítulos iniciais produzimos alguns quadros, sistematizando os principais
elementos históricos para construirmos uma interpretação apropriada para o roteiro
do jogo acerca dos acontecimentos de destaque do século XIX e de sua relação
com o movimento canudense e a deflagração da guerra contra Conselheiro.
Por sua vez, o terceiro capítulo, com viés mais pedagógico e tecnológico, teve
a finalidade de construção dos principais pressupostos característicos da abordagem
socioconstrutivista, do modo de pensar histórico e do jogo de Role Playing Game,
para entendimento dos possíveis elementos a aparecer como subcategorias de
análise para efetivação do modelo produzido no capítulo seguinte.
Neste sentido, buscamos estabelecer o diálogo com os estudos de Vygotsky
(2004),

Matta

(2005)

e

Cabalero

(2007),

entre

outros

teóricos

do

Socioconstrutivismo, a fim de situarmos nosso entendimento sobre o processo de
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ensino e aprendizagem em correlação com o potencial do jogo citado, em contextos
de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, na modalidade de Ensino a Distância.
Na produção do quarto capítulo propusemos o modelo propriamente dito,
tendo como base as discussões históricas dos dois primeiros capítulos e a
abordagem socioconstrutivista e tecnológica articulada no terceiro. Com estes
subsídios, conseguimos desenvolver uma base para iniciarmos a segunda parte da
pesquisa, agora in loco, com base semiexperimental, da qual partimos para
verificação empírica da aplicação do experimento no modelo apresentado. Ainda
neste capítulo, situamos o processo de análise e o cruzamento das informações
colhidas em diálogo com o campo empírico e com os autores já citados, para
compreendermos as implicações da aplicação do modelo no campo da
aprendizagem do conhecimento histórico sobre a Guerra de Canudos. Projetamos
para aplicação a utilização do Moodle-AVA, como plataforma educacional na qual o
modelo do jogo veio a ser repositado, ou seja, com sua base de dados e
funcionamento alocados para acesso dos possíveis usuários deste ambiente. Logo
em seguida projetamos a edição da sala virtual, selecionando e organizando figuras
e textos apropriados à temática e à dinâmica do jogo, em etapas que pudessem
didaticamente ajudar os Usuários-Jogadoresa navegar com propriedade e
usabilidade no ambiente e, com isso, se aproximarem com maior propriedade do
contexto histórico de Canudos.
No tocante ao campo empírico, após a finalização da montagem da sala
virtual na qual o sistema RPG by Moodle está inserido, selecionamos nosso universo
entre os estudantes de licenciatura do curso História, na modalidade EAD, do polo
de Euclides da Cunha, antigo vilarejo de Cumbé, rota dos militares e conselheiristas
durante as expedições para compor o grupo de experimento. O grupo se constituiu
de aproximadamente dez estudantes.
Seguimos então com a pesquisa, considerando a necessidade de levantar
categorias de análise, julgadas como procedentes para a verificação da efetividade
do jogo RPG by Moodle no processo de aprendizagem dos sujeitos. Desta forma,
definimos as categorias, suportada pela análise do Quadro 20, p. 166, que tem a
finalidade de mostrar, sistematicamente, os principais conceitos socioconstrutivistas,
a serem contrastados na análise dos resultados.
O jogo proposto para este estudo é composto por duas partes: a primeira se
refere à proposta de Campanha, parte do Enredo com informações de contexto mais
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geral e foi diagramada de modo a ensejar determinados efeitos (QUADRO 18, p.
157), a fim de verificarmos a ocorrência efetiva da aprendizagem da história das
expedições de Canudos, segundo o Socioconstrutivismo e o Pensar Histórico; a
segunda parte da aplicação do jogo, por seu turno, abrange quatro Aventuras,
produzidas sob o contexto da segunda expedição militar contra Belo Monte.
Outro elemento referente ao desenho metodológico deste estudo pode ser
aferido na demonstração efetiva de nossa perspectiva de práxis, para realização da
aplicação empírica. Para auxiliar neste mister, apresentamos um diagrama que
representa a expectativa para aquilo que projetamos para a parte aplicada desta
pesquisa (FIGURA 24). Os sujeitos identificados com o losango, salientamos, fazem
parte do grupo de experimento que sofreu a aplicação do modelo a ser
experimentado, gerando os dados a serem analisado no capítulo de resultados.
Figura 24 – Perspectivas gerais da pesquisa empírica

Fonte: Gomes (2011, p.114).

O estudo empírico enfoca a verificação da aplicação do jogo RPG by Moodle,
modelado no capítulo 4, a partir da ocorrência das características de aprendizagem
do conflito em Canudos, segundo a abordagem socioconstrutivista e o Pensar
Histórico. Esta verificação é necessária para responder ao problema da pesquisa:
Inexiste aplicação prática de jogos de RPG em ambiente colaborativo Moodle para a
construção da aprendizagem sobre o conhecimento da Guerra de Canudos, a partir
dos postulados socioconstrutivistas e do Pensar Histórico. A aplicação do modelo, se
bem sucedida, pode atender a este problema, mostrando que conseguimos produzir
uma solução de aplicação de jogo de RPG para o caso.
Ratificamos a opção pela pesquisa semiexperimental, na qual se aplica uma
resposta elaborada a uma situação concreta, a fim de verificar se a solução
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assumida atende aos pressupostos de construção do modelo. Uma pesquisa
semiexperimental exige o anúncio das categorias em análise no estudo.
A Categoria Independente do experimento será o modelo de jogo RPG by
Moodle Sertanejo de Canudos. Isto posto, desejamos saber se este modelo atende
às características referentes ao Socioconstrutivismo e ao modo de Pensar Histórico,
elaborando este estudo com o propósito de verificar esta assertiva. Assim,
apresentamos as Categorias Dependentes, a serem comprovadas empiricamente,
nomeadas como Características Pedagógicas e de Aprendizagem de História do
jogo de RPG by Moodle, divididas em duas subcategorias: 1) Características da
Aprendizagem de História segundo o Pensar Histórico e 2) Características de uma
Abordagem Socioconstrutivista (QUADRO 21, p. 174).
Quadro 21 – Categoria dependente: características pedagógicase de aprendizagem
de história do modelo
Nome da categoria: Características Pedagógicas e de Aprendizagem de História do
jogo de RPG by Moodle
Subcategoria 1: Características ou Indicadores da Aprendizagem de História
segundo o Pensar Histórico para o modelo
1. Criticidade

Capacidade de refletir e analisar os acontecimentos
históricos e suas fontes de modo pessoal e significativo.

2. Concretude

Capacidade de se aproximar de forma significativa,
contextualizada e pessoal dos acontecimentos históricos
experimentados no jogo.

3. Formulação de
Hipóteses

Atitude de criação de ideias sobre os acontecimentos
históricos experimentados, de forma criativa, autoral e
significativa.

4. Interpretação

Atitude de verificação das diversas versões dos
acontecimentos e fontes históricas de maneira pessoal e
crítica para construção de conhecimento significativo.

5. Metacognição

Atitude de pensar reflexivamente sobre o pensamento
autoral produzido sobre os acontecimentos históricos.

Subcategoria 2: Características
Socioconstrutivista para o modelo

ou

Indicadores

de

uma

Abordagem
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1.

Interação

Capacidade de criar atitudes dialógicas a partir do
engajamento
dos
sujeitos
em
situação
de
compartilhamento de experiências práticas para solução
de desafios coletivos, em contexto colaborativo.

2.

ZDI

Desenvolvimento de Zona de Aprendizagem, a partir da
vivência social e do compartilhamento de experiências
entre os pares diferentes, de modo a situar as trocas de
conhecimento entre aquilo que já se sabe fazer com
autonomia e o que é possível fazer a partir do apoio do
parceiro de aprendizado, em situação colaborativa. Esta
característica não pode ser percebida diretamente a.

3.

Mediação

Capacidade de fruição do conhecimento, de modo indireto,
através de ferramentas e instrumentos cognitivos
presentes na linguagem e nas ferramentas e símbolos
culturais historicamente construídos e socialmente
situados, de forma a torná-los significativos para engajar
os usuários na construção do conhecimento, a partir do
jogo.

4.

Interatividade

Capacidade de criar condições para que ocorra o
compartilhamento de experiências sociais concretas entre
os usuários, a partir da mediação das ferramentas de
interação e comunicação propostas no modelo.

5.

Autoria

Capacidade de criar atitudes ativas e criativas para a
construção de conhecimento compartilhado, a partir da
criação de hipertextos e outras possibilidades de
linguagem, articuladas à práxis de cada sujeito.

6.
Colaboração/
compartilhamento

Capacidade criar atitudes de gerenciamento de processos
de compartilhamento de arquivos, de modo a proporcionar
práticas mais colaborativas na troca de experiências entre
seus usuários.

Relação Sujeito- Capacidade de gerar atitudes mais organizativas e
Jogador X Sistema
contextualizadas, a partir da gestão do sistema, em torno
dos arquivos referentes ao Enredo do jogo.
7.

Ficha
Personagem
8.

de Capacidade de articular na prática do jogo relação com as
características sociais e históricas de cada PersonagemJogador, com a finalidade de estabelecer um maior
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engajamento dos sujeitos na simulação do jogo.
9.
Sentimento
Concretude

de Condição geradora de atitude de engajamento ao contexto
histórico vivido no jogo, de forma pessoal e significativa.

Fonte: Autoria nossa.

Faz-se necessário destrinchar os procedimentos para verificação dos dados e
análise da Categoria Dependente para, através disso, buscarmos: a) averiguar a
efetividade da aprendizagem de História segundo os princípios do Pensar Histórico
no modelo proposto; e b) avaliar se as características postuladas, que definem o
Socioconstrutivismo, estão presentes no modelo, bem como se é possível, dentro
dos limites deste estudo, associar a estes princípios teóricos este aprendizado. Para
tanto, segue análise metodológica específica.
6.2 PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO EMPÍRICA
Primeiramente,

apresentaremos

o

procedimento

de

verificação

da

subcategoria 1, Características ou Indicadores da Aprendizagem de História
segundo o Pensar Histórico para o modelo. Com relação a esta subcategoria, são
cinco as características assinaladas como sendo próprias da perspectiva de uma
aprendizagem da História interpretada a partir dos princípios do Pensar Histórico,
discutidos no capítulo 3, que serão averiguadas mais adiante, mediante aplicação de
um pré-teste e de um pós-teste.
6.2.1 Descrição do teste
Aplicamos uma questão aberta para o grupo selecionado, objetivando verificar
os conhecimentos dos Jogadores sobre a história de Canudos antes da pesquisa e
repetimos a pergunta após o seu término. Esta questão aberta foi elaborada de
modo a funcionar como um “diário de bordo”, para acompanhar o desenrolar da
construção pessoal de cada um dos sujeitos pesquisados em torno do conhecimento
sobre a Guerra de Canudos.
O primeiro questionamento, o pré-teste, tem como objetivo registrar os
conhecimentos prévios dos envolvidos neste estudo, antes da aplicação do jogo. Ao
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final da pesquisa, repetimos o questionamento como pós-teste, buscando examinar
se houve modificação na forma como os sujeitos pesquisados elaboram o
conhecimento sobre o assunto após a aplicação do modelo proposto. Portanto,
como dissemos, o pós-teste também assume a função de diário de bordo, um
instrumento para verificarmos se a atividade com o modelo foi eficiente para o
desenvolvimento da aprendizagem de História, segundo as características
socioconstrutivistas e o modo de Pensar Histórico, acerca da temática de Canudos.
Tanto o pré-teste quanto o pós-teste foram constituídos pela mesma pergunta
provocadora, para que pudéssemos comparar, com base nas características do
Pensar Histórico, os resultados dos discentes, a fim de verificarmos a efetividade do
jogo, segundo os critérios da Categoria Dependente e de suas subcategorias.
Utilizamos o Fórum de discussão do Moodle como meio de registro das
respostas dos participantes aos testes. Optamos pela utilização desta lista de
discussão virtual por a considerarmos capaz de ordenar as mensagens e permitir de
forma simples e eficiente o desenvolvimento de discussões entre os participantes,
bem como o salvamento do histórico dos registros para consultas posteriores.
Durante todo o processo de aplicação desta pesquisa utilizamos também o Fórum
de discussão do RPG by Moodle, para, in loco, possibilitar aos envolvidos
registrarem suas participações enquanto Jogadores.
A questão foi inicialmente aplicada antes da experimentação, ainda no
momento em que os participantes se encontravam em ambientação e apropriação
das ferramentas de interface do modelo proposto. Para título de conhecimento,
apresentamos a pergunta como foi apresentado no pré-teste (QUADRO 22, p. 177):
Quadro 22 – Pré-teste
FÓRUM 1
Preciso de uma impressão inicial do que entendem neste momento, antes do
jogo, sobre como foi a Guerra de Canudos. Cada um dos participantes deixe
aqui um texto livre, da dimensão que desejar, sobre o que sabe hoje, antes do
jogo, sobre a Guerra de Canudos e seus eventos.
Fonte: Autoria nossa.

Após a vivência da simulação, aplicamos o pós-teste, projetado para coletar
os dados ao fim da última Aventura. Apresentamos, mais uma vez, a pergunta
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aberta, com a intenção de mensurar o nível de conhecimento construído após a
aplicação do modelo proposto neste estudo, para perceber se o jogo foi eficiente no
que diz respeito ao aumento do conhecimento da história da Canudos, à luz das
abordagens selecionadas para este estudo (QUADRO 23, p.178).
Quadro 23 – Pós-teste
FÓRUM 2
Preciso de uma impressão inicial do que entendem neste momento, após o
jogo, sobre como foi a Guerra de Canudos. Cada um dos participantes deixe
aqui um texto livre, da dimensão que desejar, sobre o que sabe hoje, após o
jogo, sobre a Guerra de Canudos e seus eventos.
Fonte: Autoria nossa.

Para o processo de análise de dados, como veremos, levamos em
consideração a existência de efetividade satisfatória do modelo, na medida em que
se revelar a melhoria do grau de entendimento sobre o tema entre os alunos no pósteste, em relação ao pré-teste. Estabelecemos que a efetividade pode ser admitida,
caso o pós-teste supere o pré-teste em resultados de aprendizagem em mais de
70% dos alunos. No que diz respeito aos procedimentos, por sua vez, cabe explicálos em cada característica, sabendo que estas podem ser encontradas tanto no
sistema Moodle – que hospeda o jogo e serve de suporte informativo e de conteúdo
aos Jogadores – quanto no RPG by Moodle – jogo digital gestor da jogabilidade do
RPG, no qual se desenvolve o jogo propriamente dito.
Tão importante quanto constatar se o modelo favorece a fixação de ideias,
porém, é averiguar se o preconizado na subcategoria 1 é atendido, se o processo
possui as Características de uma Abordagem Socioconstrutivista, ou seja, se as
características de aprendizagem geradas nas respostas dos participantes durante o
jogo são socioconstrutivistas. Para esta subcategoria foram definidos dez
indicadores, passíveis de verificação, para, com isso, percebermos a efetividade de
satisfação do modelo como meio potencializador de aprendizagem baseada em
elementos do Socioconstrutivismo. De acordo com os modelos de ambiente Moodle
e de jogo no RPG by Moodle, apresentados no capítulo 3, consideramos como
indicadores os que se seguem:
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α) Interação – projetamos identificá-la no RPG by Moodle a partir da análise dos

fóruns, visando perceber se os diálogos foram ativos e constantes entre
Jogadores e seus pares, Jogadores e Mestre e vice-versa. O diálogo ativo e
efetivamente interativo é caracterizado pela intenção perceptível em
referência ao que foi construído por outro participante. Neste sentido,
consideramos satisfatória a presença dessa característica quando 70% ou
mais de participantes do jogo demonstram, em suas participações, a
ocorrência deste indicador, o que nos permite constatar sua efetividade entre
os envolvidos nos diálogos. É pressuposto que sujeitos em situação de
interação estejam realizando compartilhamento de processo, o que implica
em entendermos este momento como pleno de ocorrência de Zona de
Desenvolvimento Imediato, entre os sujeitos engajados no processo (MATTA,
2006, p. 86). Com base nesse raciocínio, é lícito dizer que identificar
momentos de interação é, indiretamente, o mesmo que encontrar a
ocorrência de ZDI. Abaixo do índice percentual de 70% de participantes em
interação, consideramos insatisfatória a ocorrência deste indicador no
processo;
β) Zona de Desenvolvimento Imediato – Corresponde ao momento da

aprendizagem no qual se cria uma zona que envolve dois ou mais
aprendentes

em

situações

de

aprendizagem

diferentes,

porém

em

intersecção, pelo processo de compartilhamento de experiências. Esta Zona
se referencia na diferença estabelecida pelos pares entre aquilo que um deles
consegue fazer com autonomia e a necessidade do outro de suporte do
primeiro para realizar algo e efetivar o aprendizado. Salientamos que não é
possível a verificação objetiva este indicador; contudo, sua ocorrência pode
ser percebida, de forma indireta, a partir do desenvolvimento de outras
características de aprendizagem;
χ) Mediação

–

Corresponde

à

relação

estabelecida

entre

sujeitos,

interconectados por instrumentos e ferramentas socialmente construídas no
ambiente cultural e histórico das comunidades em que se encontram
inseridos. Planejamos verificar a ocorrência deste indicador nos fóruns do
jogo de RPG by Moodle, pela análise de participações nas quais é possível
perceber a intenção do sujeito em tomar como referência o que foi construído
por outro Jogador, a partir do estabelecimento de elos com o contexto sócio-

180

histórico trazido durante a Aventura. Consideraremos como satisfeita a
ocorrência deste indicador se 70 % ou mais dos participantes tenham
construído intenções de referência. Abaixo deste índice percentual de
ocorrência nos participantes, consideramos insatisfatória a incidência deste
indicador no processo. Ligada a esta característica, encontramos a ZDI como
elemento

presente

no

engajamento

dos

sujeitos

no

processo

de

compartilhamento do jogo;
δ) Interatividade – Corresponde ao sentido das relações estabelecidas através

do ambiente digital compartilhado pelos sujeitos em uma comunidade de
colaboração

para

construção

de

conhecimento

coletivo.

Cada

compartilhamento representa um elemento do modelo para registro, como
indica Matta (2006), pois oferece “[...] o contato do processo cognitivo dos
sujeitos entre si e com o sistema de apoio cognitivo do computador.” (MATTA,
2006, p. 63). Com isso verificamos, através do Fórum de Aventuras do RPG
by Moodle, se, durante o processo de execução das situações-problema
dispostas na Aventura, cada envolvido conseguiu estabelecer relações com
outro sujeito, mediadas pelas ferramentas do RPG by Moodle, em meio aos
processos cognitivos estabelecidos e ao compartilhamento de experiências
sociais, na interconexão entre a práxis dos sujeitos e o compartilhamento de
suas experiências de Jogadores. Validamos como satisfatória a ocorrência de
determinado tipo de relação, perceptível nas falas dos alunos (QUADRO 24,
p. 181). Para estes casos, consideramos como satisfeitas as condições deste
indicador se for perceptível a efetividade de ocorrência dessas relações em
70% ou mais dos participantes do jogo. Abaixo deste índice percentual nos
participantes, consideramos insatisfatória a incidência deste indicador no
processo:

Quadro 24 – Interatividade: Relações Efetivadas através do Ambiente
TIPOS

INTERATIVIDADE: RELAÇÕES EFETIVADAS ATRAVÉS DO
AMBIENTE
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Aspecto 1

Relação de oposição

Aspecto 2

Relação de similaridade

Aspecto 3

Relação de consequência

Aspecto 4

Relação de causa

Aspecto 5

Relação de inferência

Aspecto 6

Relação de generalização

Aspecto 7

Relação de princípio

Aspecto 8

Inferir uma visão teórica ou princípio indutor

Fonte: Adaptado de Matta (2006, p. 162).

e) Autoria – Corresponde à capacidade de construção pessoal e significativa de
cada participante no processo de compartilhamento de suas experiências sociais em
comunidade de colaboração. Tomamos como elementos de identificação para
verificação deste indicador construções tais como orações, expressões populares,
cantigas, transferências de imagens, vídeos e outros recursos multimídias e de
linguagem, utilizados como elemento para mediação no RPG by Moodle.
Registramos a ocorrência das ações e produtos sociais citados. Consoante a isso,
consideramos como satisfatória a efetividade deste indicador em 70% ou mais dos
participantes do jogo. Abaixo deste índice percentual de incidência, consideramos
insatisfatória a ocorrência deste indicador no processo;
f) Colaboração/compartilhamento – Corresponde à capacidade de interconexão de
processos integrados a partir da reciprocidade dos sujeitos engajados durante o
desenvolvimento de suas práxis no RPG by Moodle, no desenvolvimento de sentido
comum ao processo de aprendizagem. Projetamos a verificação desta característica
pela identificação dos diálogos dos participantes que demonstrem estarem usando
em conjunto alguma informação, ou realizando em conjunto alguma prática.
Validamos como satisfatória a ocorrência deste indicador em 70% ou mais de
participantes engajados no processo do jogo. Abaixo deste índice percentual de
ocorrência nos participantes, consideramos insatisfatória a ocorrência deste
indicador no processo. Quem compartilha práxis, está literalmente vivenciando
compartilhar ZDI e trabalhando em ZDI coletivas;
g) Relação sujeito-Jogador X Sistema – Interface de armazenamento e gestão de
informações referentes ao contexto histórico para o desenvolvimento de jogabilidade
do RPG By Moodle. Verificamos nesta característica o nível de apropriação dos
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recursos do modelo pelos participantes do jogo, considerando como satisfatória a
capacidade de referência às informações deste repositório pelos participantes
quando há efetividade deste indicador em 70% ou mais de ocorrência nos
participantes. Abaixo

deste

índice

percentual de

incidência, consideramos

insatisfatória a ocorrência deste indicador no processo;
h) Ficha de Personagens – É o compartilhamento das habilidades e capacidades
de cada Personagem-Jogador, segundo o contexto próprio para cada Campanha. As
Fichas de Personagens do RPG by Moodle servem como suporte ao engajamento
dos sujeitos às personas de seu Personagem. Verificamos sua ocorrência a partir da
referência dos participantes no Fórum do jogo às características de seus PJ. O
critério é tido como satisfeito quando há referências às características dos PJ em
70% ou mais dos participantes. Abaixo deste índice percentual de ocorrência,
consideramos insatisfatória a presença deste indicador no processo;
i) Sentimento de Concretude – Capacidade de engajamento ao contexto do jogo, a
partir da localização das relações históricas da simulação na forma de singularidade
pessoal e significativa. Propomos a verificação desta característica a partir da
capacidade de engajamento dos participantes e sua relação de proximidade com a
experiência histórica da simulação através de sua manifestação no Fórum do jogo.
Cada vez que um Jogador faz referência ao contexto ou Enredo, é registrada uma
ocorrência. Este indicador é tido como satisfatório se sua efetividade estiver
perceptível em 70% ou mais dos participantes. Abaixo deste índice percentual de
ocorrência, consideramos insatisfatória a incidência deste indicador no processo.
Neste jogo de RPG by Moodle, entendemos os indicadores citados acima
como elementos que assinalam a validade do processo de aprendizagem, segundo
o Socioconstrutivismo, quando pelo menos sete das dez características forem
satisfeitas.
É importante acrescentar que, para atendermos aos objetivos sinalizados no
problema de pesquisa, além do acolhimento da exigência de verificação das duas
subcategorias, temos o fito de saber se a aprendizagem de História, na abordagem
considerada, está associada ao Socioconstrutivismo. Por hipótese, levantamos a
ideia de que a aprendizagem socioconstrutivista, atrelada aos indicadores do Pensar
Histórico, pode promover uma situação de aprendizagem que efetivamente permita
um engajamento mais significativo das pessoas na gestão e na apropriação do
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conteúdo estudado. Para comprovar esta tese, optamos por averiguar os resultados
investigando as características da Categoria Dependente no grupo experimental.
Esta averiguação, sabemos, pode ser mais precisamente estudada a partir de
procedimentos de validação estatística de correção; neste trabalho, porém, será
realizada a título preliminar, apenas levando em consideração a observação visível,
a elaboração de argumentações qualitativas, a partir do cruzamento de resultados
da subcategoria 1 com a subcategoria 2. Agindo deste modo, buscamos perceber se
o resultado mais efetivo de aprendizagem está relacionado à ocorrência mais
frequente das características do Socioconstrutivismo. Imbuídos deste propósito,
verificaremos, aluno por aluno, se aqueles que mostram maior aprendizagem são os
mesmos em que observamos maior ocorrência de práticas com características
socioconstrutivistas, por maioria simples. Por exemplo, se a participação de um
aluno que teve nota maior foi identificada como de maior ocorrência em uma análise
qualitativa desta percepção do que a participação de outro estudante em que foi
registrada uma porcentagem menor, este será um indicador da efetividade do
modelo como potencializador de uma aprendizagem socioconstrutivista.
O cruzamento das informações das características da Categoria Dependente
foi pensado para avaliarmos se o resultado efetivo de aprendizagem está
relacionado mais frequente e preponderantemente ao Socioconstrutivismo no
processo de aprendizagem do grupo coletado, de maneira que, ao ponderarmos
sobre a participação de cada aluno, pudéssemos perceber se aqueles que exibiram
maior aprendizagem estavam na mesma faixa de ocorrência de práticas que
caracterizam os indicadores socioconstrutivistas delimitados. Voltamos a salientar,
entretanto, que não pretendemos realizar cálculos para concluirmos este
cruzamento, mas sim registrar, em uma análise mais geral, a presença, nos
resultados, dos aspectos discutidos, de maneira a aferir a efetividade do modelo
para uma aprendizagem socioconstrutivista.

6.2.2 O campo empírico
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No que tange o campo empírico, por motivos a serem explicados adiante,
optamos por aplicar o jogo em uma área que tivesse uma relação histórica com o
conflito de Canudos. Além disso, devido às definições técnicas do RPG by Moodle,
escolhemos experimentar o jogo com uma interface que tivesse um diálogo com os
processos de Educação a Distância que se utilizam da plataforma Moodle como sala
de aula virtual. Decidimos, então, trabalhar com a graduação de História na
modalidade EAD da Universidade do Estado da Bahia, usuária do sistema Moodle
que, além disso, tem como um dos polos do curso a cidade de Euclides da Cunha,
parte do palco da guerra de Conselheiro e, de fato, a 60 km da principal localização
das batalhas. Pessoalmente, como Professor Pesquisador que atua na função de
Coordenador Pedagógico do referido curso, compreendemos que seria mais
conveniente trabalhar com um campo empírico com o qual tivéssemos já uma
conexão significava, que pudesse estabelecer um maior engajamento com a práxis e
um compromisso social efetivo de retorno concreto, capaz de trazer uma proposta
efetiva para este grupo.
Os cursos oferecidos na modalidade EAD pela UNEB fazem parte do
programa Universidade Aberta do Brasil, composto pela integração de diversas
universidades brasileiras para a oferta de cursos públicos de graduação e pósgraduação para comunidades com dificuldade de acesso. Atualmente, a UAB está
sendo gerida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,
com recursos do governo federal. A UNEB, enquanto parceira da UAB, oferta cursos
de Licenciatura, dentre os quais encontramos o curso de História na modalidade
EAD, oferecido em 27 polos. Selecionamos um deles, o de Euclides da Cunha,
como dissemos, para se tornar o campo empírico para este estudo, devido a sua
proximidade histórica com os conflitos de Canudos.
Euclides da Cunha, antiga fazenda Cumbé, freguesia onde se localizava
Canudos, foi também região onde moravam os índios tapuias Caimbé, no Brasil
colônia, e palco de um vilarejo formado por índios organizados pelos padres jesuítas
em missão. Lançar luzes sobre a formação desta localidade pode possibilitar à
experiência empírica uma diálogo com o contexto da Aventura, capaz de valorizar
ainda mais o sentido histórico do jogo e, portanto, apresentar uma dinâmica de
engajamento mais consistente, no que diz respeito ao sentimento de concretude
histórica, em relação à formação do sertão e ao conflito de Canudos. Gostaríamos
de destacar, nesta oportunidade, também Uauá, cidade do entorno e moradia de
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muitos sujeitos deste estudo, pela sua relevância histórica. O antigo povoado estava
vinculado ao vilarejo de Monte Santo e foi igualmente parte da antiga fazenda
Cumbé e local da primeira batalha de Canudos (CUNHA, 2003). Uauá foi
desmembrado em município em 1985.
Complementando nosso raciocínio, supomos que seria conveniente para este
estudo trabalharmos, no campo empírico, com sujeitos que fossem estudantes de
Historia, que possuíssem uma proximidade epistemológica maior do que qualquer
outro curso com o ensino de História. Consideramos que este público-alvo seria
mais adequado, por apresentar maiores condições para atender aos objetivos de
aprendizagem dispostos neste trabalho. Percebemos, também, que trabalhar com os
discentes

da

modalidade

EAD

implicaria

para

esta

pesquisa

um

maior

aproveitamento para execução do modelo, pois entendemos como mais viável
selecionarmos envolvidos que já possuíssem maior domínio da interface de
ferramentas de interatividade do Moodle, elemento que porventura poderia ser
sentido de forma diferenciada, caso utilizássemos alunos da modalidade presencial.
Os sujeitos da pesquisa são discentes matriculados no sétimo semestre do
curso neste polo e integrantes da primeira turma de 11 polos que estão a caminho
da integralização do curso. Para escolha do campo empírico, convidamos os
discentes do curso de História em EAD a participarem da seleção indicada por
mensagem, enviada para o polo de Euclides da Cunha, (APÊNDICE A), para
podermos organizar nosso grupo de experimento .
Quanto à condição social destes sujeitos, identificamos que são pertencentes
de camadas pobres ou de classe média baixa da região. Os estudantes envolvidos
eram todos do gênero feminino. Dentre os sujeitos da pesquisa, encontramos
habitantes da cidade sede do polo selecionado, Euclides da Cunha, bem como de
municípios circunvizinhos, tais quais Uauá e Quijingue. Enquanto moradores de
Euclides da Cunha e de seu entorno, os sujeitos/Jogadores possuem uma
proximidade com as histórias que envolvem o conflito de Canudos. Essas histórias
fazem parte da tradição oral e foram contadas e recontadas por suas avós e
bisavós, encontrando-se ainda no imaginário das pessoas da região.
O fato de as Jogadoras pertencerem a comunidades com fortes elos com o
contexto de Canudos oferece elementos importantes, como informações históricas
obtidas da oralidade local, que tendem a aumentar a jogabilidade do RPG e reforçar
a proximidade dos sujeitos ao contexto e ao sentimento de concretude já citado
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anteriormente. Os sujeitos participantes foram selecionados previamente na página
do curso de História. Por não terem concedido autorização para divulgação de seus
nomes, estão aqui representados pelas iniciais:14:
1.

Ed;

2.

SD;

3.

CA;

4.

LO;

5.

EPA;

6.

IM;

7.

NS;

8.

AL;

9.

MAAB.

Quanto à organização para a aplicação, levamos a cabo a experiência,
presencialmente, no polo de Euclides da Cunha. Para tanto, utilizamos as
instalações do laboratório de informática da UNEB, no campus XXII. Orientamos a
aplicação para durar uma quinzena, três dias com a experimentação feita
presencialmente e os demais dias utilizando a interface online.
No que diz respeito à experiência prática, montamos uma equipe de apoio
para mediar e suprir as necessidades dos usuários durante a experimentação do
jogo. Optamos pela presença do professor Alfredo Matta, orientador desta
Dissertação, que se dispôs a exercer a função do Mestre de jogos, já explicitada no
capítulo 3. Também escolhemos as professoras Sueli Cabalero e Josete Ribeiro,
para atuarem como parceiras para a alimentação do suporte da prática do jogo, na
parte presencial da pesquisa, auxiliando o Mestre na primeira aplicação do jogo,
para alimentação e retroalimentação do sistema RPG By Moodle em seus recursos
de multimídia e orientação. Recrutamos, ainda, como auxiliares de pesquisa, os
estudantes Tainã Santos de Souza, Andréa Cristina Serravale dos Santos e Bruno
Rodrigues de Lima, para apoiar a aplicação prática do RPG, dando suporte aos
estudantes e ao Mestre. Contamos com o apoio das professoras-tutoras do curso de
História, Elba Brito dos Anjos, responsável por registrar em multimídia os momentos
14

O endereço eletrônico é: http://www.ava4.uneb.br/login/index.php.
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desta pesquisa, e Joelma Cerqueira de Oliveira, colaboradora na realização do
momento empírico. Todos os citados são voluntários pesquisadores sobre
aplicações educacionais de jogos de RPG, vinculados ao Grupo de Pesquisa
Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais,
liderado pelos professores Alfredo Eurico Rodrigues Matta e Maria Olívia de Matos
Oliveira.
O grupo de pesquisadores voluntários recebeu a missão de atuar diretamente
no laboratório de pesquisa, junto aos sujeitos investigados, de modo a interagir com
o grupo, como intermediários de orientação do Mestre, no que diz respeito à
explicação e esclarecimentos de situações, procedimentos e a própria ensinagem da
parte técnica do Jogo. Todos foram orientados a ficarem no espaço do laboratório
sem o contato direto com o Mestre e suas auxiliares, para que fosse verificada a
potencialidade do jogo em sua dinâmica e funcionamento a distância.
Organizamos, na sequência do trabalho, uma minioficina de aplicação de
RPG, capaz de dar seguimento à proposta deste estudo e à dinâmica do RPG. Para
este momento, pleiteamos que juntassem esforços à nossa atuação as professoras
Sueli Cabalero e Josete Ribeiro, além do professor Alfredo Matta. Nesta primeira
parte da aplicação, buscamos apresentar a proposta deste estudo, em seu caráter
experimental. Esquematizamos, na minioficina, a participação dos pesquisadores
Matta, Cabalero e Ribeiro, como orientadores para a explanação do RPG e de suas
características pedagógicas.
Definimos que a primeira fala do Mestre do jogo versaria sobre
esclarecimentos acerca do jogo de RPG e suas especificidades. Em seguida, coube
às professoras Sueli Cabalero, pesquisadora das potencialidades do RPG na
Educação, e Josete Ribeiro, discorrer sobre a relação entre esta modalidade de jogo
e as possibilidades do RPG como estratégia didático-pedagógica. Por fim, ficou a
explanação sobre a proposta deste estudo, como pesquisa de pós-graduação stricto
sensu da aplicabilidade do jogo em Euclides da Cunha.
Para o segundo dia, ficou a aplicação propriamente dita. Neste caso, como já
dissemos, reservamos para o desenvolvimento desta experiência o laboratório de
informática do campus XXII da UNEB, em Euclides da Cunha, no qual funciona o
polo do curso de História, modalidade EAD. O terceiro e último dia, compreendeu o
fechamento do ciclo de aplicação presencial e a preparação para as novas
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orientações de aplicação do jogo, agora com desenvolvimento apenas em interação
online e a distância.
A importância dos três dias de encontro presencial advém da necessidade de
orientar os envolvidos na utilização do ambiente e do RPG by Moddle, bem como
quanto à própria dinâmica do RPG, pois identificamos que os sujeitos desconhecem
qualquer informação sobre esta modalidade de jogo. Este momento é crucial para
apoiar o estudo, e permitir que a aplicação seja desenvolvida sem que haja
necessidade de mais de um contato presencial entre as investigadas e a equipe de
pesquisadores.
No suporte da sala virtual, utilizaremos como hospedeiro para o jogo o
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, que é, voltamos a dizer, uma plataforma
virtual livre (com código aberto). O ambiente está hospedado no servidor da
UAB/UNEB, localizado atualmente, no Polo Universitário Santo Amaro de Ipitanga
(Pusai), sediado no município de Lauro de Freitas. O endereço de acesso à página
hospedeira do jogo é http://www.Moodlerpg.uneb.br/ e sua página inicial pode ser
conferida na Figura 25:
Figura 25 – Página inicial de acesso ao RPG by Moodle

Fonte: Disponível em: <http://www.Moodlerpg.uneb.br/>. Acesso em: 16 dez. 2012.

Logo após entrarem na página inicial, os estudantes foram instruídos a clicar
no link RpgByMoodle experimento de EUDES (Mestrado) e acessarem a página de login
e senha, para, por fim, acessarem a página principal do modelo proposto, cujo print
se encontra no capítulo 5 (FIGURA 12, p. 147).
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Figura 26 – Acesso à página de login e senha

Fonte: Disponível em: <http://www.Moodlerpg.uneb.br/>. Acesso em: 16 dez. 2012

Ainda

sobre

os

sujeitos da

pesquisa,

acreditamos que

eles têm,

potencialmente, condições para ser tornarem uma comunidade de aprendizagem
(MATTA, 2005). Esta possibilidade, por si só, já indica toda uma pluralidade de
experiências que só tendem a enriquecer o conhecimento construído a partir do
compartilhamento dos Jogadores no jogo RPG by Moodle:
Neste contexto, onde se espera que saberes sejam construídos através da
e na coletividade e num processo de ato contínuo que abarque um número
considerado de usuários e que dispusesse de uma ampla cobertura em rede
para o acesso do modelo/simulação, é que buscamos uma instituição que
correspondesse a estes pressupostos. (GOMES, 2011, p. 116).

Modelamos o jogo objetivando atingir um desenho pedagógico capaz de fazer
surgir nos Jogadores elementos indicadores de um processo de aprendizagem
baseado em um modelo de ensino que favorecesse uma reflexão sobre o
conhecimento da História, de modo a engajar os estudantes em um processo
significativo. Após termos descrito, neste capítulo, o quadro metodológico, vamos, a
partir desta construção, prosseguir para a análise dos resultados coletados durante
a aplicação empírica do jogo proposto neste trabalho, a fim de verificarmos que
implicações efetivas os indicadores referentes às categorias de análise tiveram, em
relação ao desenvolvimento prático deste experimento.

7 RESULTADOS DA APLICAÇÃO ONLINE DO RPG BY MOODLE DE CANUDOS
Neste capítulo, nos dedicamos à análise dos resultados colhidos com a
aplicação do RPG by Moodle e da Campanha Guerra de Canudos: primeiras
expedições, realizado presencialmente em Euclides da Cunha, entre os dias 29, 30
e 31 de outubro. A aplicação presencial do modelo RPG by Moodle, foi realizada em
três dias com a equipe de pesquisa e os Jogadores, conforme dito em capítulo
anterior. Os demais 12 dias que se seguiram constituem o segundo momento da
aplicação, realizado totalmente à distância e online por todos os Jogadores.
Utilizaremos nesta seção preponderantemente o dialogismo entre as práxis
de cada sujeito/Jogador, registradas no ambiente AVA, e as perspectivas
epistemológicas adotadas neste estudo, com a finalidade de interpretar o desenho
cognitivo e suas características, citados nos Quadros 19 e 20, respectivamente nas
páginas 165 e 166. Com isso, situaremos o processo de aprendizagem desenvolvido
a partir da aplicação do Jogo por cada usuário do modelo, no momento da vivência
da pesquisa.
Dividimos esta seção em função da verificação dos resultados, para
testarmos a ocorrência das subcategorias de análise em três indicadores, que são:
a) efetividade da aprendizagem de História;
b) caracterização socioconstrutivista do modelo;
c) influência

estimada

do

modelo

socioconstrutivista

na

efetivação

da

aprendizagem.
Ademais, os aspectos referentes às subcategorias de análise foram
articulados a cada item (QUADRO 19, p. 165, e QUADRO 20, p. 166), ao longo
desta discussão, para, desse modo, verificarmos a efetividade de cada uma destas
subcategorias pela aplicação do modelo, tendo em vista a compreensão do
percentual de ocorrência de cada uma delas no processo de aprendizagem gerado
pelos Jogadores, de acordo com os três indicadores abaixo:
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a) satisfatório

ou

satisfeita:

se

houver

a

efetiva

ocorrência

das

subcategorias/indicadores de análise em mais de 70% das respostas
registradas por cada usuário;
b) não satisfatório ou insatisfatório: invalidez da ocorrência em caso de nulidade
de respostas, não participação ou percentual abaixo de 70%.

Decerto que consideramos como válidos, para compor o percentual, os dados
dos participantes integralmente registrados no pré-teste e no pós-teste. Os
participantes que apresentaram apenas participação no pós-teste tiveram suas
respostas consideradas como elementos de verificação da ocorrência do indicador.
A princípio, o pré-teste foi realizado durante a aplicação presencial do Jogo,
em Euclides da Cunha. Tivemos alguns problemas durante a execução desta
atividade, pois houve conflito de logins e, por conta disso, todos os participantes
estavam acessando a página com apenas um login de usuário. Solicitamos que,
enquanto o problema não se resolvesse, cada postagem fosse identificada após a
escrita do nome completo, para diferenciar cada registro. Acreditamos que este
momento atrapalhou o bom desenvolvimento desta parte da pesquisa, já que alguns
dos envolvidos ficaram sem se registrar e, portanto, sem realizar o pós-teste. As
dificuldades de acesso à internet no local do polo, que apresentava velocidade muito
baixa, também atrapalharam bastante a execução do trabalho. Felizmente, tais
empecilhos foram removidos pelo professor Alfredo Matta, administrador da sala do
Moodle que abrigou o modelo.
Não obstante essa dificuldade, após a aplicação integral do Jogo os
envolvidos se dispersaram, sem finalizar a tarefa do pós-teste. Em vista disso, entre
os dias 22 e 23 de dezembro de 2012, tivemos que retornar ao polo de Euclides da
Cunha para nos encontrarmos com algumas das discentes participantes, para
acompanhar a concretização do pós-teste. Desta vez, houve sucesso completo na
atividade, com a postagem de todos os sujeitos da pesquisa.
7.1 RESULTADOS SOBRE O PENSAR HISTÓRICO E SOBRE A EFETIVIDADE DA
APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA
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O pensar histórico, conforme discutido no terceiro capítulo, a partir da página
44, sinaliza para a compreensão do conhecimento histórico como uma construção
social cognitiva (MATTA, 2005). Neste sentido, é necessário estabelecermos um tipo
de verificação desta categoria, de modo que seja possível a elaboração de uma
espécie de mapa-cognitivo ou conceitual das ações realizadas por cada Jogador, a
fim de testarmos a efetividade da aprendizagem segundo as características do modo
de pensar histórico. Os balizadores deste processo foram previamente indicados no
capítulo 3, na análise dos indicadores que apresentaremos a seguir, nos registros
dos sujeitos no pré-teste e no pós-teste.
Para melhor exemplificar a análise dos testes de verificação desta categoria,
listados com base no capítulo anterior, a partir da página 169, sistematizamos as
características principais de cada subcategoria para organizar, de modo mais
didático, o conceito de cada elemento indicativo do modo de Pensar Histórico e sua
relação de porcentagem frente à participação dos sujeitos a ser considerada nesta
parte do estudo. Logo a seguir, demonstraremos, através de Quadros de
sistematização da efetividade de cada indicador (QUADROS 24 a 29) –
apresentados, respectivamente, nas páginas 181, 193, 199, 206, 2011 e 217 – se os
registros deixados nos Fóruns organizados para o pré-teste e o pós-teste apontam
como satisfatória ou não a ocorrência de cada subcategoria de análise, para as
respostas de cada uma das participantes, após a aplicação do RPG by Moodle.
7.1.1 Indicador Criticidade
Para Freire (2009) a criticidade é um postulado que surge, sobretudo da
inquietação do sujeito, em relação à amplitude do universo cognoscível. É também
resultado do processo de construção metodicamente produzida de transformação
de uma atitude curiosa, para uma práxis mais rigorosa frente à realidade, que é
definida como criticidade. Neste viés, o autor aponta que:
Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a
criticidade, entre o saber de pura experiência feito o que resulta dos
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação.
A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade
ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser
curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me
repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua
aproximação ao objeto, conota-se seus achados de maior exatidão.
(FREIRE, 2009, p. 31).
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Fica evidente que a posição adotada pelo autor é a de considerar que a
criticidade como uma construção social e histórica e, portanto, também como uma
das tarefas da Educação engajada em articular os conhecimentos prévios dos
educandos aos conhecimentos científicos. Isto se dá num processo de reflexão
sobre os conteúdos aprendidos, de modo a possibilitar o desenvolvimento do
pensamento crítico, parte da práxis do educando.
Ao analisarmos a ocorrência deste indicador criticidade nos registros deixados
pelos sujeitos, objetivamos demonstrar a efetividade de sua ocorrência, para
verificarmos se o Jogo possibilitou o desenvolvimento de uma atitude reflexiva e
crítica quanto à vivência da História da segunda expedição contra Canudos.
Quadro 25 – Verificação do indicador Criticidade
Estudante/Sujeit
o
ET

Análise de aprendizagem
Pré-teste
Pós-teste
A aluna desenvolve uma
análise factual da História de
Canudos de modo geral,
relacionando-a
aos
acontecimentos mais amplos
da crise monárquica e à
mudança da ordem para o
governo
republicano,
sem
apresentar argumentos que
sugiram o criticismo das fontes
ou do conteúdo histórico
apresentado: “Sabemos que
desde o império o Brasil já
passava por serias crises
políticas, econômicas e sociais.
O estrondo que ocorreu no 7 de
setembro,
ressoou
com
suspiros na instauração da
República. Assim podemos
dizer que o último suspiro do
regime
monárquico
dentre
outros fatores, ocorreu com a
assinatura da Lei Áurea no ano
de 1888. Este ato levou o
império brasileiro a sucumbir
em diversos setores, visto que
não era daquela época as
campanhas abolicionistas e os

Acreditamos que foi satisfeito o
referido
indicador,
ao
percebermos referência crítica
da aluna despertada pela
capacidade do Jogo de ampliar
o conhecimento e trazer
aspectos
diferenciados
daqueles dos oficiais registros
dos livros: “[...] [L]er nos livros
a Guerra de Canudos é o que
estavámos acostumados, mas
viver os Personagens daquele
episódio foi completamente
incrível, e essa experiência só
pude sentir a partir da minha
participação no jogo.” (grifo
nosso).
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AL

ET

15

levantes oriundos de várias
camadas sociais.15”.
A referência da discente
apenas
reproduz
o
conhecimento factível sobre
Canudos, sem estabelecer
nenhum tipo de crítica às fontes
e à construção historiográfica
sobre a Guerra de Canudos,
conforme indicado: “A Guerra
de Canudos foi um movimento
social de muita importância
para a História do nosso país.
Aconteceu por volta do século
XIX,onde
várias
pessoas
insatisfeitas
com
o regime
Repuplicano se uniram para
lutar por melhorias.“ (grifo
nosso).
A aluna apresenta em sua
análise referência à Guerra de
Canudos, entendendo-a como
um momento singular e de
relevância para a História do
sertão baiano, na medida em
que destaca Canudos, como o
acontecimento “mais trágico”,
sinalizando um aspecto crítico
em sua avaliação sobre o
conflito de Canudos: “A Guerra
de Canudos foi um dos
acontecimentos mais trágico do
sertão baiano.”.

Acreditamos que o indicador
está
satisfeito,
por
entendermos que a discente
elabora uma reflexão que
envolve o processo de ensino e
aprendizagem
do
conhecimento da História, ao
apontar para a capacidade
didática e ativa do RPG,
simulador e mediador de
Concretude da História para os
discentes: “[...] [D]urante a
minha participação, senti uma
sensação como se estivesse
mesmo na guerra. Percebi que
o rpg é uma ferramenta que
pode ser muito útil na sala de
aula, onde o aluno aprende
interagindo de forma dinâmica”.
A princípio, o enunciado da
discente
não
revela
nitidamente nenhum elemento
indicativo de ocorrência efetiva
do
pensamento
crítico.
Contudo, consideramos como
satisfeita a sua ocorrência,
pois, sutilmente, a discente faz
crítica às fontes e ao processo
de ensino, que até o momento
do
Jogo
não
haviam
“despertado” a consciência
histórica e contextual sobre
Canudos, comunidade de que
de certa forma faz parte, por
ser sertaneja. “[...] [P]articipar
do jogo abriu a minha mente
para um melhor entendimento
sobre a Guerra de Canudos.
Interessante foi preciso um

Esta declaração, assim como as demais falas do Mestre e dos Personagens em todo este capítulo,
mantém as marcas, maneirismos e regionalismos do texto original. Foram também preservadas as
peculiaridades que divergem da gramática padrão. Tal medida foi tomada a fim de obedecer ao
princípio de fidedignidade máxima ao dado fornecido pelo informante. Para facilitar a leitura, observe-se que todos os trechos nesta condição foram identificados, sendo o itálico mantido apenas em caso
de destaque, devidamente sinalizado. A totalidade destas falas foi extraída do Fórum de discussão do
RPG by Moodle Sertanejo de Canudos, cuja referência é a seguinte plataforma virtual: MATTA,
Alfredo et al. RPG by Moodle. Brasília, DF: Ministério da Educação; Salvador: UNEB, 2010.
Disponível em: <http://goo.gl/K7zUC>. Acesso em: 13 dez. 2012.
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NS

Sem ocorrência no pré-teste.

LO

A discente não desenvolve
nenhum tipo de crítica ao
conteúdo historiográfico sobre
Canudos. Apenas reproduz
factualmente os elementos
históricos
referentes
ao
conhecimento de Canudos, em
geral: “antonio conselheiro e
seus seguidores instaram-se as
margens do rio vaza barris, por
ser um local propício ao
desenvolvimento daquele povo.
Assim desenvolveu - se uma
comunidade
com
uma
economia de subsistência.
Essa
forma
de
desenvolvimento começou a
incomodar o governo, que
tratou de aniquilar aquele “mal”
que
começara
a
se
desenvolver.”.

jogo para me despertar para a
história de um povo tão
próximo. Descobri que não
sabia nada a respeito. O jogo é
sem dúvida uma excelente
ferramenta para ser usada em
sala de aula.“ (grifo nosso).
Não
encontramos
no
enunciado da discente nenhum
indício de satisfação do
indicador referido.
Considero ter sido satisfeita a
ocorrência deste indicador, por
identificar, no enunciado da
discente, elementos reflexivos
acerca
das
diferentes
interpretações da História de
Canudos: “Acredito que a
grande maioria dos estudantes,
principalmente dessa região
tem algum conhecimento sobre
a história da Guerra de
Canudos. Mesmo uma ideia
deturpada muitos se arriscam
emitir.” (grifo nosso).
Esta referência à “deturpação”
revela um pensamento crítico
por parte da discente acerca do
conteúdo histórico emitido por
alguns sujeitos, em sua região.
Outro aspecto interessante do
pensamento
reflexivo/crítico
exibido se dá quando ela critica
as fontes, ao perceber que,
através da simples leitura, a
aventureira que se tornara não
consegue
mensurar
as
emoções
e
dinâmicas
desenvolvidas na simulação do
Jogo: “O que sei hoje, é que
entre o simples fato de ler a
história da Guerra de Canudos
e/ou “participar da guerra” há
uma grande diferença ,pois
como participante da guerra
vivenciei emoções que em
outros momentos de leitura
não foram despertadas.” (grifo
nosso).
E, por fim, a discente dirige sua
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SD

CA

Sem ocorrência no pré-teste.

MAAB

Sem ocorrência no pré-teste.

IM

Sem ocorrência no pré-teste.

crítica para o processo de
aplicação, identificando falhas
e lacunas que, segundo ela,
podem ter atrapalhado a
execução
da
atividade:
“Contudo não posso deixar de
relatar no meu ponto de vista
claro
os
pontos
negativos.Achei Que faltou um
estudo mais detalhado ou
explicação
de
como
deveríamos agir no momento
das aventuras.Como Também
achei ruim as delimitações que
o mestre nos impôs,pois houve
momentos que o mestre não
nos colocava no jogo deixando
a
critérios
de
alguns
Jogadores, e no meu caso me
deixando totalmente entediada
ou até mesmo frustrada por
não desenrolar bem a minha
função.” (grifos nossos).
Capacidade de, a partir do
Jogo, considerar os elementos
e refletir sobre eles: “Sinto
que com o jogo aprendi e
posso replicar com segurança
o trajeto das expedições e o
que levou a Guerra de
Canudos
e
que
meus
conhecimentos se ampliaram
bastante.”.
Não
encontramos
no
enunciado da discente nenhum
indício de satisfação do
indicador referido.
Não
encontramos
no
enunciado da discente nenhum
indício de satisfação do
indicador referido.
Capacidade de considerar
criticamente
a
experiência
como um elemento diferencial
para
o
processo
de
aprendizagem:
“Sobre
a
Guerra de Canudos eu ja tinha
lido muita coisa mas viver o
experimento
é
diferente
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demais,é algo real.”.
Fonte: Autoria nossa.

Podemos constatar que está satisfeito o indicador, alcançando mais de 70 %
de ocorrência nas participantes, o que demonstra que o sistema RPG by Moodle
pode potencializar situações de aprendizagem nas quais a capacidade de
criticidade, como elemento do pensamento crítico sobre a práxis, tem maior
efetividade de acontecer. Neste sentido, nos apoiamos em Freire (2009), quando ele
aponta para o pensar certo como sendo permanência de reflexão e criticidade sobre
o fazer para.
O Jogo é comprovadamente uma ferramenta pedagógica, pois traz
atribuições que não o desassociam do conteúdo da prática de pesquisa, vez que
exige que os Jogadores sejam estimulados a buscarem informações históricas,
culturais e sociais para solucionar os desafios propostos durante a Aventura e não
apenas instados a reproduzirem um discurso monológico autoritário. Devem, sim,
construir em conjunto colaborativo o entendimento dos acontecimentos históricos.
Além disso, a experiência de vivenciar uma simulação a História aguça a curiosidade
e permite que a criatividade, durante o Jogo, possa contribuir para o pensamento
interpretativo e crítico, já que os Jogadores, sujeito históricos ativos, se reconhecem
como produtores de outras interpretações e versões dos acontecimentos, a partir da
sua práxis no Jogo.
Por outro lado, é imprescindível que o Mestre, que é o enquanto professor
aplicador da atividade, crie situações de jogabilidade que proporcionem aos
discentes conteúdo para que construam hipóteses e reflitam sobre cada
acontecimento, de modo que toda a práxis empreendida esteja imbuída da
intencionalidade pedagógica do professor/Mestre.
Decerto que entendemos que a construção de uma atitude crítica frente ao
conhecimento, conforme indica a abordagem dialética, permite ao pensamento uma
capacidade de mover-se para a realidade de modo a dialeticamente dialogar com e
refletir sobre ela, pois “[...] essa crítica é que permite ao pensamento lidar com a
realidade, mas não representa simplesmente um caminho de volta. É a descoberta
das determinações que compõem a realidade com significado.” (WACHOWICZ,
2009, p. 82).
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Demos mais um passo para a verificação da possibilidade do RPG by Moodle
ser efetivo para a construção do conhecimento sobre a segunda expedição de
Canudos, considerando-se os postulados do Pensar Histórico e a capacidade de
desenvolvimento de uma consciência da concretude da realidade histórica
vivenciada durante o Jogo. Avançaremos mais um pouco no próximo indicador.
7.1.2 Indicador: Sentimento de Concretude
O indicador Sentimento de Concretude corresponde à capacidade dos
sujeitos de se envolverem em processos de aprendizagem que tornem a construção
do conhecimento pessoalmente mais significativa, de modo a criar conexões e
diálogos entre os contextos que envolvem a realidade cognoscível e a capacidade
cognoscente do aprendente. Julgamos que o sentimento de concretude está
intimamente ligado ao processo de conscientização dos sujeitos acerca das
realidades que envolvem o conhecimento em construção pelos sujeitos. Ao construir
consciência, os sujeitos tendem a produzir sentido para o conhecimento e,
consequentemente, a criar condições para um maior engajamento em relação à
própria realidade. Por conseguinte, corroboramos com Freire (1980), quando critica
o trabalho pedagógico descontextualizado ou desligado da experiência prática dos
sujeitos aprendentes:
O professor fala da realidade como se esta fosse sem movimento, estática,
separada em compartimentos e previsível; ou então, fala de um tema
estranho à experiência existencial dos estudantes: neste caso sua tarefa é
“encher” os alunos do conteúdo da narração, conteúdo alheio à realidade,
separado da totalidade que a gerou e poderia dar-lhe sentido. (FREIRE,
1980, p. 79).

Logo, podemos perceber que a crítica ao modelo de educação “bancária”
também pode ser interpretada como negação à ideologia que desvincula a práxis
dos sujeitos de seus contextos práticos, dinâmicos e dialéticos, em suas
experiências históricas e sociais. Em Matta (2012), encontramos também referência
ao

sentimento

de

concretude,

porém

articulado

aos

pressupostos

socioconstrutivistas, significando:
Contexto para a prática sócio-construtiva [sic] proposta, é a adjacência
informacional da cognição do sujeito e de seus processos mentais, um
complexo de relações entre a cognição do sujeito e suas condições de
existência complexas exteriores, que se desenvolveram historicamente, e
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necessariamente precisam ser entendidas historicamente. (MATTA, 2012, p.
3).

Portanto, para Matta, todo e qualquer processo cognitivo, mesmo mediado
por diferentes instrumentos, precisa estar inserido em relações contextualizadas
historicamente, para que possa ter sentido e significado para os sujeitos. Conquanto
em conformidade com esta ideia, apresentamos os principais momentos registrados
no pré-teste e no pós-teste para que possamos verificar se houve, após a aplicação
do Jogo RPG by Moodle, uma atitude cognitiva por parte de cada Jogador que
pudesse esclarecer se o indicador foi satisfeito (QUADRO 25, p. 193).
Quadro 26 – Verificação do indicador Concretude
Estudante/Sujeito
ET

AL

Análise de aprendizagem
Pré-teste
Pós-teste
A
aluna
apresentou O indicador foi satisfeito
aspectos do contexto conforme demonstrado pela
geral de Canudos como aluna, ao dizer que “[...] me
alguém que observa a fez viver experiências novas
História, que apenas tem em relação o ensinoo
conhecimento -aprendizagem.”. A aluna se
intelectual sobre ela. Não colocou como alguém que
houve
nenhuma viveu,
ou
seja,
que
ocorrência de sentido de experimentou a realidade
Concretude
prática como sujeito do
demonstrável
no contexto histórico, mediada
enunciado da discente: pelo Jogo de RPG by
“Sabemos que desde o Moodle.
império o Brasil já
passava por serias crises
políticas, econômicas e
sociais. O estrondo que
ocorreu
no
7
de
setembro, ressoou com
suspiros na instauração
da República. Assim
podemos dizer que o
último suspiro do regime
monárquico
dentre
outros fatores, ocorreu
com a assinatura da Lei
Áurea no ano de 1888.”
(grifos nossos).
Não
encontramos Podemos considerar como
nenhum
indício
que satisfeita a ocorrência deste
demonstrasse
uma indicador
a
partir
do
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ET

NS

relação de engajamento
no contexto prático da
História de Canudos, que
pudesse apontar para
uma relação que fizesse
referência a um sentido
de
Concretude,
construído através de
uma experiência que
envolvesse
a
práxis
como apropriação do
conhecimento histórico:
“A Guerra de Canudos
foi um movimento social
de muita importância
para a História do nosso
país. Aconteceu por volta
do
século
XIX,onde
várias
pessoas
insatisfeitas
com
o regime Repuplicano se
uniram para lutar por
melhorias.”.
Não
percebemos
nenhuma indicação que
fizesse referência ao
sentimento
de
Concretude
histórica
como algo próprio de
alguém que, para além
do
conhecimento
cognitivo, experimentou,
de forma simulada, a
dinâmica de estar no
palco da Guerra de
Canudos. A referência
indicada
pela
aluna
apresenta uma análise
histórica de alguém que
apenas “observa” os
acontecimentos,
sem
estabelecer uma relação
de proximidade com o
contexto: “[A] Guerra de
Canudos foi um dos
acontecimentos
mais
trágico
do
sertão
baiano.”.
A percepção da aluna
sobre a História de

momento em que a discente
ratifica que de fato vivenciou
uma experiência prática que
possibilitou uma apropriação
mais
concreta
do
conhecimento, de modo a se
perceber como parte do
momento histórico no qual o
conflito
da
segunda
expedição se desenvolveu:
“O
jogo
possibilitou-me
conhecer
com
mais
intimidade uma história tão
fascinante. Durante a minha
participação,
senti
uma
sensação como se estivesse
mesmo na guerra.”.

Podemos qualificar como
satisfeito o indicador, a partir
da referência da discente à
capacidade da experiência,
com o Jogo, de construir
uma proximidade com o
contexto, de modo a tornar
perceptível historicamente a
experiência sertaneja de
Canudos: “participar do jogo
abriu a minha mente para
um melhor entendimento
sobre a Guerra de Canudos.
Interessante foi preciso um
jogo para me despertar para
a história de um povo tão
próximo. Descobri que não
sabia nada a respeito.”.

Consideramos satisfeita a
ocorrência do sentimento de
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Canudos apontou para
uma atitude de alguém
que observa a História
sem estabelecer um
vínculo concreto, ou
tenha desenvolvido um
sentimento
que
proporcione um sentido
que torne perceptível a
proximidade
com
a
História de Canudos: “A
Guerra de Canudos foi
um movimento social
que ocorreu no sertão de
Canudos no final do
século XIX e início do
século
XX.
Este
movimento
gerou
conflitos
entre
os
seguidores de Antônio
Conselheiro e o Estado.”.

LO

Na
citação
abaixo,
percebemos
outra
referência à História de
Canudos
totalmente
descontextualizada
do
sentido concreto. Não
identificamos
qualquer
vinculação entre este
momento histórico e a
práxis da aluna, uma
moradora
das
redondezas da região na
qual se desenvolveu
todo o conflito. A atitude
mais uma vez é a de
alguém
que
apenas
“narra” e “observa” a
História: “Antônio Vicente

Concretude. Foi despertada
na discente a percepção
mais
aprofundada
da
experiência
do
conflito,
enquanto Jogadora que
viveu a simulação em suas
tensões
e
dinâmicas,
conforme indicação abaixo:
“Participar do jogo foi
maravilhoso, pois através
deste pude perceber a
dimensão dos fatos que
aconteceram
com
a
chegada da 1ª expedição,
mesmo brincando, jogando.
Percebi o quanto aqueles
homens
lutaram
para
defender o que era deles. As
dificuldades
que
encontraram. Compreender
a guerra por meio do jogo,
brincando, só facilitou mais
o meu entendimento que já
tinha sobre a guerra. A cada
momento
que
estava
participando do jogo, sentia
vontade de aprender algo
novo, pois foi muito divertido
conhecer e compreender
sobre a Guerra de Canudos,
e o mais interessante,
brincando.” (grifos nossos).
O indicador foi satisfeito, na
medida em que é perceptível
no enunciado da discente a
referência ao Jogo como um
meio que aproximou o
conhecimento da História de
Canudos de modo mais
contextualizado e concreto,
propiciando a aprendizagem
através dos acontecimentos
desenvolvidos
nas
Aventuras: “O que sei hoje, é
que entre o simples fato de
ler a história da Guerra de
Canudos e/ou participar da
Guerra” há uma grande
diferença,
pois
como
participante
da
guerra
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SD

Mendes
Maciel,
conhecido como Antônio
Conselheiro,
era
totalmente contra a nova
forma de governo, ou
seja, a república. Ele se
negava ao pagamento
dos
impostos
como
também não concordava
com o casamento civil,
dentre outras coisas o
rompimento da igreja
com o estado. Antonio
Conselheiro
e
seus
seguidores instaram-se
as margens do rio Vaza
Barris, por ser um local
propício
ao
desenvolvimento
daquele povo. Assim
desenvolveu - se uma
comunidade com uma
economia
de
subsistência.”.
A interpretação histórica
desenvolvida
pela
discente
apresenta
aspectos factuais e fora
de um contexto que
aproxime o conflito de
Canudos e o contexto
perceptível desta, uma
moradora do sertão de
Canudos. A estudante
não visualiza implicações
deste processo em sua
práxis: “A Guerra de
Canudos uma vergonha
provocada
pelos
republicanos acontecida
em 1898 .Foi um dos
fatos
marcantes
na
história do sertão baiano.
Canudos liderado pelo o
beato Antônio Mendes
Maciel , O famoso
António Conselheiro.
A cidade foi construída
por pessoas que na
época eram excluídas,

vivenciei emoções que em
outros momentos de leitura
não
foram
despertadas
.Podendo cita também que
foi bem mais fácil a
memorização dos fatos que
vivenciei durante o jogo.Ou
seja
sei
recontar
nos
detalhes os episódios e a
emoção de cada um.”.

Identificamos
que
o
indicador foi satisfeito, na
medida
em
que
fica
perceptível a referência à
História de Canudos. A
Jogadora
se
expressou
como alguém que de fato
esteve presente no cenário
do conflito, vivendo emoções
e ampliando o conhecimento
que já possuía sobre o
conteúdo:
“Onde ilustra a história de
canudos
e
mim
sinto
detentora do conhecimento
fazendo
parte
da
mesma.Sinto que com o jogo
aprendi e posso replicar com
segurança o trajeto das
expedições e o que levou a
Guerra de Canudos e que
meus conhecimentos se
ampliaram bastante.”.
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vitimas da fome, seca e
miséria e ainda tinham
que pagar absurdos
impostos.”.
Sem ocorrência no pré-

O indicador está satisfeito,
pois
a
discente
faz
-teste.
referência ao Jogo como
algo
que
conseguiu
transportá-la
para
o
momento do conflito, a fim
de vivenciar na práxis a
experiência: “O RPG me
permitiu viajar no tempo,
conhecendo
melhor
a
Guerra de Canudos que um
dos maiores conflitos da
história do Brasil.”.
Sem ocorrência no pré- Foi satisfeito o indicador, na
teste.
medida em que a discente
fez referência a sua práxis,
como Personagem que viveu
a experiência simulada, e
que, de fato, apresentou
aspectos relevantes que
envolveram
sensações,
como alguém que estava
presente
na
História,
ratificando o sentimento de
Concretude: “Viver a Guerra
de
Canudos
com
o
Personagem ‘Tonho dos
couros’ foi emocionante
porque as sensações que
sentimos durante o jogo são
bem reais e o medo se
mistura com a vontade de
vencer mais um obstáculo e
prosseguir para a próxima
fase.”.
Sem ocorrência no pré- O sentido de Concretude da
-teste.
História está satisfeito em
sua ocorrência, na medida
em que fica perceptível a
referência à experiência
como de fato vivenciada
pela
discente,
como
Jogadora,
durante
a
simulação das Aventuras: “O
jogo para mim foi muito
importante,pois era como se
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eu estivesse vivenciando
tudo que os conselheirista
viveram.sobre a Guerra de
Canudos eu ja tinha lido
muita coisa mas viver o
experimento
é
diferente
demais,é algo real.
Você vive a euforia,as
angústias,e o sonho de cada
sertanejo e sertaneja que
lutavam por uma causa
nobbre,o direito igual a
todos.”.
Fonte: Autoria nossa.

De fato, fica comprovado que o indicador foi completamente satisfeito em sua
ocorrência, atingindo mais de 70% dos participantes. Percebemos em cada
participante referência a uma atitude de engajamento no contexto histórico, de modo
a ratificar um sentido compartilhado de sentimento de concretude histórica,
produzido pela simulação. O Jogo de RPG traz um potencial criativo para o
desenvolvimento destas simulações, sejam elas ficcionais ou históricas, o que
possibilita criar situações didáticas capazes de engajar os Jogadores na
experimentação da História, de modo a torná-los sujeitos históricos daquele
momento, determinado pela Campanha e pelas Aventuras.
Ademais, a vivência do Jogo de RPG by Moodle permitiu aos sujeitos se
apropriarem de um processo de ensino e aprendizagem que supera uma concepção
“bancária” ou meramente memorística de se pensar e construir o conhecimento da
História. Contraditoriamente, é preciso, para jogar e aprender, pensar a História no
“fazer” do Jogo. Quanto a isso, Freire continua dialogando conosco, ao apontar para
o entendimento do conhecimento como um processo em construção, inacabado: “O
caráter inacabado dos homens e o caráter evolutivo da realidade exigem que a
educação seja uma atividade contínua. A educação é, deste modo, continuamente
refeita pela práxis.” (FREIRE, 1980, p. 81).
Com isso, entendemos que não existe um conhecimento acabado, mas,
sobretudo, um processo dinâmico produzido pela capacidade de consciência do
aprendente, na medida em que desempenha, a partir do Jogo, o desenvolvimento de
sua práxis de sujeito histórico interativo, que precisa, em colaboração, planejar,
avaliar e organizar suas ações enquanto critica, repensa, reflete e, principalmente,
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cria um sentido de realidade que o aproxima da simulação, como parte do momento
histórico.
7.1.3 Indicador: Formulação de Hipóteses
Este indicador está intimamente ligado à capacidade reflexão sobre a
realidade e o conteúdo do ensino, para levantar ideias diversificadas sobre eles.
Neste sentido, ao formular hipóteses sobre o conhecimento de uma determinada
realidade, os sujeitos aprendentes aplicam a capacidade de articulação do
movimento de seus pensamentos, no exercício das capacidades que envolvem a
criatividade e a originalidade do seu pensar. A formulação de hipóteses é indício
também do movimento de construção ativa do raciocínio sobre o conhecimento
histórico. A este trabalho de interpretação do conteúdo histórico se segue um
processo ascendente de construção do conhecimento, que se efetiva a partir do
desenvolvimento de uma situação de aprendizagem potencializadora de relações
interativas entre os sujeitos que se encontram em aprendizagem colaborativa:
Os conhecimentos construídos a partir do trabalho de raciocínio e
elaboração de hipóteses, investigações a fontes históricas, reflexões e
diálogos entre os sujeitos do processo de aprendizagem e todas as relações
interativas que emergem do pensar histórico devem ser realçadas em uma
síntese interpretativa, que é o próximo momento a ser percorrido para se
adquirir um conhecimento mais abrangente e ao mesmo tempo mais
profundo, que orienta o pesquisador a construir suas considerações sobre o
problema investigado. (MARTINS, 2009, p. 37-38).

Percebemos que a formulação de hipóteses é construída quando é fomentada
uma situação de aprendizagem interativa que cria a ZDI, elemento da conexão entre
o raciocínio interpretativo do aprendente e o diálogo com as fontes, com a realidade
empírica e, principalmente, com os parceiros da mediação. As hipóteses surgem no
confronto com as informações tidas como oficiais, e conduz a práxis cognitiva dos
sujeitos para o favorecimento da descoberta, por meio da pesquisa e do diálogo. Ao
analisarmos os testes para verificação deste indicador, identificamos uma diferença
qualitativa entre o pré-teste e o pós-teste na ocorrência deste indicador. Talvez essa
dificuldade tenha sido provocada pelas perguntas dos testes que, por serem diretas,
não objetivaram o desenvolvimento de um pensamento hipotético. Enfim, para
exemplificar melhor o que dizemos, segue abaixo o quadro de sistematização que
demonstra os momentos nos quais verificamos o indicador entre os participantes
(QUADRO 26, p. 199).
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Quadro 27 – Verificação do indicador Formulação de Hipóteses
Estudante/sujeito
EP

AL

ET

Análise de aprendizagem
Pré-teste
Pós-teste
As informações da discente Não encontramos, no
trazem interpretações de enunciado da discente,
hipóteses
que
tentam nenhum
indício
de
explicar
como
se satisfação do indicador
encontrava o cenário social referido.
na época do conflito: “Com
isso a população que
necessitava
de
atendimentos a partir da
implantação de políticas
sociais fora esquecida,
inclusive foi nessa época,
um ano após a lei áurea,
onde a classe que outrora
fora
escravizada
necessitava ser atendida
com certa urgência, uma
vez que embora tivessem
tornado-se
livres
legalmente, eram, então
nessa
nova
fase
abandonados pelo sistema.
Assim,
não
sabemos
discernir, se seria melhor
obter essa liberdade ou
continuar sendo cativos.”
(grifo nosso).
O pensamento hipotético é Não
encontramos
no
demonstrado na capacidade enunciado da discente
de pensar no sentimento nenhum
indício
de
das pessoas na época: satisfação do indicador
“Aconteceu por volta do referido.
século
xix,onde
várias
pessoas insatisfeitas com
o regime
repuplicano se
uniram para lutar por
melhorias.“ (grifos nossos).
Muito embora o enunciado Não
encontramos
no
esteja
baseado
em enunciado da discente
informações históricas, a nenhum
indício
de
referência do pensamento satisfação do indicador
hipotético é demonstrada na referido.
generalização da possível
causa da insatisfação: “A
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principal motivação desta
guerra foi a insatisfação do
povo com algumas medidas
adotadas pela república.”
(grifo nosso).
A referência do pensamento
hipotético se encontra na
menção
ao
ideal
de
Conselheiro: “O ideal de
conselheiro era construir
uma sociedade justa e
igualitária para todos e além
do mais, era contra o
regime republicano que
tinha sido implantado no
brasil daquela época e com
esses ideais ele estava
conseguindo vários adeptos
e
assim
acabou
incomodando os donos do
poder.”.
“Ele
se
negava
ao
pagamento dos impostos
como
também
não
concordava
com
o
casamento
civil,
dentre
outras coisas o rompimento
da igreja com o estado.
Diante de tanta insatisfação,
o mesmo começou um
movimento de pregações,
construções
de
igrejas
assim
conquistando
inúmeros adeptos.”.
Mais uma ocorrência de
pensamento interpretativo-hipotético,
mesclando
informações históricas e
hipóteses: “A cidade foi
construída por pessoas que
na época eram excluídas,
vitimas da fome, seca e
miséria e ainda tinham que
pagar absurdos impostos .
Mesmo assim conselheiro
com
suas
pregações
conseguiu
convencer
pessoas a tornarem seus
seguidores organizarem de
forma solidária e em

Mesmo
tendo
base
histórica,
há
um
pensamento
interpretativo-hipotético
que referencia o indicador
no enunciado: “Percebi o
quanto aqueles homens
lutaram para defender o
que
era
deles.
As
dificuldades
que
encontraram.”
(grifo
nosso).

Não
encontramos
no
enunciado da discente
nenhum
indício
de
satisfação do indicador
referido.

O pensamento hipotético
está
reproduzido
no
enunciado
de
forma
afirmativa:
“Foi
um
movimento
social
de
independência
causado
pela a insatisfação de um
povo que viviam a beira
do
desprezo
e
do abandono. Sofriam o
flagelo da seca e de forma
desumana onde existia
fome,
desemprego,
miséria, falta de apoio
político,
fanatismo
religioso. A única saída
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comunidade
na
cidade desse povo foi se juntar a
canudense.” (grifos nossos). antônio vicente mendes
maciel, o famoso antónio
conselheiro. Esse ate
então era um religioso que
até que costuma fazer
pregações e construir
igrejas no sertão . Por
acreditar no conselheiro
como seu bom deus o
seguia aumentando cada
vez os remeiros de
conselheiro.
As causas da guerra foi
que o governo da bahia
não concordavam com a
sonegação de impostos
da antiga canudos e por
acharem que conselheiro
defendesse o
fim
da
cobrança de imposto e a
volta da monarquia.” (grifo
nosso).
Não
encontramos
no “Conhecendo melhor a
enunciado
da
discente Guerra de Canudos que
nenhum
indício
de um dos maiores conflitos
satisfação
do
indicador da história do brasil, que
referido.
ocorreu em um pequeno
vilarejo
no
nordeste,
chamado
arraial
de
canudos, onde jagunços,
sertanejos
pobres,
trabalhadores
escravizados fugindo dos
latifundiários e miseráveis,
liderados
por
antônio
conselheiro, que pregava
a igualdade, fraternidade
e uma sociedade mais
justa que não existisse
divisão de classe, onde
tudo era repartido.”.
Não
encontramos
no Não
encontramos
no
enunciado
da
discente enunciado da discente
nenhum
indício
de nenhum
indício
de
satisfação
do
indicador satisfação do indicador
referido.
referido.
Referência ao pensamento O
trecho
apresenta
hipotético, pois não tinha pensamento
certeza se a informação de interpretativo-hipotético:
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fato era concreta: “Até onde
sei as pessoas daquele
lugarejo
tinham
muitas
causas
por
essa
luta,inclusive por reforma
agraria.” (grifo nosso).

“Você vive a euforia,as
angústias,e o sonho de
cada sertanejo e sertaneja
que lutavam por uma
causa nobbre,o direito
igual a todos.” (grifo
nosso).

Fonte: Autoria nossa.

Notamos que este indicador foi parcialmente satisfeito, pois houve uma
diferença entre as participações que atrapalha um pouco a verificação integral desta
ocorrência entre os Jogadores. Interpretamos que o teste funcionou parcialmente,
pois, como avaliamos acima, a pergunta não se mostrou muito adequada para
organizar a mediação dos participantes para o desenvolvimento do pensamento
hipotético.
Embora este indicador tenha apresentado dificuldades de desenvolvimento
em sua aplicação, acreditamos que, de um modo geral, ele pode ser considerado
como

validado,

pois

percebemos

sua

ocorrência

naqueles

sujeitos

que

apresentaram participação nos dois testes. Quanto ao trabalho pedagógico de
valorização do pensamento hipotético, acreditamos que o RPG by Moodle o
possibilita, desenvolvendo, a partir de uma simulação, condições para que os
Jogadores possam criar soluções e outras possibilidades de ação para lidar com os
acontecimentos históricos vivenciados. Percebemos que é necessário, para que o
pensamento crítico possa ser delineado, a conformação de uma situação didática (e
o Jogo possibilitou isso) que permita trocas efetivas de experiências, além da
valorização do pensamento original, autoral e diversificado. Entendemos que o ato
educativo com base socioconstrutivista deve exercitar a dialogicidade e estratégias
de ensino e aprendizagem capazes de promover atitudes mais reflexivas nos
educandos:
A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos,
em que o professor expõe ou fala dos objetos. O fundamental é que o
professor e os alunos saibam que a postura deles, do professor e dos
alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora, e não a passividade,
enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e aluno se
assumam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2009, p. 860).

A curiosidade, como a entendemos, não está reduzida a uma “atitude de
procura”, mas abrange uma forma do pensamento se organizar, de proporcionar a
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reflexão geradora de hipóteses. Buscamos verificar se, na relação entre os testes,
houve a ocorrência de uma atitude cognitiva de interpretação da História.
7.1.4 Indicador: Interpretação da História
A capacidade de interpretar uma informação demonstra que o pensamento se
encontra em um estágio de desenvolvimento formal ou abstrato. Neste sentido,
estamos em conformidade com Piaget, que, segundo Matta (2006) “[...] argumenta
que, após transpor a barreira da percepção do real, a inteligência passa a
representar, interiorizar e imitar este real.” (MATTA, 2006, p. 70). A capacidade de
raciocínio internaliza o conteúdo e estabelece um cruzamento com as informações
que já se tem construídas, para produzir uma espécie de síntese, como resultado
deste processo dialético de retroalimentação cognitiva. Encontramos referência a
esse processo de síntese do conhecimento em Paulo Freire, para quem “[...] existir,
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua
vez, se solta, problematizando os sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo
pronunciar.” (FREIRE, 2009, p. 90). Assim, a práxis dos sujeitos se constitui como
parte desta síntese, como apropriação da realidade que, internalizada e refletida,
tende a criar condições para o desenvolvimento de outra práxis.
A interpretação da História assume ares de um movimento de construção
pessoal de significados sobre o conhecimento histórico aprendido. Não é a mera
reprodução de informações oficiais ou dados de fontes. É, sobretudo, resultado do
movimento cognitivo de criação de elos entre os conhecimentos já possuídos e o
diálogo com as novas informações. Para que esse movimento seja completo, é
importante a construção de hipóteses que venham a ampliar a dimensão do pensar,
em vista de uma interpretação singularizada, para cada participante, do mesmo
acontecimento histórico (QUADRO 27, p. 206).
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Quadro 28 – Verificação do indicador Interpretação da História
Estudante/Sujeito
ET

AL

Análise de aprendizagem
Pré-teste
Pós-teste
A aluna apresentou uma Não
encontramos
no
compreensão da História enunciado da discente
que, mesmo baseada nos nenhum
indício
de
registros
oficiais,
se satisfação do indicador
caracterizou por uma referido.
dimensão
interpretativa
sobre
Canudos,
articulando
os
acontecimentos
gerais
para
contextualização:
“Sabemos que desde o
império
o
brasil
já
passava por serias crises
políticas, econômicas e
sociais. O estrondo que
ocorreu
no
7
de
setembro, ressoou com
suspiros na instauração
da
república.
Assim
podemos dizer que o
último suspiro do regime
monárquico dentre outros
fatores, ocorreu com a
assinatura da lei áurea no
ano de 1888.” (grifo
nosso).
A aluna manifestou a
preocupação
de
interpretar
diversos
processos
históricos,
nacionais e locais, para
compreender e localizar a
História de Canudos: “A
Guerra de Canudos foi um
movimento
social
de
muita importância para a
história do nosso país.
Aconteceu por volta do
século xix,onde várias
pessoas insatisfeitas com
o regime repuplicano se
uniram para lutar por

A aluna passou a exibir
uma compreensão mais
acurada
do
evento,
demonstrando, após a
participação
no
Jogo,
reinterpretando a História
de
Canudos:
“Pois
conhecia pouco da história
de canudos, apesar da
minha cidade uauá ser
vizinha e ter feito parte do
cenário de batalha. O jogo
possibilitou-me
conhecer
com mais intimidade uma
história tão fascinante.
Durante
a
minha
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melhorias.”.

ET

A
aluna
demonstrou
capacidade interpretativa,
ao articular os elementos
referentes às tensões
sociais
advindas
da
mudança de ordem, mas
também por identificar
Canudos
como
uma
tragédia, relevante para a
História do sertão baiano:
“A Guerra de Canudos foi
um dos acontecimentos
mais trágico do sertão
baiano.
A
principal
motivação desta guerra
foi a insatisfação do povo
com algumas
medidas
adotadas pela república.
A
principio
foram
considerados
anti-republicanos. Por ser um
povo bastante religioso a
figura
de antonio
conselheiro um beato
revolucionista surge como
forte líder, a proposta de
antonio conselheiro era de
criar
uma
comunidade independent
e, livre do pagamento de
impostos, e onde todos
tinham tudo em comum.
Por um bom tempo o povo
viveu deste modo .
Porém essa
situação
começou a incomodar o
governo . Desde então
foram travados ataques
contra o arraial. Pela
primeira vez o governo
combatia
o
seu
próprio povo. Eram forças
desiguais
homens e
mulheres simples lutando
contra
canhões
e
soldados
treinados.

participação, senti uma
sensação
como
se
estivesse
mesmo
na
guerra.”.
A aluna, a partir da
aplicação
Jogo,
pôde
compreender o “povo de
Canudos” como próximo.
Aqui,
a
interpretação
histórica elaborada está na
capacidade de reconhecer
os
canudenses
como
sujeitos
do
mesmo
contexto
sertanejo:
“Interessante foi preciso um
jogo para me despertar
para a história de um povo
tão próximo.” (grifo nosso).
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Depois de resistir por
algum tempo canudos foi
totalmente destruída.”
(grifos nossos).
A aluna apresentou uma
interpretação da História
que apenas reproduz,
sem maiores detalhes, o
conhecimento
geral
acerca do contexto de
Canudos: “A Guerra de
Canudos
foi
um
movimento social que
ocorreu no sertão de
canudos no final do
século xix e início do
século
xx.
Este
movimento gerou conflitos
entre os seguidores de
antônio conselheiro e o
estado. “ (grifo nosso).

“Ele
se
negava
ao
pagamento dos impostos
como
também
não
concordava
com
o
casamento civil, dentre
outras
coisas
o
rompimento da igreja com
o estado. Diante de tanta
insatisfação, o mesmo
começou um movimento
de
pregações,
construções de igrejas
assim
conquistando
inúmeros adeptos. Assim
desenvolveu - se uma
comunidade com uma
economia de subsistência.
Essa
forma
de
desenvolvimento
começou a incomodar o
governo, que tratou de
aniquilar aquele ‘mal’ que
começara
a
se
desenvolver.

Após a aplicação do Jogo,
a aluna pôde interpretar a
História com maior riqueza
de detalhes e apropriação
ao
contexto
referido:
“Participar do jogo foi
maravilhoso, pois através
deste pude perceber a
dimensão dos fatos que
aconteceram
com
a
chegada da 1ª expedição,
mesmo
brincando,
jogando. Percebi o quanto
aqueles homens lutaram
para defender o que era
deles. As dificuldades que
encontraram. Compreender
a guerra por meio do jogo,
brincando, só facilitou mais
o meu entendimento que já
tinha sobre a guerra.” (grifo
nosso).
“Acredito que a grande
maioria dos estudantes,
principalmente
dessa
região
tem
algum
conhecimento
sobre
a
história da Guerra de
Canudos. Mesmo uma
ideia deturpada muitos se
arriscam emitir.Quanto A
mim o que posso dizer em
relação
ao
jogo
é
que,achei
interessante
pois, é uma ferramenta
nova e diferente e que me
causou
uma
certa
curiosidade e empolgação.”
(grifo
nosso).
Outro
aspecto
interpretativo
acerca do conhecimento
histórico aponta para a
capacidade do Jogo de
aproximar
para
uma
situação de aprendizagem
mais
concreta
e
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Assim,
cometeu
um
genocídio contra aquela
gente humilde que ousara
viver livremente.”.

SD

A
aluna
desenvolveu
interpretação sobre o
movimento de Canudos,
destacando os elementos
sociais e o seu ponto de
vista
em relação
à
condição de pobreza: “A
Guerra de Canudos uma
vergonha provocada pelos
republicanos acontecida
em 1898 .Foi Um dos
fatos
marcantes
na
história do sertão baiano.
Canudos liderado pelo o
beato antônio mendes
maciel , o famoso antónio
conselheiro.
A cidade foi construída
por pessoas que na época
eram excluídas, vitimas
da fome, seca e miséria e
ainda tinham que pagar
absurdos
impostos
.
Mesmo assim conselheiro
com
suas
pregações

diversificada, no que diz
respeito
às
diferentes
faculdades de apropriação
da realidade, que supera o
reducionismo cognitivista.
O
aprendizado
se
desenrola
de
forma
integral: “O que sei hoje, é
que entre o simples fato de
ler a história da Guerra de
Canudos e/ou ‘participar da
guerra’ há uma grande
diferença
,pois
como
participante
da
guerra
vivenciei emoções que em
outros momentos de leitura
não foram despertadas
.Podendo Cita também que
foi bem mais fácil a
memorização dos fatos que
vivenciei durante o jogo.Ou
Seja sei recontar nos
detalhes os episódios e a
emoção de cada um.” (grifo
nosso).
Após a aplicação do Jogo,
a aluna apresentou, em
sua
síntese sobre o
conhecimento
histórico,
uma compreensão mais
detalhada
acerca
dos
processos que envolveram
Canudos, além de ratificar
sua compreensão favorável
aos conselheiristas: “Que
conselheiro foi o peregrino
de todas as estradas do
nordeste, foi penitente e
grande rezador. Conhecia
profundamente a vida do
povo. Tinha uma grande
devoção. O bom jesus que,
para ele, significava um
amor profundo aos seus
irmãos
sertanejos
e
pobres. Quis construir uma
sociedade
má
justas,
humana e descobriu um
jeito de viver no sertão
seco. Viviam da roça e do
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conseguiu
convencer
pessoas a tornarem seus
seguidores organizarem
de forma solidária e em
comunidade na cidade
canudense .”.
CA

MAAB

IM

criatório. Para o povo,
canudos significava terra
trabalho, pão e fartura;
significava
também
igualdade, partilha justiça e
paz.” (grifos nossos).

Sem ocorrência no pré- A
síntese
histórica
-teste
apresentada confirmou a
compreensão
do
movimento de Canudos em
seu
aspecto
social,
caracterizando-o
como
uma proposta diferente: “O
RPG me permitiu viajar no
tempo, conhecendo melhor
a Guerra de Canudos que
um dos maiores conflitos
da história do Brasil, que
ocorreu em um pequeno
vilarejo
no
Nordeste,
chamado
Arraial
de
Canudos, onde jagunços,
sertanejos
pobres,
trabalhadores escravizados
fugindo dos latifundiários e
miseráveis, liderados por
Antônio Conselheiro, que
pregava
a
igualdade,
fraternidade
e
uma
sociedade mais justa que
não existisse divisão de
classe, onde tudo era
repartido.”.
Sem ocorrência no pré- Não
encontramos
no
-teste
enunciado da discente
nenhum
indício
de
satisfação do indicador
referido.
Sem ocorrência no pré- “Você vive a euforia,as
-teste
angústias,e o sonho de
cada sertanejo e sertaneja
que lutavam por uma
causa nobbre,o direito igual
a todos.” (grifo nosso).

Fonte: Autoria nossa.

Constatamos como satisfeita a presença deste indicador. Verificamos em
mais de 70% dos participantes sua ocorrência. Destacamos que, tanto no pré-teste,
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quanto no pós-teste, foi possível identificar referência ao pensamento interpretativo
nas exposições acerca do conhecimento sobre a Guerra de Canudos apresentadas
por cada participante. Em vista disso, acreditamos que o sistema proporciona um
aprendizado da História, de modo efetivo, gerando condições didáticas para o
desenvolvimento de sínteses interpretativas, pois exige dos usuários conhecimentos
prévios sobre o Enredo. Afinal, estamos trabalhando com Jogos de interpretação de
papeis históricos e, para concretizar esta atividade, é importante que os
participantes internalizem as informações históricas para produzir, a cada jogada,
uma síntese interpretativa do conhecimento histórico.
7.1.5 Indicador: Metacognição
Metacognição é a capacidade de refletir sobre o próprio pensar e suas
estratégias de construção do conhecimento. Neste sentido, concordamos com Matta
(2006), quando conceitua que “[...] é o sistema metacognitivo humano que possibilita
identificar, escolher e administrar saberes, procedimentos e estratégias capazes de
resolver uma dificuldade de aprendizagem.” (MATTA, 2006, p. 69).
A práxis dos sujeitos, neste caso, se volta para a reflexão sobre suas ações,
de modo a entendê-las em relação ao contexto social colaborativo em que se
encontram inseridas. Assim, o sujeito segue testando sua capacidade de
apropriação e a eficácia dos meios utilizados para construir a aprendizagem. Logo,
“[...] um sujeito envolvido em atividade de resolução de problemas estará testando, a
todo o momento, a eficácia de suas decisões e ações na direção da resolução das
questões colocadas.” (MATTA, 2006, p. 69).
Quanto a esse indicador, a cada ação jogada no sistema RPG by Moodle os
sujeitos são levados a gerenciar suas estratégias de resolução para os desafios e
problemas encontrados durante as Aventuras, de modo a considerar essas soluções
frentes às necessidades do grupo (QUADRO 28, p. 211):
Quadro 29 – Verificação do indicador Metacognição
Estudante/sujeito
ET

Análise de aprendizagem
Pré-teste
Pós-teste
Não encontramos no A ocorrência do indicador
enunciado da discente está expressa na reflexão
nenhum
indício
de sobre a percepção do
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AL

ET

NS

satisfação do indicador desenvolvimento
da
referido.
aprendizagem
como
diferenciada do processo
tradicional: “A participação
no jogo de rpg, me fez viver
experiências novas em
relação
o
ensino-aprendizagem. Foi uma
forma
de
aprender
diferente,
pois,
me
favoreceu o conhecimento
de maneira divertida.” (grifo
nosso).
Não encontramos no A capacidade de retomar o
enunciado da discente raciocínio
para
rever
nenhum
indício
de “caminhos cognitivos” é
satisfação do indicador uma demonstração efetiva
referido.
do processo de refletir
sobre
o
próprio
pensamento. “Participar do
rpg foi uma experiência
única e prazerosa, pois
conhecia pouco da história
de canudos, apesar da
minha cidade uauá ser
vizinha e ter feito parte do
cenário de batalha. Durante
a minha participação, senti
uma sensação como se
estivesse
mesmo
na
guerra.” (grifos nossos).
Não encontramos no A fala da participante revela
enunciado da discente o
desenvolvimento
do
nenhum
indício
de indicador, ao demonstrar
satisfação do indicador que houve uma revisão de
referido.
entendimentos acerca do
conhecimento sobre o tema:
“Participar do jogo abriu a
minha mente para um
melhor entendimento sobre
a Guerra de Canudos.
Interessante foi preciso um
jogo para me despertar para
a história de um povo tão
próximo. Descobri que não
sabia nada a respeito.”.
Não encontramos no A retomada de elementos
enunciado da discente do conhecimento sob a
nenhum
indício
de forma de uma nova reflexão
satisfação do indicador sobre
a
forma
de
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referido.

LO

Não encontramos no
enunciado da discente
nenhum
indício
de
satisfação do indicador
referido.

compreensão,
após
a
vivência do Jogo, sugere
enfaticamente a ocorrência
do indicador: “Participar do
jogo foi maravilhoso, pois
através
deste
pude
perceber a dimensão dos
fatos que aconteceram com
a chegada da 1ª expedição,
mesmo brincando, jogando.
Percebi o quanto aqueles
homens
lutaram
para
defender o que era deles.
As
dificuldades
que
encontraram. Compreender
a guerra por meio do jogo,
brincando, só facilitou mais
o meu entendimento que já
tinha sobre a guerra. A
cada momento que estava
participando do jogo, sentia
vontade de aprender algo
novo,
pois
foi
muito
divertido
conhecer
e
compreender
sobre
a
Guerra de Canudos, e o
mais
interessante,
brincando.” (grifo nosso).
A
ocorrência
deste
indicador fica evidente na
reflexão da discente sobre a
forma de apreender o
conhecimento,
que
se
mostrou diferente de todas
as experiências anteriores,
após a aplicação do Jogo:
“O que sei hoje, é que entre
o simples fato de ler a
história da Guerra de
Canudos e/ou ‘participar da
guerra’ há uma grande
diferença
,pois
como
participante
da
guerra
vivenciei emoções que em
outros momentos de leitura
não foram despertadas
.Podendo Cita também que
foi bem mais fácil a
memorização dos fatos que
vivenciei durante o jogo.Ou
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SD

Não encontramos no
enunciado da discente
nenhum
indício
de
satisfação do indicador
referido.

CA

Sem ocorrência no pré-teste.

MAAB

Sem ocorrência no pré-teste.

IM

Sem ocorrência no pré-teste.

Seja sei recontar nos
detalhes os episódios e a
emoção de cada um.”.
“Onde ilustra a história de
canudos e mim sinto
detentora do conhecimento
fazendo
parte
da
mesma. Sinto Que com o
jogo aprendi e posso
replicar com segurança o
trajeto das expedições e o
que levou a Guerra de
Canudos e que meus
conhecimentos
se
ampliaram bastante.”.
“O RPG me permitiu viajar
no tempo, conhecendo
melhor
a
Guerra
de
Canudos que um dos
maiores conflitos da história
do brasil, que ocorreu em
um pequeno vilarejo no
nordeste, chamado arraial
de canudos [...].” (grifo
nosso).
“Viver a Guerra de Canudos
com o Personagem ‘tonho
dos couros’ foi emocionante
porque as sensações que
sentimos durante o jogo são
bem reais e o medo se
mistura com a vontade de
vencer mais um obstáculo e
prosseguir para a próxima
fase.” (grifo nosso).
“O jogo para mim foi muito
importante,pois era como se
eu estivesse vivenciando
tudo que os conselheirista
viveram.sobre a Guerra de
Canudos eu ja tinha lido
muita coisa mas viver o
experimento é diferente
demais,é algo real. Você
vive
a
euforia,as
angústias,e o sonho de
cada sertanejo e sertaneja
que lutavam por uma causa
nobbre,o direito igual a
todos.”.
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Fonte: Autoria nossa.

Ratificamos que o indicador foi satisfeito, na medida em que encontramos sua
ocorrência em mais de 70% dos participantes. Esse dado demonstra que houve no
pós-teste, em relação ao pré-teste, registro de desenvolvimento de um pensamento
metacognitivo entre os envolvidos. O sistema permitiu que esta habilidade cognitiva
fosse aprimorada, a partir de sua aplicação entre os Jogadores, estimulando que
planejassem, avaliassem e construíssem estratégias para avaliar o próprio processo
de aprendizagem.
Finalizado as verificações dos indicadores da categoria do modo de Pensar
Histórico, concluímos que o sistema RPG by Moodle, de um modo geral, cumpriu as
expectativas que projetamos, ao tornar-se uma efetiva ferramenta de aprendizagem,
capaz de mediar os seus usuários para um modelo de aprendizado baseado nos
postulados do Pensar Histórico. A seguir, nosso diálogo buscará verificar se o
sistema potencializa os processos de aprendizagem, de acordo com o modelo
socioconstrutivista.
7.2 RESULTADOS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO SOCIOCONSTRUTIVISTA DO
MODELO
Quando buscamos perceber a efetividade dos indicadores vinculados ao
processo de aprendizagem segundo o Socioconstrutivismo, tivemos como
expectativa perceber, através do Fórum do Jogo RPG BY Moodle, a presença de
ocorrências nos registros deixados pelos Jogadores. Por outro lado, entendemos
que, mais do que uma simples verificação dos indicadores já citados, tínhamos a
necessidade de acompanhar a quantidade de ocorrências em que aparecem no
Jogo, para com isso dimensionarmos a efetividade destas subcategorias, que
identificarão se o Jogo realmente atende às especificidades de uma aprendizagem
própria do Socioconstrutivismo.
Organizamos, para facilitar a compreensão, tabelas com os registros das
ocorrências dos indicadores em cada Aventura vivenciada no Fórum do Jogo.
Entendemos que assim podemos perceber como estes elementos se desenvolveram
em relação a cada participante, verificando suas efetividades no Jogo.
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7.2.1

Indicador: Interação
Com relação ao ambiente RPG by Moodle, após examinar as participações

contidas nos Fórum das Aventuras, contabilizamos um número total de
aproximadamente quinhentas participações, mescladas entre interações Jogadores
com Jogadores e Jogadores e Mestre. Por sua vez, estas interações envolveram em
média sete estudantes que, conforme o nosso critério, representam 80% dos
participantes. Este dado percentual significa que o indicador em questão foi
satisfeito nas condições estabelecidas, foi atendido e considerado satisfatório
durante a realização de sua efetividade no Jogo.
Optamos por dar destaque à primeira Aventura, pois ela congrega a
participação de todos os envolvidos e possui uma quantidade de contribuições maior
do que a encontrada nas três Aventuras que constituem toda a Campanha da
segunda expedição.
Para tornar mais evidente a representação da ocorrência do indicador
interação registrado nos diálogos dos participantes, observamos que, na relação
entre os Jogadores e o Mestre, este indicador apresenta uma constância, conforme
percebemos no diálogo examinado na Aventura citada acima, quando logo é
perceptível a ação do Mestre de saudar os Jogadores: “Olá aventureiros. Vamos
começar o Jogo. A simulação. Sejam bem vindos ao Sertão de Canudos do século
XIX véspera da 2ª expedição. Não escrevam nada até eu dizer que está na hora.”
(grifo nosso). E ele continuou a incitar a interação, quando sinalizou que cada
Jogador deveria se apresentar, conforme podemos perceber a seguir: “Que tal o
primeiro movimento ser de apresentação... um por um, na ordem que dei, se
apresente aos colegas de aventura.” (grifo nosso).
Em resposta à provocação do Mestre, os Jogadores iniciaram a sua interação
no Fórum do Jogo, a partir da apresentação pessoal, conforme podemos perceber,
na citação abaixo, que trata da participação de Rengaw de Belo Monte: “Oiii meu
nome é Rengaw de Belo Monte. Sou um caipira arretado..e lido com a lavoura...”.
Outro indício do movimento de interação entre os participantes pode ser
localizado no diálogo do Personagem Tonho dos Couros, quando interpela Rengaw
de Belo Monte: “Oxente meu cumpadre me chamo tonho dos couros.” (grifo nosso).
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É importante destacar que interpretamos como enunciado o processo
dialógico de construção de contextos situados na relação de interação, pois:
O texto só tem vida contatando com o outro texto (contexto). Só no ponto
deste contexto que eclode a luz que ilumina retrospectiva e
prospectivamente, iniciando no contexto do diálogo. Salientamos que esse
contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e não um contato
mecânico de “oposição.” (BAKHTIN, 2010, p. 401).

Por isso que, ao identificarmos os enunciados no Jogo, atentamos para
demonstrar como este processo pode ser exemplificado no diálogo entre os
Personagens, conforme indicamos na fala de Pedro, que disse: “Olá pessoal, meu
nome é Pedro, sou camponês, moreno, tenho a cor parda e sou alto.” (grifo nosso).
E Joana, que seguiu dialogando ativamente, em resposta a Pedro e aos demais
Jogadores, ao dizer que: “Meu povo sou Joana, uma camponesa de fibra que não se
entrega facilmente.” (grifo nosso).
Neste momento, ficou evidenciada a intenção, na prática dos Jogadores, de
interagir não apenas isoladamente com o Mestre, mas com os outros Jogadores,
conforme também percebemos no diálogo do PJ Jacinto Destemido que logo
orientou seu enunciado para uma interação mais geral, conforme destacamos: “Olá
pessoal eu sou o Jacinto Destemido tenho medo de nada...se preciso mato e mato
mesmo.” (grifo nosso).
Acreditamos que o Jogo possibilita que haja, na prática, a vivência deste
indicador de interação e a possibilidade de conexão entre as diferentes ZDI dos
sujeitos. A dinâmica da interação está na “[...] relação existente, na zona proximal,
entre (intersecção) os vários pensamentos reflexivos participantes das várias ações
integradas que fazem surgir a construção e o crescimento da consciência de todos
os envolvidos.” (MATTA, 2006, p. 87).
Consideramos como satisfatória a ocorrência deste indicador quando sua
efetividade for identificada na práxis dos participantes em algum momento da
Aventura. No quadro optamos por abreviar os títulos das Aventuras para facilitar o
entendimento:
α)

para Confronto em Bendegó, utilizamos a sigla (CB);

β)

para a Emboscada na Serra do Cambaio utilizamos a abreviatura (ESC);

χ)

para a terceira Aventura, Recuo das Tropas Republicanas, utilizamos (RTR);
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δ)

por fim, utilizamos a sigla (CHC) para simbolizar a última Aventura, Chegada
a Canudos.
Tabela 1 – Análise do indicador Interação no Fórum do Jogo

Percentual de
efetividade da
interação por
participantes a cada
Aventura

Personagens

Comentário

CB ESC RTR CHC
 Mestre/Narrador 1

1

1

1

O Mestre-narrador orientou os
PJ quanto aos movimentos
desempenhados por ele a
cada jogada. Neste sentido,
acabou sendo um envolvido
com potencial característica de
interação em sua práxis,
conforme
indicado:
“As
imagens servem para vocês
se posicionarem no Jogo –
imaginem.” (grifo nosso).
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Tabela 1 – Análise do indicador Interação no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de
efetividade da interação
por participantes a cada Comentário
Aventura
CB

 Rengaw
Belo Monte

 Tonho
Couros

 Pedro

ESC RTR CHC

de 1

0

0

0

O PJ Rengaw demonstrou, em
sua participação, a efetividade
da interação ocorrendo em sua
práxis: “[...] [E] juntar ao beato
Bom jesus? Nos ja tamo com
ele sô... [...] [é] gente da gente,
tá com nos e tem lutado por dia
miò pra todo mundo aqui. Tamo
junto e misturado.” (grifo
nosso).

dos 1

0

0

0

A intenção de dialogar com o
outro
está
indiretamente
relacionada
à
expressão
regional em destaque, que
significa “vamos embora”, como
uma forma de validar a
ocorrência da interação na
participação do PJ: “Então
umbora logo que a estrada é
longa por demais e o sol não
alisa ninguém.” (grifo nosso).

1

1

1

1

Em outro momento, o PJ Pedro
desempenhou uma função na
qual foi verificável a ocorrência
de interação em sua práxis: “E
agora vamo todo mundo ajudar
o Conselheiro, vamos todos
para Belo Monte, defender dos
ataques dos inimigo.” (grifo
nosso).
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Tabela 1 – Análise do indicador Interação no Fórum do Jogo
(Conclusão)
Percentual de
efetividade da
interação por
participantes a cada
Aventura

Personagens

Comentário

CB

ESC RTR CH
C

 Jacinto
Destemido

1

1

1

1

Ao verbalizar a intenção de
conclamar
os
demais
Jogadores,
percebemos
a
prática da interação com o PJ
Jacinto, torna-se satisfeita a
efetividade deste indicador,
como podemos perceber: “[...]
[P]ovo de Belo Monte não
podemos nos render aos
coronéis.” (grifo nosso).

 Marina

1

1

1

1

Encontramos outra evidência no
uso plural do verbo seguir: “[...]
[S]aindo da serra do cambaio
,com dificuldade chegando a
riacho das pedra ,seguiremos
uma vereda as direita sengundo
em frente.” (grifo nosso).

 João Celestino

1

1

1

1

“Ramo adiante?Nois é cabra
arretado.” (grifo nosso).

 Francisco

1

1

0

0

“Bom dia pra vosmicês, me
chamo
Francico
,
sou
desconfiado por demais.” (grifo
nosso).

 Josete
Samarica

1

1

1

0

Outra evidência do indicador
interação: “Vamos levar ao
senhor para termos uma
viagem tranquila.”.

Fonte: Autoria nossa.

No campo da aprendizagem, acreditamos que está satisfeita a ocorrência do
indicador interação em mais de 70% dos participantes, conforme demonstrado
acima (TABELA 1). Isto que implica na compreensão do modelo como um espaço de
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aprendizagem capaz de potencializar as capacidades de relação e dialogismo entre
os pares envolvidos no Jogo. A satisfação da interação, elemento que garante e
valida um elemento característico do Socioconstrutivismo, comprova a dimensão
social do Jogo, sua capacidade de gerenciar espaços de convivência e
compartilhamento a partir do engajamento dos sujeitos nos contextos de
socialização.
Decerto que a capacidade de interação é humana, e que a ocorrência desta
característica pode estar presente em vários momentos e em diferentes contextos
de aprendizagem, seja na modalidade virtual, seja presencial. Contudo, o mais
importante a ser considerado neste aspecto está a capacidade de criação de
situações na qual a ZDI possa acontecer, vinculando diretamente a capacidade de
interação entre os participantes. Rego, discorrendo sobre a obra de Vygostky para
explicar sobre a natureza social da aprendizagem e do desenvolvimento, diz que:
“[...] nessa perspectiva, é o aprendizado que possibilita e movimenta o processo de
desenvolvimento: o aprendizado pressupõe uma natureza social especifica.” (REGO,
1995, p. 71). Logo, o movimento de diálogo e interação apresenta condições para
promoção de um aprendizado mais significativo, pois está vinculado diretamente à
prática do viver das pessoas. A práxis, que nada mais é do que a própria vida em
movimento,

atua

como

promovedora

dos

processos

de

desenvolvimento

maturacional do organismo, que aprende em contato com o social, em interação
com o outro.
Em relação à modelagem do RPG by Moodle, acreditamos que a eficiência da
ferramenta de interação Fórum do Jogo oferece subsídios suficientes para dar
suporte à práxis dos sujeitos, por permitir o desenvolvimento de um sistema no qual
as ferramentas de navegação e interação permitem que o modelo dê suporte aos
usuários para a ocorrência de ações entre seus usuários.
Ademais, se o modelo possui limitações, Julgamos que podemos superá-las,
a partir do desenvolvimento de outras ferramentas de interatividade que promovam
práticas de interação concreta. Para tanto, sugerimos que o modelo apresente maior
capacidade de transferência de dados, para que os usuários possam aumentar a
envergadura da mensuração de ideias, a partir da usabilidade das multimídias entre
si.
Podemos entender o processo de desenvolvimento como uma espécie de
zona de aprendizagem que é amplificada quando os sujeitos colaboradores se
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aproximam de uma práxis coletiva, na criação incremento de soluções para um
contexto dado. Portanto, julgamos necessária uma reflexão sobre a criação da ZDI,
um elemento indireto que aponta para a afetividade da interação como parte da
aprendizagem socioconstrutivista. Em relação à ZDI, discutiremos seus efeitos no
Jogo logo a seguir.
7.2.2

Indicador: Zona de Desenvolvimento Imediato
Sobre o indicador Zona de Desenvolvimento Imediato, entendemos que não

podemos objetivamente mensurar sua ocorrência, vez que não é possível verificá-la
isoladamente; entretanto, também entendemos que sua ocorrência está vinculada
indiretamente ao desenvolvimento de outros indicadores, como mediação, interação
e compartilhamento. É possível, por conseguinte, rasteá-la, como elemento que
aponta para a efetividade de outros processos, citados anteriormente. Neste sentido,
a ZDI fazendo parte de vários processos de desencadeamento para efetivação da
aprendizagem em contexto de interação social, podemos inferir, nos aproximando de
nosso caso de estudo, que esta Zona está indiretamente ligada aos momentos nos
quais os sujeitos expressam muito de suas experiência prévias acerca da História
sertaneja. Decerto que, para Vygostky, o contato entre o conhecimento empírico e o
conhecimento sistematizado cientificamente é o ponto de partida para o
desenvolvimento de outros processos cognitivos, que deverão impulsionar a
concretização da aprendizagem, pois “[...] a aprendizagem escolar nunca começa no
vácuo, mas é precedida sempre de uma etapa perfeitamente definida de
desenvolvimento, alcançada pelas crianças, de entrar para a escola.” (2006, p. 110).
Para o nosso caso, em substituição ao que é denominado como aprendizagem
escolar, preferimos atividade acadêmica, já que estamos trabalhando com sujeitos
que são estudantes de graduação.
Outro elemento importante a ser destacado sobre a ZDI pode ser identificado
na capacidade de organizar os conceitos para construção do conhecimento, em
interação. Em Matta (2006), percebemos que o conceito de ZDI está expressamente
vinculado à necessidade de atrelar a capacidade de construção do conhecimento ao
desenvolvimento de situações de aprendizagem potencialmente sociais, pois: “[...]
Zona proximal é o conceito que representa estes conhecimentos que serão
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possíveis de assimilar caso haja a interação de alguém, do grupo ou comunidade.”
(MATTA, 2006, p. 72).
Em vista disso, na segunda Aventura, Emboscada na Serra do Cambaio,
quando o Mestre introduz os PJ no momento do Jogo, possibilita aos Jogadores
vivenciar a ZDI, criando, pela intervenção, um elemento que intermedia os
Jogadores, o Mestre e o contexto histórico:
Pageú organiza os conselheristas em um baixio, o "baixo bendengó" para
que na hora certa - ao seu sinal ataque as tropas. Este baixio está logo
abaixo e tem acesso privilegiado e rápido à Serra do Cambaio, no caminho
para o Belo Monte. Pajeú orienta vocês 9, que chama de "vocês do grupo
de Caratacá" em uma posição a direita do caminho, em um ponto escondido
e diz. Na hora do ataque, surpreendam eles. E deixa vocês alí indo cuidar
dos outros. Vez de vocês...o que fazem.

Por sua vez, os Jogadores interagem vivenciando, de fato, o momento
provocado pelo Mestre, e, consequentemente, participando do Jogo de forma cada
vez mais engajada, de modo a atender as especificidades próprias de jogabilidade
do RPG.
A título de exemplo, a resposta dos Jogadores à intervenção do Mestre deixa
nítida a relação de interação ativa para uma espécie de colaboração que identifica o
mediador como o sujeito que amplia o conhecimento do outro envolvido na
mediação. Este, por sua vez, amplia o que possui de conhecimento, a partir do
contato com o seu parceiro, como podemos perceber no momento em que Francisco
responde ao Mestre que “tô prontin pro ataque é so pajeu da siná”. Encontramos a
mesma lógica quando Jacinto Destemido afirma que “vo esperar a ordi de pajeu e
me preparar para o combate.”. E também no enunciado de Marina: “To pronta pro
ataque, é so dar o sinar. Vou entrar pra matar ou morrer.”.
Concluímos que, neste momento, uma zona da interação e mediação é criada
entre os envolvidos, que consolida a capacidade de simulação e contextualização do
Jogo, como também aumenta a capacidade de assimilação do conteúdo proposto na
aplicação. Identificamos ainda que não existe dicotomia entre objeto e sujeito no
processo de construção do conhecimento, mas um processo dialógico no qual a
realidade-objeto do conhecimento – no caso, a História da Guerra de Canudos – é
também resultado da elaboração cognitiva dos sujeitos na realização de sua práxis
em ambiente social, mediado pelos pares e pelas ferramentas virtuais. No campo da
aprendizagem, entendemos que não há de fato um engajamento capaz de provocar
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um interesse ativo e um conhecimento significativo para os sujeitos se não existir a
ZDI. Ela é uma espécie de validador da construção do conhecimento nos sujeitos. A
modelagem proposta, assim nos parece, segue uma lógica que atende às
necessidades de vinculação da mediação, interação e colaboração para o
desenvolvimento da ZDI.
Vygotsky identifica que os brinquedos também criam zona proximal de
aprendizagem, pois levam a criança a desenvolver significações e
representações para o mundo imaginário. Estas considerações pode
também ser estendidas aos computadores, os quais possibilitam exercícios
de significação sobre os mundos virtuais. (MATTA, 2006, p. 72).

Corroborando com o autor, percebemos que o modelo, como Jogo que
atende as especificidades do brincar, satisfaz a capacidade de desenvolvimento de
situações nas quais a ZDI aparece para fortalecer os vínculos e dimensionar as
relações de diferentes conhecimentos de mundo, para compor uma espécie de
aprendizagem coletiva, que agrega os diversos conhecimentos que dialogam entre
si para a construção de significados comuns, elaborados pelo coletivo – no caso os
Jogadores, em interação.
A ZDI, portanto, tende a criar uma de rede de apoio para que outros
processos se estabeleçam e consolidem o conhecimento construído. Tendo em
vista este viés, seguiremos analisando o indicador Mediação, pois entendemos que
o fator principal de desencadeamento para o desenvolvimento de zonas de
aprendizagem se estabelece na capacidade de realização de processos de
mediação, responsáveis por engajar diferentes sujeitos em um contexto social
comum e significativo para ambos.
7.2.3

Indicador: Mediação
A mediação é a capacidade de intervenção de um elemento que intermedeie

uma relação entre pares, vinculados a um contexto de aprendizagem dado (MATTA,
2006, p. 71). Por esta razão, acreditamos que a ocorrência deste indicador foi
satisfeita, pois examinamos o desenvolvimento das Aventuras dispostas no RPG By
Moodle e percebemos diferentes momentos, aos quais logo faremos menção, em
que aspectos que envolvem os instrumentos do sistema e outros signos históricos,
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além da própria relação interativa, provocaram situações nas quais o indicador é
verificável.
Na primeira Aventura, Confronto em Bendegó, observamos a capacidade de
mediação expressa tanto pelo Mestre, quanto pelos Jogadores, com a finalidade de
criar um sentido prático e contextual para as ações do Jogo. Sobre isso,
exemplificamos como a mediação do Mestre faz com que a simulação se aproxime
de uma concretude histórica que, de fato, possibilite a vivência dos Jogadores no
sertão de Canudos, no século XIX: “Ok. Vocês estão no largo do arraial de Caratacá.
Na época um arrumado de casas em torno de um centro, um arraial. Vocês 8 são
todos desta região. Ou nasceram lá...ou moram lá, ou seja ‘estão em casa." (grifos
nossos).
Na orientação citada, é visível a intenção do Mestre, durante a mediação, de
consolidar a simulação, ao fazer referência ao local de origem dos Jogadores, para
que estes possam estabelecer analogia entre seu contexto prático pessoal e o dos
Personagens no Jogo. Ao mesmo tempo, o artifício estimula que acessem seus
conhecimentos prévios, já que são moradores de Euclides da Cunha e redondezas.
Por meio desta estratégia, o Mestre cria condições para levá-los a se engajar no
Jogo e, assim, provoca a criação da ZDI, responsável pela construção do
conhecimento.
O engajamento é resultado da mediação. A mediação é completada pela
capacidade de interação e de intervenção no Jogo, para estabelecer sentido comum
na convivência social da atividade. Nesta prática, os envolvidos são levados a
internalizar o conhecimento, através dos instrumentos históricos e culturais
organizados durante a intervenção.
É interessante perceber também como, entre os Jogadores, a mediação
segue sendo desenvolvida a partir da interação. Um exemplo disso pode ser
encontramos no diálogo de Rengaw e Tonho dos Couros, que conversam sobre a
necessidade de ajudar o Conselheiro, procurado pelas tropas militares. A ação de
defesa de Rengaw sustenta a necessidade de combater em favor de Conselheiro e
estimula Tonho dos Couros a rever sua ação de vender couros durante o conflito:
“[...] [N]ós estamo tudo com o beato bom jesus, ai da poliça que apareça por aqui;
ramo pruteger nossa terrinha, nosso povinho. Ai dos corné das poliça que apareça,
ramo cortar tudo de facão.” (Rengaw) (grifos nossos); “Então vamo num juntar pra
ajudar o véi beato.” (Tonho dos Couros) (grifo nosso).
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Houve uma ação mediada de ajustamento de uma determinada prática social,
que não condizia com a demanda de fato do momento e que, indiretamente, foi
percebida pelo Jogador, ao reconhecer o anacronismo entre o momento, a prática
do outro parceiro e a espécie de insight que aponta para o desenvolvimento da
metacognição. Esta capacidade de revisão do pensamento pode ser percebida na
reflexão de Tonho dos Couros: “Foi mermo cumpadi sabia não, tava vendendo meus
couro e nem me assuntei nisso.” (grifo nosso).
Julgamos que o Mestre não é o único responsável pela atitude de mediação,
porém, pela sua função de narrar e gerenciar as ações dos outros Jogadores, ele
possui uma dimensão que atribui a ele uma maior capacidade de organizar
situações cujo conhecimento histórico, disposto na Aventura, é mediado para
consolidar a simulação própria para o desenvolvimento do Jogo RPG. Esta assertiva
pode ser comprovada pelas palavras do Mestre:
[...] [V]ejam as imagens típicas daS casinhas existentes em Caratacá e em
toda a região na época. Poucas casas eram de alvenaria e só em Monte
Santo e Cumbe que eram as principais. O Seu Mané tem uma venda com
um janelão aberto – vocês estão mais ou menos em frente do janelão
proseando. (grifo nosso).

Como estes, são muitos exemplos de ocorrência do indicador. Apresentamos
o total, logo abaixo, na Tabela 2, que destacam a ocorrência de mediação.
Tabela 2 – Análise do indicador Mediação no Fórum do Jogo

Personagens

Percentual de
efetividade da
Mediação por
Comentário
participantes a cada
Aventura
CB ESC RTR CH
C

 Mestre/Narrador 1

1

1

1

Momento no qual o Mestre
apresentou uma atitude de
mediação em relação ao
conhecimento histórico, para
organizar a simulação, citando
que “[...] estamos em 16 de
janeiro de 1897. Vocês estão na
vila de Caratacá todos.... isso
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eu terei que ditar para que o
jogo comece.”.

Percentual de
efetividade da
Mediação por
Comentário
participantes a cada
Aventura

Personagens

CB ESC RTR CH
C
Tabela 2 – Análise do indicador Mediação no Fórum do Jogo
(continuação)
 Rengaw 1
de Belo
Monte

0

0

0

Momento em que o PJ busca orientar
a
práxis
coletiva
dos
outros
Personagens, provocando para que
todos tenham uma atitude defensiva e
leal ao Conselheiro. A postura está em
sintonia com o que afirma Cunha
(2003) sobre a fidelidade dos
sertanejos a Conselheiro, preservada
a qualquer custo: “[...] [N]ós estamo
tudo com o beato bom jesus, ai da
poliça que apareça por aqui; ramo
pruteger
nossa
terrinha,
nosso
povinho. Ai dos corné das poliça que
apareça, ramo cortar tudo de facão.”.

 Tonho
dos
Couros

1

0

0

0

Momento no qual o Jogador apresenta
e organiza a sua própria práxis e a de
seu
colega
de
Aventura
e,
consequentemente, media uma ação
histórica
característica
de
uma
guerrilha, que é a camuflagem: “Vou
matar um soldado e mi visti com a
roupa dele e puxar o véio para longe
das tropas e assim josete pode benzê
ele.”.

 Pedro

1

1

1

1

O Jogador aponta para a prática da
emboscada, utilizada pelas tropas
militares: “Cuidado! pode ser uma
emboscada, tá tudo muito estranho.
Vamo ficar de olho bem aberto e
alerta, pois tudo pode acontecer.”.

233

Personagens

Percentual de
efetividade da
Mediação por
Comentário
participantes a cada
Aventura
CB ESC RTR CH
C

Tabela 2 – Análise do indicador Mediação no Fórum do Jogo
(continuação)
Outro momento no qual o
conhecimento histórico e o
geográfico comparecem para
mediar a práxis dos Jogadores,
coletivamente:
“Saindo
de
Carataca,vamos passar pela
fazenda Pocinho e ver se
conseguimos mais gente e
depois vamos para Fazenda
Juéte e depois seguiremos ao
Arraiá de Riacho de Pedra,
Bendegó.”.

 Jacinto
Destemido

1

1

1

1

 Marina

1

1

1

1

Outro momento no qual o
conhecimento
histórico
e
geográfico aparece para mediar
a
práxis
dos
Jogadores,
coletivamente: “[...] [S]aindo da
serra
do
cambaio
,com
dificuldade chegando a riacho
das pedra ,seguiremos uma
vereda as direita sengundo em
frente...”.

 João Celestino 1

1

1

1

A mediação se encontra
localizada nas indicações da
biologia local, como elementos
simbólicos de mediação para
consolidação
criativa
da
simulação: “Ramo fazer uma
tocaia com cansanção,urtiga e
mandacaru, pra pegar os
macaco.”.
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Tabela 2 – Análise do indicador Mediação no Fórum do Jogo

 Francisco

1

1

0

0

 Josete
Samarica

0

0

0

0

Joana

1

_

_

(conclusão)
Outro
momento
no
qual
identificamos
a
mediação:
“Ramo fazer a armadia pros
macaco,vou agachado cortar os
mato,pra colocar no caminho.”.
Sem ocorrência.
_

Momento de organização da
práxis para orientar a prática,
segundo a mediação: “[...] [V]ou
ficar de tocaia na moita com
minha arma preparada.”.

Fonte: Autoria nossa.

Consideramos ter sido satisfatória a ocorrência do indicador, em mais de 70%
dos participantes. Identificamos, na prática dos sujeitos envolvidos, participações
que demonstram atitudes nas quais se manifesta a mediação, que envolve a
capacidade de intervir em um elemento em um contexto social, no qual existe uma
relação imbricada.
Acreditamos que o princípio socioconstrutivista de mediação através de
signos e instrumentos foi atendido pelo sistema, que possibilitou, através da
transferência de dados, a organização de práticas que favoreceram atitudes
mediadoras entre os sujeitos e a realidade virtual, como podemos perceber na fala
do Mestre: “[...] [O]k então estão a caminho a pé. Vocês, pelo menos alguns, devem
conhecer a região vejam o mapa do caminho.”.
Ao compartilhar arquivos como mapas, imagens e figuras, o modelo provoca
que haja maiores possibilidades de engajamento e desenvolvimento da criatividade,
como habilidade cognitiva fomentada cada vez que a orientação/mediação do
Mestre e a prática do Jogador se articulam com o aspecto figurativo da multimídia.
Outrossim, foi determinado que aos Jogadores faltou a oportunidade de
executar ações de transferência de dados, para demonstrar algum elemento a ser
desenvolvido durante a sua práxis. Percebemos que, devido ao pouco tempo que
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tivemos para vivenciar as Aventuras, acabamos por aligeirar a pesquisa;
consequentemente, as intervenções do Mestre dos Jogadores sofreram alguma
perda com isso. Por certo que, havendo mais tempo para desenvolver a atividade,
poderíamos organizar melhor as atitudes mediadoras e provocar situações
reproduzíveis entre os envolvidos, pois muitos estágios que analisamos não
apresentaram nenhuma atitude que expressasse mediação.
Na sequência, buscaremos mostrar como a ocorrência da interatividade foi
sondada nos participantes, a partir das condições geradas pelo sistema, para
verificarmos a condição deste pressuposto de base socioconstrutivista.
7.2.4

Indicador: Interatividade
Ao refletirmos sobre as possibilidades de interação potencializadas pelo RPG

by Moodle, a partir das participações dos Jogadores no Fórum das Aventuras (ou
seja, a partir de um sistema digital) encontramos o indicador Interatividade,
propriedade socioconstrutivista do sistema.
A relação entre a interação e a interatividade está na capacidade do sistema
RPG by Moodle, neste estudo, de possibilitar a ocorrência de situações que
concretamente promovam um diálogo ativo entre os atores envolvidos no processo,
capaz de disparar a ZDI. A Zona de Desenvolvimento Imediato, em nosso caso,
recordamos, é elemento de construção de conhecimento gerado através da
aprendizagem integrada destes sujeitos, em contato compartilhado e mediado pelo
engajamento, a partir da usabilidade das ferramentas da TIC dispostas no sistema-computador.
Nesse âmbito, encontramos, nas várias interações identificadas no Fórum do
Jogo, situações nas quais a interatividade tem ocorrência satisfatória na práxis dos
Jogadores, como parte dos processos de compartilhamento em uma comunidade de
colaboração (MATTA, 2008, p. 5). Neste sentido, ao fazermos referência às
experiências sociais compartilhadas pela capacidade virtual do sistema, atentamos
para a consciência da utilização do computador, segundo o Socioconstrutivismo,
para além do sentido meramente instrumental ou tecnicista de uso dessa ferramenta
social: buscamos extrapolar a perspectiva reducionista de interatividade, como
sendo uma atitude apenas comunicativa. Concordamos que a interatividade é,
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sobretudo, um sentido compartilhado das experiências históricas dos sujeitos sociais
entre si, através da mediação do computador. (MATTA, 2008, p. 5).
Corroborando com Matta (2006), percebemos também que os computadores
colaboram com a capacidade de mediação de símbolos sociais historicamente
construídos e compartilhados entre os envolvidos, através de sua ação, pois estas
máquinas “[...] também possibilitam o trabalho com os símbolos, assim como o
contato

social

e

comunitário:

portanto,

mediam

o

desenvolvimento

das

representações e do conhecimento através do exercício do pensamento”. (MATTA,
2006, p. 71).
Este processo de mediação, provocado pela atitude interativa, pode permitir
que as relações construídas pelos envolvidos durante o RPG, levem ao
desenvolvimento de um conjunto de aspectos observáveis que deverão compor os
tipos de habilidades cognitivas características de diferentes modos de pensar e
praticar uma ação, conforme o engajamento dos envolvidos para a construção do
conhecimento sobre a Guerra de Canudos.
Durante a Aventura Confronto em Bendegó, foi possível perceber, em alguns
momentos, a relação de consequência na construção cognitiva das ações, como
quando o Mestre indicou: “[...] [E] então vocês vão se juntar ao Conselheiro?”. A
consequência disso foi gerada na práxis do Jogador Francisco, como resultado da
ação interativa com o Mestre, ao criar outra práxis que também dimensiona a
capacidade de interação dos outros atores em torno de um significado coletivo para
a práxis dos participantes, como podemos verificar quando um PJ, ao interagir com
outros, a partir do diálogo com Mestre, diz: “[...] [S]i Juntar pro mode ajuda.”.
É importante destacarmos que a relação de interatividade construída a partir
do sistema é provocada intencionalmente pelo Mestre-narrador e amplificada pela
interação entre os Jogadores com ele e entre si, na medida em que se utilizam dos
recursos próprios do modelo para satisfação deste indicador.
Outro momento em que a construção coletiva possibilita a identificação de
relação a partir da práxis do Jogador está expresso na relação de similaridade com
aquilo que foi construído pelos Jogadores anteriormente. Neste caso, percebe-se
que houve um compartilhamento de sentido para uma determinada práxis que, de
certa forma, gerou uma situação de colaboração entre os Jogadores. Isto, por sua
vez, indica outro aspecto cognitivo estabelecido na conexão entre todos: a relação
de principio, por apontar para o desenvolvimento de um sentido coletivo para a

237

práxis de todos, que é a chegada até Canudos, conforme o enunciado do PJ
Rengaw de Belo Monte, ao concordar com a proposta do Mestre: “[...] [S]e juntar ao
beato Bom Jesus? [Proposta do Mestre] nos ja tamo com ele sô. E gente da gente,
tá com nos e tem lutado por dia miò pra todo mundo aqui. Tamo junto e misturado.”
(grifos nossos). Como podemos ver, o trecho comporta relações de similaridade e de
princípio.
Ao mensurarmos este indicador na prática dos participantes, percebemos
outros momentos de intersecção com a práxis metabólica dos sujeitos, que
compartilham de soluções para as demandas ou conflitos concretos de seus
Personagens. Outros aspectos relacionados a compartilhamento de suas práxis,
encontramos na relação de oposição, que, neste trabalho, pode ser constatada na
atitude de Marina de atirar a esmo, bem como no cuidado de Francisco de não
gastar munição à toa. Fala Marina: “[...] [T]enho uns cabras bem na mira. Atiro pra
matar pelo menos 3.”. E Francisco diz que “[...] só atiro pra matar perder bala não é
comigo.”. Mais exemplos podem ser vistos no diálogo entre os PJ: “Na armadilha
que fiz... estou num bom local de combate... tenho uns cabras bem na mira. Atiro pra
matar pelo menos 3...” (Marina); “Só atiro pra matar, perder bala não é comigo!!!
Pei!!! Pei!!!! Pei!! Vai tudo pros quintos dos inferno!!!” (Francisco); “Francisco vamos
atacar do lado de cima. Vamos matar os da frente. Agoraaaa. Bala pra todo lado...”
(Marina); “Vamos todos juntos rezar para que tudo ocorra bem e Deus nos conseda
a vitoria desta batalha. ORAÇÃO DE SÃO JORGE” (Josete Samarica) (grifo do
autor).
As citações acima identificam outros tipos de relações de conexões
cognitivas, elaboradas pelos participantes a partir do engajamento de suas práxis
nas situações de conflitos. A interatividade se revela nestes segmentos em que os
Jogadores apontam para soluções a partir da experiência de mundo de cada
Personagem. Neste sponto, observamos que o modelo proposto torna satisfeito o
princípio de interatividade, segundo a abordagem socioconstrutivista, pois
verificamos que, na prática social dos envolvidos durantes cada Aventura, foi sendo
consolidada a capacidade de compartilhamento de experiências colaborativas.
Assim, a interatividade expressa no Jogo permitiu aos participantes desenvolverem
a ZDI, tornando-os ativos na construção dos processos de solução para os
problemas identificados na práxis coletiva de seus Personagens.
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A Tabela 3 foi construída com intenção de demonstrar os tipos de relações de
interatividade geradas por cada participante no Jogo. O exame da ocorrência deste
indicador será a partir de dados disponíveis no Fórum do Jogo. O critério
estabelecido para que seja verificável sua existência depende de ser observável a
efetividade da atitude interativa ao menos uma única vez em cada participante.
Para a leitura da Tabela é necessário entender o sistema de abreviaturas. Os
oito tipos de relação que ocorrem durante a interatividade foram abreviados assim:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a relação de oposição será identificada pela sigla (RO);
a relação de similaridade ou semelhança entre ideias será (RS);
a relação de consequência, identificada pela sigla (RQ);
a relação de causa, indicada pela sigla (RC);
a relação de inferência, identificada pela sigla (RI);
a relação de generalização identificada pela sigla (RG);
a relação de princípio será indicada pela sigla (RP);
a relação de visão teórica será indicada pela sigla (RVT).

Tabela 3 – Percentual de ocorrência das diferentes relações de interatividade no
Jogo entre os participantes
PARTICIPANTES

TIPOS DE RELAÇÃO DE INTERATIVIDADE
RO R R
R RI R R RVT TOTAL

2
 Mestre/Narrador
 Rengaw
de
Belo _







Monte
Tonho dos Couros
Pedro
Jacinto Destemido
Marina
João Celestino
Francisco

2
_
_
1
_
_

S
2
1

Q
2
1

C
2
1

2
1
1
3
1
1

2
_
1
2
1
1

1
_
1
_
_
_

3
1

G
2
1

P
2
_

2
_

17
5

1
2
1
2
1
1

1
_
_
_
_
_

_
1
_
_
_
_

_
_
1
_
_
_

9
4
5
8
3
3

Tabela 3 – Percentual de ocorrência das diferentes relações de interatividade no
Jogo emtre os participantes
PARTICIPANTES

(conclusão)
TIPOS DE RELAÇÃO DE INTERATIVIDADE
RO R R
R RI R R RVT TOTAL

S
Q
_
1
1
 Josete Samarica
2
2
1
 Joana
TOTAL DE RELAÇÕES E PERCENTUAL

C
1
2

1
1

G
1
2

P
2
_

_
_

7
10
71%
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Fonte: Autoria nossa.

A relação entre interatividade e vida concreta é muito forte e estreita. As
experiências sociais são a essência do processo de educação e aprendizagem,
segundo o Socioconstrutivismo. Portanto, ao discutirmos o papel da interatividade
como interface entre o modelo e o processo de aprendizagem, temos que considerar
os processos de vida de cada sujeito, ou seja, a práxis dos envolvidos e as
conexões que estabelecem com outras práxis sociais, em qualquer período de vida
ou modalidade de ensino, através do modelo computacional do sistema, suporte
para esta mediação. Com referência ao campo de aprendizagem, acreditamos que
está satisfeita a ocorrência do indicador interação em mais de 70% dos participantes
(TABELA 3).
Matta (2012) define interatividade como sendo uma articulação entre a
capacidade de compartilhamento de experiência, a partir do meio virtual, e a criação
de uma ZDI, que leva à colaboração interativa entre os atores e o computador-máquina:
A interatividade aqui é compreendida vigotskianamente, em diálogo com a
teoria de zona de desenvolvimento imediato ZDI (VIGOTTSKY, 2009).
Abandona, então, a noção de interatividade que deriva da comunicação, e
que a nosso ver é reducionista, não expressando bem toda a riqueza deste
elemento. A interatividade é então definida como a intersecção entre as
práticas sociais de sujeitos engajados na resolução e compartilhamento de
construção de conhecimento e de prática de vida comum. A abordagem
socioconstrutivista, na qual este estudo se baseia, está apoiada na
capacidade de articulação dos processos educativos às vivências de cada
aprendente, como aponta Kostiuk, 2011 (MATTA, 2012, p. 9).

É importante analisarmos que cada característica indicada compreende uma
conexão cognitiva complexa e produzida a partir do engajamento dos sujeitos com
seus pares, no processo de práxis interpretativa do contexto de cada Aventura.
A educação que separa as palavras dos atos é um fracasso; a instrução
pedagógica verbal, que a criança não põe em prática, não traz nenhuma
mudança real à sua vida, à sua posição no coletivo. A educação fracassa se
não toma em considerações as diversas interconexões da criança com o
ambiente, se está alienada da sua vida real, das condições subjetivas
(apenas através das quais pode atuar), da precedente História do
desenvolvimento de cada aluna, sua idade e de suas características
individuais, das suas capacidades, interesses, exigência e outras atitudes
perante a realidade. (MATTA, 2012, p. 58).
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Julgamos necessário fazer na argumentação de Matta (2012), pois nossos
sujeitos são adultos. Porém, sua ideia estabelece uma relação perceptível entre os
processos efetivos de aprendizagem e a capacidade de articulação com a prática de
vida dos estudantes. O sistema, através da interatividade, faz com que estas
relações possam acontecer no “canal” de contato e compartilhamento cognitivo
estabelecido. Neste sentido, entendemos que o indicador interatividade mostra que
o sistema de Jogo construído potencializa esta capacidade de diálogo com a
realidade social, na medida em que dispara a ZDI do coletivo em colaboração
efetivamente concreta, através do meio digital e do Jogo projetado. Este resultado
induz, fortemente, a validar que o sistema foi bem sucedido em sua pretensão de ser
socioconstrutivista, já que a indicação de interatividade frequente sugere que o
processo de mediação digital aconteceu com pleno sucesso.
Desta maneira, podemos dizer que a zona de compartilhamento de práxis e
vivências entre sujeitos aprendizes, ou simplesmente entre sujeitos que
colaboram na construção de alguma demanda comum, seria o palco da
interatividade. A interatividade, nessa perspectiva, pode ser definida como o
conjunto de incontáveis relações de compartilhamento de construção da
realidade existente entre os vários sujeitos envolvidos na referida
construção, incluindo o contexto social e ambiental, também participantes
ativos do processo. (MATTA, 2008, p. 5).

O modelo proposto configura uma ferramenta de mediação de experiências
que atende aos critérios socioconstrutivistas, uma vez que possibilita a efetividade
de atitudes interativas nos participantes, em meio à intensa interatividade. Ainda que
este modelo ofereça condições apropriadas para a ocorrência deste indicador,
pensamos em observar, em outro momento da pesquisa, como melhorar o sistema
ou a prática do Mestre, a partir de orientações didáticas mais específicas. Deste
modo, podemos alcançar um processo de interatividade ainda mais contínuo e
perceptível, fortalecendo ainda mais esta propriedade socioconstrutivista que revela
efetividade presumível do ambiente construído. A experiência sugere que outras
aplicações do modelo sejam realizadas, para verificarmos como este indicador
deverá se desenvolver em cada participante.
7.2.5 Indicador: Autoria
A autoria é a capacidade do sujeito de se engajar de forma pessoal e criativa
na produção coletiva do conhecimento. Ao analisarmos este indicador, notamos que
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sua ocorrência não está vinculada a toda e qualquer participação, mas, sobretudo,
às intervenções que apresentem uma prática ativa na construção de significados
para sua práxis construída coletivamente. Com base neste entendimento,
identificamos, na Aventura Emboscada na Serra do Cambaio, o momento no qual o
Jogador constrói intencionalmente uma situação na qual a sua autoria prevalece em
sua práxis, para com isso responder a um desafio prático posto para o grupo. Neste
momento, a PJ Josete Samarica recita uma oração, com a finalidade de trazer
proteção para si e seus parceiros contra o ataque de um animal selvagem da região:
Vamos todos juntos rezar para que tudo ocorra bem e Deus nos conseda a
vitoria desta batalha. ORAÇÃO DE SÃO JORGE Chagas abertas, Sagrado
Coração todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, no
corpo meu se derrame hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado, com as
armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem,
tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem
pensamentos eles possam ter para me fazerem mal... (Josete Samarica)
(grifo do autor).

Ora, mais do que uma simples comunicação, o Jogador em questão constrói
um

conteúdo

enriquecido

de

significado

singularmente

pessoal

e

social,

compartilhando experiências com o grupo. A atitude expressa no enunciado está de
acordo com as experiências pessoais deste Personagem, que pertence à classe dos
romeiros.
Apresentamos outro exemplo, do mesmo Personagem, que demonstra uma
atitude autoral em relação à construção coletiva produzida pelo grupo. A
originalidade do enunciado sinaliza para o aspecto religioso católico como elemento
da práxis deste sujeito, conforme indicado no Quadro 8, capítulo 3, página 66. A
religião parece ser parte importante da experiência de vida do sujeito, que se torna
responsável por gerir uma solução social voltada para um desafio imposto ao grupo
durante a Aventura da cura de um dos aventureiros, que fora ferido: “Com a graça
de Deus e do Espírito Santo serão curados os companheiros João e Pedro s e os
demais protegidas do ataque do inimigo. Com os poderes de Deus e da Vigem
Maria. Amem.” (Jacinto) (grifos nossos).
Na Aventura Recuo das Tropas Republicanas, foi possível percebermos
também a construção de enunciados nos quais o indicador autoria estava presente.
Consideramos neste caso aspectos da linguagem que, embora não fossem
correntes no período colonial, tinham cunho regional, servindo como articuladores
entre o contexto pessoal do sujeito e a construção significativa de sua participação.
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O uso de expressões populares funcionou como indicativo do engajamento histórico
do Personagem:
Uma vareda que conheço e vou arrumar uns calvinotes e algum de comer
com meu compadre Fugêncio, ele pranta de tudo, vou cumer, incher meu
bogo com de comer e incher minha cabaça de água. Pra chega em
Canudos prontinha pra matar aqueles macacos maliditos. (Marina) (grifos
nossos).

A fim de demonstrar outros momentos de ocorrência do indicador autoral,
trazemos exemplos, classificados por Personagens, desta atitude, durante as
Aventuras.
Tabela 4 – Análise do indicador Autoria no Fórum do Jogo
Percentual de efetividade da
Autoria por participantes a
cada Aventura
Personagens

CB

 Mestre/Narrador 1

ESC

RTR

CHC

1

1

1

Comentário
O Mestre apresentou uma
atitude proativa em relação à
construção autoral, conforme
podemos
demonstrar
na
indicação
do
conteúdo
multimídia
durante
a
Aventura:
“O
filme
‘o
cabereira [sic]’ de 1953 [sic].
Mostra a História de um
cangaceiro do século XIX. É
bom exemplo de imagem que
bem retrata como estão
vocês.”.

Tabela 4 – Análise do indicador Autoria no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade da
Autoria por participantes a
cada Aventura
Comentário
CB

 Rengaw
de 1
Belo Monte

ESC

RTR

CHC

0

0

0

“Eu nao me escondo nao,
oxente, homi nao bota
medo em outro homi. vou
ver que baruio sao
esses.” (grifos nossos).
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 Tonho
Couros

 Pedro

dos 1

1

0

0

As
expressões
da
linguagem informal e
regional do sertão do
século XIX apontam para
uma práxis autoral do
Personagem: “Quem num
é visto num é nutado é
assim que sô. Apareço
poco e falo apenas o que
mi preguntar .sô um tanto
desconfiado mais posso
ser
de
grande
importança. Sô matuto
siô.” (grifos nossos).

1

1

1

1

A autoria, neste caso,
está
presente
em
expressões vinculadas às
situações
históricas,
como neste exemplo, que
identifica uma situação
própria do contexto do
conflito
de
Canudos:
“Cuidado! pode ser uma
emboscada, tá tudo muito
estranho. Vamo ficar de
olho bem aberto e alerta,
pois
tudo
pode
acontecer.” (grifo nosso).

Tabela 4 – Análise do indicador Autoria no Fórum do Jogo
(continuação)
Percentual de efetividade da
Autoria por participantes a
cada Aventura
Personagens
 Jacinto
Destemido

CB

ESC

RTR

CHC

1

1

1

1

Comentário
A autoria está expressa no
enunciado,
com
a
localização
de
locais
relacionados a Canudos,
enquanto
rota
ou
entreposto
para
Belo
Monte. Neste sentido, a
experiência
social
do
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Personagem atua como
mediador geográfico de
orientação de trilha para os
demais
aventureiros:
“Saindo
de
Carataca,
vamos
passar
pela
fazenda Pocinho e ver se
conseguimos mais gente e
depois
vamos
para
Fazenda Juéte e depois
seguiremos ao Arraiá de
Riacho
de
Pedra,
Bendegó.” (grifos nossos).

1

1

1

1

Outro dado relevante à
linguagem informal da
região
sertaneja,
que
demonstra a criatividade e
a concretude com o
contexto
na
produção
autoral do PJ: “[...] [V]ou
prepara uma armadilha pra
esses caba do cão....ai
atacamos de surpresa.”
(grifo nosso).

 João Celestino 1

1

1

1

Indicação de um dado
social e cultural do sertão
como elemento autoral e
articulador com o contexto
do sertão: “Cadê o povo?
Meu senhor Pade Cicero,
pro mode que aconteceu
aqui? Ramo cum cuidado.”
(grifo nosso).

 Marina

Tabela 4 – Análise do indicador Autoria no Fórum do Jogo
(conclusão)
Percentual de efetividade da
Autoria por participantes a
cada Aventura
Personagens

CB

ESC

RTR

CHC

Comentário

 Francisco

1

1

0

0

Outro dado da linguagem
informal do sertanejo: “[...]
[V]amo si isconder. é
melhor ver antes de ser
visto.”.

 Josete
Samarica

1

0

0

0

----------------------------------

245

Joana

1

1

1

1

Aqui, a autoria expressa
relação com Personagens
reais do contexto e com
linguagem informal: “[...]
[V]ou ate Pajéu e digo:
vamo em frente, a bataia
tá só no cumecinho.
Avante meu povo, quero
dar tiro nos praças.”.

Fonte: Autoria nossa.

No que diz respeito aos processos educativos do indicador Autoria,
verificamos que foi encontrada a sua ocorrência em mais de 70% dos participantes,
o que demonstra que foi satisfeito este indicador neste estudo. Interpretamos que a
efetividade deste indicador está na capacidade de permitir aos estudantes que
apresentassem produções articuladas às habilidades de criação e originalidade
advindas do engajamento com as experiências sociais de cada participante, para
aplicação destes conteúdos na solução de problemas da realidade virtual
apresentada. Estas experiências são representadas pelos conhecimentos prévios
dos estudantes, imiscuídos aos substratos científicos trabalhados no ambiente
educativo, para o desenvolvimento das zonas de aprendizagem, segundo os
pressupostos do Socioconstrutivismo.
Na consecução desta tarefa, coube ao educador – no nosso caso, o Mestre
de Jogo – organizar situações de aprendizagem, em meio ao Jogo, que
promovessem a pesquisa e a exploração de conceitos, para ampliar a dimensão do
conteúdo transversal que permeia esta Aventura em ambiente colaborativo. A este
respeito, diz o Mestre: “O filme ‘o cabereira [sic]’ de 1953 [sic]. Mostra a história de
um cangaceiro do século XIX. É bom exemplo de imagem que bem retrata como
estão vocês.”.
É importante ressaltar, contudo, que o processo da aprendizagem não
envolve apenas troca de conhecimentos. Há implicações éticas envolvidas nesse ato
colaborativo, como parte do compromisso social de cada estudante com a ampliação
do saber, pelo compartilhamento com os demais sujeitos aprendentes. Julgamos
procedente ainda argumentar que o engajamento desenvolvido através da práxis
dos Jogadores, para além do aspecto multiplicador, possibilita uma maior
consciência de si, ao fazer parte de um coletivo ativo e colaborativo. Este tipo de
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oportunidade pode produzir nos sujeitos aprendentes atitudes mais críticas em
relação ao conhecimento construído pelo grupo de colaboração.
Outro elemento pedagógico de destaque no processo de criação autoral está
diretamente ligado à construção do pensamento individual, paradoxalmente
estimulado pela prática coletiva. Esta pesquisa compreende este aspecto e enfatiza
o resultado do processo de criação autoral, ainda que a característica colaborativa
tenha sido a mais discutida até agora. Para os propósitos aqui delineados, o que
recebe maior destaque é a necessidade de acompanhar como os sujeitos se
apropriam e articulam as suas habilidades de ação para encontrar a solução
solicitada em cada momento.
O próprio Jogo de RPG, vale dizer, potencializa a capacidade de construção
autoral, na medida em que exige de seus Jogadores que desempenhem ações
pautadas nas características de seus Personagens de forma criativa e original.
Conforme discutido, o RPG é uma modalidade de Jogo de representação de papéis
em torno de uma realidade histórica simulada que permite aos seus Jogadores criar,
recriar e organizar os acontecimentos históricos, mesmo que estes façam parte de
um acontecimento concreto da realidade. Com efeito, ao utilizarmos um
acontecimento oficial da História, como a Guerra de Canudos, oferecemos aos
Jogadores a chance de se apropriarem do conteúdo formal através do contato com o
roteiro do Jogo, para que possam organizar outras interpretações e perspectivas de
práxis para o momento histórico dado, sem com isso abrir mão do conteúdo
científico e historiográfico. Na persecução deste objetivo, é mister a integração a
textos e hipertextos, imagens, vídeos e sons, para compor a autoria nas
participações, como suporte à práxis. Para tanto, após a aplicação, sugerimos, para
futura melhoria do modelo, mais ícones de apoio, que permitam a transferência de
dados entre os Personagens e não somente do Mestre para os Jogadores.
Concluindo este tópico, salientamos que, para compreendermos como outros
elementos, característicos dos pressupostos socioconstrutivistas, se intercalam com
os elementos vinculados à práxis sociometabólica de cada Jogador, em meio
colaborativo. Por isso, deveremos nos voltar para uma leitura da dinâmica de
colaboração e compartilhamento, essencial ao funcionamento do RPG.
7.2.6 Indicador: Colaboração e Compartilhamento
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A colaboração e o compartilhamento são processos distintos, porém que se
integram na interface dos processos de aprendizagem e construção do
conhecimento colaborativo. Neste sentido, acreditamos que a melhor forma de criar
condições de aprendizagens efetivas e eficientes para o desenvolvimento da ZDI
nos sujeitos é através das práticas de compartilhamento das experiências sociais de
cada sujeito, proporcionando o desenvolvimento de atitudes colaborativas e
solidárias. Afinal, é importante provocar nos aprendentes a consciência da
responsabilidade individual pelo bom andamento do processo coletivo de construção
do conhecimento, qualquer que seja a modalidade de Educação.
Ao tratar do conceito de interatividade, Matta ressalta o movimento de
compartilhamento das práticas de vida dos sujeitos engajados no processo de
construção coletiva de aprendizagem: “A interatividade pode então ser definida
como a intersecção entre as práticas sociais de sujeitos engajados na resolução e
compartilhamento

de construção de conhecimento e de prática de vida

compartilhada.” (MATTA, 2008, p. 5, grifos nossos).
A realidade social compartilhada cria um local que intersecciona diferentes
experiência de vida que, naquele momento de troca, se encontram e dialogam entre
si, ampliando a dimensão de sentido para o conhecimento mediado neste processo,
no desenvolvimento de um “espaço” efetivo de aprendizagem, pois é necessário que
“[...] o aprendiz seja capaz de seguir as atividades e o pensamento de alguém, ainda
que não seja capaz, ele mesmo, de realizá-lo, autonomamente.” (MATTA, 2006, p.
72).
Nas Aventuras, foi possível perceber, em diversas situações, aspectos que
efetivamente tornaram a ocorrência deste indicador satisfeita na prática dos
participantes. Podemos citar, a guisa de exemplo, o compartilhamento de arquivos
deliberado pelo Mestre:
Vejam as imagens típicas das casinhas existentes em Caratacá e em toda a
região na época. Poucas casas eram de alvenaria e só em Monte Santo e
Cumbe que eram as principais. O Seu Mané tem uma venda com um
janelão aberto - vocês estão mais ou menos em frente do janelão
proseando.

Com esta orientação, o Mestre dirigiu os Jogadores para a possibilidade
prática de desenvolver atitudes fomentadoras de autoria colaborativa em hipermídia,
encaminhando ações que aumentassem a capacidade de jogabilidade e concretude
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da simulação entre os envolvidos. As indicações do Mestre, como se percebe em
sua fala na Aventura O confronto de Bendegó, incentivaram o pensamento criativo,
apoiado pelo recurso de multimídia: “As imagens eu enviei para ajudar vocês a
compor na imaginação o ambiente. O RPG é Jogo de representação. Imaginem o
sol de janeiro daqui (vocês conhecem) as casinhas, o arraial de terra batida, não
tinha BR 116.”.
Por conta das intervenções do Mestre e de outros fatores, este indicador foi
bastante prolífico e pudemos constatar sua ocorrência de modo bastante na prática
dos Jogadores, como podemos identificar neste enunciado de Pedro, que convoca a
participação dos demais Jogadores para uma ação coletiva em favor de Belo Monte:
“E agora vamo todo mundo ajudar o Conselheiro, vamos todos para Belo Monte,
defender dos ataques dos inimigo.” (grifo nosso).
Reiteramos que o compartilhamento e a colaboração são processos que
criam elos entre as práxis dos participantes, num contexto compartilhado,
provocando ações de colaboração em torno de situações concretas. Apresentamos
a seguir um momento no qual os aventureiros compartilham de uma mesma solução
para um desafio-problema proposto pelo Mestre, que foi a chegada de onça raivosa
que se embrenhava nas matas para atacar o grupo. Neste desafio, o
compartilhamento foi efetivo, despertando um movimento coletivo de confrontar a
situação de perigo, à qual todos estavam expostos: “Acorda pessoal!!!!! E imponho a
minha arma em direção ao bicho. Minha peixeira está apontada.” (Tonho dos
Couros); “O que esta acontecendo?? Pessoá?” (Marina); “É onça!! O pau quebrou,
vou usar o facão contra essa danada.” (Francisco).
Por conta destes exemplos, podemos inferir que existe, imbricado no
processo de compartilhamento da práxis social, um sentido de colaboração, de
possibilitar ao outro um apoio na busca por soluções que atendam a todos. Para dar
melhor sustentação a esta assertiva, coligimos os principais momentos identificados
nas Aventuras como sendo de colaboração e compartilhamento (TABELA 5):
Tabela 5 – Análise do indicador Colaboração e Compartilhamento no Fórum do Jogo
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Personagens

Percentual de efetividade da
Colaboração/Compartilhame
nto por participantes nas Comentário
Aventuras
CB

 Mestre/Narrador 1

ESC

RTR

CHC

1

1

1

O Mestre apresentou
práticas de utilização
das ferramentas do RPG
by
Moodle
para
realização
dos
processos
de
compartilhamento
de
arquivos,
com
a
finalidade de aumentar a
capacidade
de
interação,
experimentação
e
concretude da História
em simulação no Jogo:
“A
figura
é
para
imaginarem
melhor
como e com quem
estão. Marina e Joana
estão meio parecidas
com Maria Bonita. Um
de vocês pegou armas
dos
soldados
(um
monte). Jogou fora? Deu
pros amigos? Quem
pegou
as
armas
melhoras?
Por
outo
lado... deram cavalos a
todos para perseguir os
soldados em fuga.”.

Tabela 5 – Análise do indicador Colaboração e Compartilhamento no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade da
Colaboração/Compartilhame
nto por participantes nas
Aventuras
Comentário
CB

 Rengaw

de 1

ESC

RTR

CHC

1

0

0

A

colaboração

dos
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Belo Monte

Personagens
em
interação para oferecer
soluções aos problemas
práticos é um dos
exemplos de efetividade
deste indicador: “Oxente,
e eu so lá home de
anadar
sem
minha
moringa. Tome muié,
mate sua sede. E ramo
simboa.”.
“Se é perigoso, vamo
preparado vice? todo
mundo atento.”.
dos 0

0

0

0

Sem
identificada.

 Pedro

1

1

0

0

“Muito cuidado pessoal,
olho bem aberto, dizem
que nessa serra tem
muita raposa braba.”.

 Jacinto
Destemido

1

1

1

1

Com este Personagem,
pudemos
verificar
colaboração
e
compartilhamento
no
Jogo, a partir do uso do
conhecimento
da
geografia
local
para
mediar, no contexto, a
experiência prática do
grupo:
“Saindo
de
Carataca, vamos passar
pela fazenda Pocinho e
ver se conseguimos mais
gente e depois vamos
para Fazenda Juéte e
depois seguiremos ao
Arraiá de Riacho de
Pedra, Bendegó.”.

 Tonho
Couros

ocorrência

Tabela 5 – Análise do indicador Colaboração e Compartilhamento no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade da
Colaboração/Compartilhame
nto por participantes nas Comentário
Aventuras
CB

ESC

RTR

CHC
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1

1

1

1

Mais um exemplo de
colaboração
e
compartilhamento
em
torno de uma situação-problema, dada para o
grupo: “Moeno caminho
é perigoso mais temo
que segui e tamo
preparado, não podemos
ter medo.”.

 João Celestino 1

1

1

1

A colaboração neste
enunciado está expressa
na
capacidade
de
organização de uma
ação comum entre os
Personagens:
“Ramo
Jacinto catoa tudo que
nois pude, pru mode vai
ter muita precisão, ramo
inte lava as roupa dos
macaco.”.
E, noutro instante do
Jogo: “[...] [Z]oio bem
aberto não podemos ser
pegos de calça curta.”.

1

1

0

0

Francisco se dirigiu a
outro
Jogador,
solicitando colaboração
para
alcançar
uma
intervenção desejada na
práxis coletiva: “Josete é
bom você ir logo fazendo
umas reza pro mode
afastar as coisa ruim do
nosso caminho.”.

 Marina

 Francisco

Tabela 5 – Análise do indicador Colaboração e Compartilhamento no Fórum do Jogo
(conclusão)

Personagens

Percentual de efetividade da
Colaboração/Compartilhame
nto por participantes nas Comentário
Aventuras
CB

ESC

RTR

CHC
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 Josete
Samarica

1

1

0

0

Outra atitude que evoca
uma
situação
colaborativa
para
o
livramento
de
uma
dificuldade comum a
todos:
“[...]
[V]amos
todos juntos rezar para
que tudo ocorra bem e
Deus nos conseda a
vitoria desta batalha.”.

a) Joana

1

0

0

1

Indicativo
de
colaboração entre os
Personagens que, ao
interagirem,
revelam
atitudes solidárias uns
com os outros: “Conheço
bem as trilhas me sigam
e vamos inté Monte
Santo e de noitinha nois
ataca.”.

Fonte: Autoria nossa.

As implicações deste indicador no campo da aprendizagem estão na
capacidade de desenvolver situações apropriadas para a ocorrência da ZDI. A
criação desta Zona está associada à colaboração entre os pares no processo de
compartilhamento de experiências em contexto dialógico. Por conseguinte,
percebemos que, em relação ao campo de aprendizagem, acreditamos que está
satisfeita a ocorrência da prática de colaboração e compartilhamento em mais de
70% dos participantes (TABELA 5).
O corolário desta demonstração é concretamente encontrado na ampliação
da perspectiva de compartilhamento entre os sujeitos durante a convivência social.
O aumento de solidariedade foi gradativamente desenvolvido e provocado na busca
por soluções efetivas de engajamento e troca de soluções em práxis coletiva. Os
símbolos histórico-culturais compartilhados a cada Aventura, compartilhados na
práxis dos sujeitos em situação de interatividade no sistema proposto, permitem que
a mediação destes signos aumente a capacidade de desenvolvimento do processo
de aprendizagem, realizado através da prática cognitiva dos sujeitos em ação
(MATTA, 2006, p. 71).
Outro elemento associado ao processo de compartilhamento e colaboração,
identificado no momento da aplicação empírica em Euclides da Cunha, foi a
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dificuldade, a princípio manifestada pelos envolvidos, de entenderem a proposta
colaborativa do RPG, diversa da maioria dos demais Jogos, normalmente de caráter
competitivo. Alguns Jogadores chegaram mesmo a apresentar certa resistência para
orientar sua práxis para soluções coletivas, que beneficiassem a todos os
aventureiros. Interpretamos que esta atitude está vinculada aos processos
ideológicos próprios do sociometabolismo capitalista, que infunde no modo de
produção da vida das pessoas concepções individualistas, que fragmentam as
práticas coletivas para desestruturação das ações de enfrentamento do seu modelo
social imposto. Neste caso, a práxis coletiva se torna um elemento fugidio, pois
somos todos ensinados e pensar e agir apenas voltados para o beneficiamento
próprio.
A práxis é uma característica humana, pois “[...] os homens são seres de
práxis. São seres do quefazer, diferentes, por isto mesmo dos animais, seres de
puro fazer [...]” (FREIRE, 2005, p. 141); contudo, “[...] se os seres humanos são
seres do quefazer, é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É
transformação do mundo.” (FREIRE, 2005, p. 141). Com efeito, Freire (2005) traz à
tona a capacidade dos seres humanos, sujeitos ativos da História, de revolucionar e
fazer as mudanças necessárias. Porventura, percebemos que as teorias sociais e
políticas voltadas para os processos de Educação e produção cultural em vigência
têm corroborado com um tipo de descontextualização dos sujeitos, alijando-os do
papel de parte ativa do próprio processo histórico. É apanágio destes construtos
ideológicos:
Proibir o direito de participarem como sujeitos na História, que elas se
encontram dominadas e alienadas. O intento de ultrapassagem do estado
de objetos para o de sujeitos – objetivos da verdadeira revolução – não
pode prescindir nem da ação das massas, incidente na realidade a ser
transformada, nem de sua reflexão. (FREIRE, 2005, p. 148).

Acreditamos que esta dificuldade seja resultado de epistemologias capitalistas
que, através dos processos de Educação e inculcamento, sejam eles de maneira
formal ou informal, impedem práticas colaborativas e engajadas com soluções
sociais coletivas.
Contudo, na medida em que a práxis dos Jogadores foi se apropriando do
sentido colaborativo do Jogo, desta experiência de vida em um contexto prático,
fomos percebendo que o engajamento dos envolvidos foi organizando as práticas
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para ações mais solidárias ou compromissadas com os efeitos sociais de cada
movimento realizado pelos Jogadores. Percebíamos, então, a construção de uma
CA de Jogadores (iniciantes) de RPG by Moodle, a partir da construção destas
vivências coletivas em sentido de colaboração.
Para modelar uma comunidade de práxis, em primeiro lugar é necessário
definir o conceito. Entendemos Comunidade de Práxis como uma
associação reprodutiva de sujeitos ativos, que estejam em atitude e conduta
de engajamento na construção de experiências comuns. Ou seja, são
grupos de sujeitos com necessidades e exercício de atividade significativa
comum, o que implica estarem engajados em processos de ensinoaprendizagem sempre. Podemos, assim, considerar todo conjunto de
sujeitos envolvido em um processo de reprodução sócio-metabólica [sic]
existencial, que envolva processos de ensino-aprendizagem legítimos e
voltados para a construção prática significativa de seu ambiente social como
o protótipo de comunidades de práxis. (MATTA, 2005, p. 2-3).

Assim, identificamos que o sistema é um potencializador para a efetividade da
colaboração e do compartilhamento de experiências concretas de engajamento
social em torno da solução de problemas efetivos para o coletivo, de modo a engajar
os sujeitos em sua ação sociometabólica, capaz de gerir processos legítimos de
construção de uma comunidade ativa de práxis.
Por outro lado, os processos de compartilhamento e colaboração só puderam
ocorrer devido às condições apropriadas de usabilidade do sistema RPG by Moodle
e da própria dinâmica do Jogo, que provoca interações com vista à práxis coletiva.
Portanto, deveremos analisar como funciona este sistema, este repositório de
dados, essencial para o desenvolvimento efetivo do Jogo de RPG, em sua relação
com os processos de aprendizagem, segundo o Socioconstrutivismo.

7.2.7 Indicador: Relação Sujeito-Jogador X Sistema
O Enredo é, antes de tudo, o corpo textual no qual o contexto histórico está
inserido. A produção de um Enredo para o RPG tem a finalidade de organizar os
textos que caracterizarão a Campanha do Jogo e as suas Aventuras. Em diálogo
com Cabalero (2007), podemos estabelecer que o roteiro é o ponto de partida para a
elaboração do Enredo para os textos do Jogo: “Enredo é o desenvolvimento da
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História em si, a seqüência [sic] de acontecimentos (início, meio e fim da Aventura),
onde ocorrem as ações, as situações desafiantes, as informações, entre outras
ações. (CABALERO, 2007, p. 127). Por mais cuidado que se tenha na elaboração
do Enredo, entretanto, quando se utiliza de ferramentas midiáticas, é preciso
conformá-las de modo que este roteiro flua livremente, sem empecilhos que
retardem ou obstruam sua aplicação. Caso contrário, a mais bem construída das
histórias não poderá ser adequadamente fruída pelos Jogadores.
Para tornar a usabilidade do modelo eficiente, é preciso oferecer aos seus
usuários condições adequadas para o funcionamento de cada ícone da interface do
repositório, garantindo que cada janela do Jogo possa estar engajada nos processos
de construção coletiva. Neste sentido, o que propomos? Pensamos que o RPG by
Moodle não pode perder de vista a perspectiva de socialização do conhecimento e,
por isso, todos os usuários, na medida de sua função, precisam interagir com todos
os elementos de suporte, para criação de uma efetiva mediação pedagógica através
do computador, que atenda a necessidade de desenvolvimento de redes de
colaboração.
Outro aspecto relevante em relação a este indicador está disposto na
capacidade de hospedar o contexto histórico do Jogo. O RPG é uma modalidade de
Jogo que exige a organização de uma História construída dialeticamente, ou seja,
que suporte relações de diálogo entre passado e presente, para delinear um tipo de
“momento histórico” que caracterize os grupos e os acontecimentos, sempre
vinculados aos processos de reprodução social e identificação das contradições
sociais presentes no contexto.
A janela do Fórum “Sala de Jogo” é composta por ícones, responsáveis por
mediar algumas ações que devem aparecer no desenrolar do Jogo. Os Jogadores
visualizam apenas os ícones de Ajuda, Janela de Texto e Rolagem de Dados. Por
sua vez, o Mestre-narrador visualiza todos os demais ícones desta sala. Segue
abaixo uma lista com a indicação da abreviatura para os ícones que compõem a
Tabela 6, na qual é discriminado o acesso aos ícones franqueado a cada
participante.
a) AJ – Ajuda;
b) RD – Rolagem de Dados;
c) JT – Janela de Texto;
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d) AT – Ataque;
e)

FP – Ficha de Personagens;

f) PM – Postar Mídia;
g) DM – Diário do Mestre;
h) INPC – Inserir NPC.
Tabela 6 – Relação de ícones de Jogo usados por cada participante
PARTICIPANTES

Uso de recursos do Jogo
AJ R JT A F P
D
1
1

0
1
 Mestre/Narrador
1
 Rengaw
de
Belo _
Monte
_
1
1
 Tonho dos Couros
_
1
1
 Pedro
_
1
1
 Jacinto Destemido
_
1
1
 Marina
_
1
1
 João Celestino
_
1
1
 Francisco
_
1
1
 Josete Samarica
TOTAL
TOTAL DE RELAÇÕES E PERCENTUAL

D

INP TOTAL

T
1
_

P
1
1

M
1
_

M
0
_

C
1
_

_
_
_
_
_
_
_

1
1
1
1
1
1
1

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

6
3
3
3
3
3
3
3
3
30
100%

Fonte: Autoria nossa.

As implicações pedagógicas deste indicador se referem, bastante, à dinâmica
do Jogo e ao suporte para usabilidade das ferramentas de interatividade. Avaliamos
que está satisfeita a ocorrência da relação sistema versus sujeito em mais de 70%
dos participantes, já que houve integralização dessas conexões em 100% dos
participantes (TABELA 6). No entanto, ao analisarmos as possibilidades de
transferência de dados por parte dos Jogadores, encontramos uma limitação do
sistema, pois esse tipo de ação é de uso exclusivo do Mestre-narrador. Deste modo,
os Jogadores perdem as possibilidades de também utilizar elementos figurativos e
alegóricos como mediadores do pensamento criativo e da capacidade de simulação
da experiência concreta.
Por outro lado, a utilização do elemento do sistema de regras do Jogo
responsável por intervir e mediar a ação do Jogador para a realização da ação, a
rolagem de dados, foi contemplado de modo adequado e efetivo na garantia da
aleatoriedade, já explicada ao longo da presente Dissertação. Isto demonstra que o
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sistema, neste mecanismo, está totalmente de acordo com os pressupostos do
RPG. Sobre isso, concordamos que: “Os dados, assim como as fichas de
Personagens [sic] são meros instrumentos para manter o ritmo da narrativa.”
(CABALERO et al, 2012, p. 44). A rolagem de dados também está vinculada às
relações de compartilhamento, pois permite que os sujeitos experienciem momentos
de atividades compartilhadas de ações, por fazerem parte de uma comunidade
colaborativa, mediada pela interatividade dos Jogadores junto ao sistema.
Apesar destes aspectos positivos, no entanto, identificamos que o ícone
Ajuda não foi utilizado em nenhum momento da Aventura. Essa informação nos faz
levantar duas hipóteses: a falta de manejo junto ao sistema pode ter levado os
envolvidos a avaliarem en passant a usabilidade desta ferramenta; ou, não houve
necessidade de solicitar ao sistema ajuda para entender como funcionavam os
ícones dispostos.
7.2.8 Indicador: Ficha de Personagem
Os Personagens do RPG são materializados pela práxis dos seus Jogadores.
Cada Jogador incorpora para si uma identidade social e histórica, associada ao
contexto prático do Jogo. Através deste procedimento, os PJ podem organizar suas
ações em conjunto com os demais Jogadores/parceiros, em contexto de
colaboração.
Verificamos, nas práticas dos Jogadores, referências às informações contidas
nas Fichas, para testarmos se o modelo proposto ofereceu suporte para que cada
Jogador caracterizasse seu Personagem, ao vinculá-lo a uma determinada classe
proposta

para

o

Jogo.

Conforme

pudemos

perceber

na

embosca

dos

conselheiristas, liderados por Pajeú, Marina faz alusão, em sua práxis, a seu
conhecimento do espaço geográfico, ao se localizar de forma estratégica para atingir
os soldados sem ser vista. A Personagem também exibe posse e domínio de arma
de fogo, um traço característico da classe na qual está inserida e que é
perfeitamente coerente com o que preconiza a Ficha. Diz Marina: “Na armadilha q
fiz... estou num bom local de combate... tenho uns cabras bem na mira. Atiro pra
matar pelo menos 3.” (grifo nosso).
Para acrescentar mais um exemplo, lembremo-nos que Josete Samarica
pertence à classe dos romeiros, marcada pela práxis religiosa. A Personagem
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dispõe do uso estratégico da fé como arma de combate espiritual, frente às
dificuldades práticas do conflito: “[...] [V]amos todos juntos rezar para que tudo
ocorra bem e Deus nos conseda a vitoria desta batalha.”.
O Mestre foi o responsável por gerenciar as características de cada classe,
em relação ao seu Personagem, por ser o Jogador com maior experiência de Jogo.
Os demais sujeitos estavam tendo contato com a experiência pela primeira vez.
Disse o Mestre: “Vamos apresentar as habilidades de cada classe agora. cada um
de vocês anotem de alguma forma (podem copiar colar e tal...).”.
A correlação entre as Fichas e a práxis dos Jogadores se evidenciou de modo
mais direto na primeira Aventura, quando Mestre-narrador solicitou a todos que se
apresentassem com base nas características de sua classe. Nas Aventuras
seguintes, este liame se manifestou de forma mais sutil e indireta, como parte da
própria práxis desempenhada no Jogo. A leitura acurada do Fórum permitiu coletar
os dados com maior exatidão, e assim dispor deles (TABELA 7).
Tabela 7 – Análise do indicador Ficha de Personagens no Fórum do Jogo

Personagens

Percentual de efetividade da
Ficha de Personagens por Comentário
participantes nas Aventuras
CB

ESC

RTR

CHC

Tabela 7 – Análise do indicador Ficha de Personagens no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade da
Ficha de Personagens por Comentário
participantes nas Aventuras
CB

 Mestre/Narrador 1

ESC

RTR

CHC

1

1

1

O Mestre incitou
Jogadores a que
voltassem
para

os
se
as
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Fichas, a fim de que
organizassem situações
baseadas
nas
características de cada
um: “Olá aventureiros.
Vamos começar o Jogo.
A simulação. Sejam bem
vindos ao Sertão de
Canudos no século XIX.
Véspera
da
2a
expedição.
Não
escrevam nada até eu
dizer que tá na hora.”.
“O Cabra não tem
nenhuma
habilidade
especial
diferente,
exceto ser cabra retado
mesmo. significa que ele
é o retado com as
armas, com a esquiva,
com o saber lutar, se
defender e
atacar...
anota aí, seu cabra.”.
 Rengaw
de 1
Belo Monte

0

0

0

Na medida em que o
Personagem
foi
ganhando consciência de
si, a partir da utilização
prática da Ficha, toda sua
práxis começou a tomar,
efetivamente, forma: “Oii
meu nome é Rengaw de
Belo Monte, sou um
caipira arretado... e lido
com a lavoura...”.

Tabela 7 – Análise do indicador Ficha de Personagens no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade da
Ficha de Personagens por Comentário
participantes nas Aventuras
CB

 Tonho
Couros

dos 1

ESC

RTR

CHC

1

0

0

A linguagem regional é
um
forte
elemento
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característico.
Neste
aspecto, só as Fichas de
Personagens poderiam
favorecer
proficientemente
a
concretude:
“Oxente
meu cumpade mi chamo
Tonho
dos
Couros.
Quem num é visto num
é nutado é assim que
sô. Apareço poco e falo
apenas
o
que
mi
preguntar. Sô um tanto
desconfiado mais posso
ser
de
grande
importança. Sô matuto
siô.”.
 Pedro

1

1

1

1

Tanto as características
físicas,
quanto
as
psicológicas, deveriam
compor as ações de
cada
Jogador:
“Olá
pessoal, meu nome é
Pedro, sou camponês,
moreno, tenho a cor
parda e sou alto.”.
“Luto e atiro, sem dó
nem piedade, por meu
Conselheiro.”.

Tabela 7 – Análise do indicador Ficha de Personagens no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

 Jacinto

Percentual de efetividade da
Ficha de Personagens por Comentário
participantes nas Aventuras
CB

ESC

RTR

CHC

1

1

1

1

“Olá pessoal eu sou o
Jacinto Destemido tenho
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Destemido

 Marina

medo de nada... se
preciso mato e mato
mesmo.”.
“Num guentei o coroné e
me juntei ao padim
Conselheiro.
Vamo
matar todo mundo assim
apareça aqui em nosso
cantim.”.
“[...] [S]aindo da Serra
do
Cambaio
,com
dificuldade chegando a
riacho
das
pedra
,seguiremos uma vereda
as direita sengundo em
frente.”.
1

1

1

1

O
camponês
era
identificado pelo atributo
do
conhecimento
geográfico da região.
Por isso que, na práxis
social com o coletivo,
este elemento deveria
concretamente aparecer
no
seu
enunciado:
“Olá... sou Marina uma
camponesa arretada que
busca sua sobrevivência
na terra.”.
“Então, Francisco, penso
que por essa vereda
será bem miò, pois pro
lado de lá tem muita
macambira de flecha.”.

Tabela 7 – Análise do indicador Ficha de Personagens no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade da
Ficha de Personagens por Comentário
participantes nas Aventuras
CB

1

ESC

_

RTR

_

CHC

_

Tanto a personalidade
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quanto as capacidades
de ação, como por
exemplo os atributos de
defesa e as armas
próprias
de
cada
Personagem, deveriam
ser
sutilmente
imbricadas à práxis do
Personagem: “Cadê o
povo? Meu senhor Pade
Cicero, pro mode que
aconteceu aqui? Ramo
cum cuidado.”.
“Vou atirar daqui atrás
dessa moitha, tenho
muita bala aqui no
bogo.”.

 João Celestino

 Francisco

1

_

_

_

“Bom dia pra vosmicês,
me chamo Francisco,
sou desconfiado por
demais.”.
“O pau quebrou vou usar
o facão contra essa
danada.”.

Tabela 7 – Análise do indicador Ficha de Personagens no Fórum do Jogo
(conclusão)

Personagens

 Josete
Samarica

Percentual de efetividade da
Ficha de Personagens por
participantes nas Aventuras Comentário
CB

ESC

RTR

CHC

1

1

1

1

O Personagem não só
declarou, com base nas
Fichas, quem era sua
persona, como, em todo
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o desenrolar do Jogo,
cada ação sua estava
imbuída
das
características
psicológicas e culturais
que definiam sua práxis,
como
podemos
perceber:
“Ola
sou
Josete
Samarica,
romeira
arretada,
distemida se preciso sou
capaz de matar e morrer
pelo Conselheiro e Belo
Monte.”.
“Francisco, vamos para
a turma para pedir
inspiração ao senhor.”.
“Senhor São bento da
água benta livraime de
bicho
da
boca
penconheta.
Tiraime
esses bichos de perto
pra lonje. Senhor São
Bento da água benta.”.
b) Joana

1

1

1

1

“Meu povo sou Joana,
uma camponesa de fibra
que não se entrega
facilmente.”
“[...] [O] caminho é
perigoso mais temo que
segui e tamo preparado,
não
podemos
ter
medo.”.

Fonte: Autoria nossa.

Verificamos que está satisfeita a ocorrência do indicador interação em mais
de 70% dos participantes (TABELA 7).
As implicações pedagógicas levantadas pela utilização destas Fichas se
referem à possibilidade de experimentação de outras práxis sociais que sejam
totalmente contrárias à realidade prática e objetiva de cada Jogador. Um exemplo
deste processo está na seleção dos sujeitos da pesquisa, que contou apenas com
representantes do sexo feminino, tendo de personificar no Jogo indivíduos que
eram, predominantemente, do sexo masculino. Ora, é certo que ser homem no
sertão, no século XIX, não era a mesma coisa que ser mulher; portanto, a vivência
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da práxis enfrentou o desafio de se desenvolver com interpretações e vivência de
situações totalmente diversas, a depender do gênero do Personagem escolhido pela
participante.
Outros obstáculos para o desenvolvimento adequado desta aplicação foram a
falta de um tempo maior para preparar com parcimônia o modelo, as dificuldades de
interpretação dos sujeitos e, prioritariamente, a lentidão do acesso à internet do Polo
de Euclides da Cunha, que tornava a pesquisa em outros repositórios enfadonha e
muitas vezes sem sucesso, com a falha na conexão. Devido a todos estes
percalços, as figuras de Personagens diferentes se repetem ou não têm uma relação
direta com a persona do Jogo. Um exemplo disso é a Personagem Josete Samarica,
que é uma mulher, porém está identificada pela figura de Antônio Conselheiro.
Pensando no aperfeiçoamento do modelo, temos como proposta repetir a
aplicação deste Jogo, com mais tempo para organização, para com isso dirimir estas
dificuldades e percebermos se a adequação destes elementos pode vir a dar uma
resposta mais efetiva ou não em relação à primeira aplicação, repleta dos
empecilhos mencionados. Propomos, também, para possíveis desenvolvimentos e
alterações ao sistema, ferramentas de interatividade que possam se valer de
recursos de animação 2D ou 3D como suporte de apoio à interface de multimídias
característica do RPG by Moodle.
7.2.9 Indicador: Sentimento de Concretude
A

capacidade

de

engajamento

dos

sujeitos

no

contexto

histórico

compartilhado é conceituada como sentimento de Concretude. Sobre isso, devemos
compreender que “[...] as relações concretas do sujeito aprendiz com o que ele
percebe de sua realidade é que levam à construção do conhecimento.” (MATTA,
2006, p. 73). Este conhecimento, gestado da conexão entre a realidade prática de
cada sujeito e a interpretação do contexto histórico, pode gerar uma relação de
proximidade nos sujeitos, de modo a possibilitar elucubrações mais significativas e
concretas para cada aprendente.
É importante considerarmos que o contexto é um elemento necessário para
se pensar qualquer projeção e para a utilização de qualquer sistema de
aprendizagem, pois o modelo, segundo as bases socioconstrutivistas, precisa de
algum modo estabelecer uma conexão de engajamento entre o contexto histórico do
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conteúdo e a contextualidade dinâmica da vida das pessoas que se valham de suas
ferramentas:
É necessário, portanto, que o projetista seja capaz de reconhecer os
relacionamentos mais fortes existentes no meio social e histórico dos futuros
usuários. Isso pode ser conseguido ao se construir projetos relacionados ao
cotidiano, às questões culturais e necessidades, da comunidade foco do
design. Vemos aqui a necessidade de definir o que seja contexto. Contexto
para a prática sócio-construtiva [sic] proposta, é a adjacência informacional
da cognição do sujeito e de seus processos mentais, um complexo de
relações entre a cognição do sujeito e suas condições de existência
complexas exteriores, que se desenvolveram historicamente, e
necessariamente precisam ser entendidas historicamente. O designer tem
que ter esta consciência como pano de fundo de seus projetos. (MATTA,
2012, p. 10).

A qualidade desse processo depende da articulação efetiva dos indicadores
citados, tais quais mediação: interação e compartilhamento. Só assim os sujeitos
podem perceber que a realidade histórica é um processo de inter-relações entre
momentos e acontecimentos, desenvolvidos coletivamente por sujeitos singulares na
realização de suas práxis específicas, em momentos históricos determinados por
relações de produção. As relações concretas entre o sujeito e a realidade
empírica/contexto devem produzir no indivíduo uma atitude de contraste entre aquilo
que ele possui de conhecimento prévio acerca da realidade e a percepção objetiva
que ele observa, ao experimentar o real concreto em sua práxis. (MATTA, 2012).
Assim sendo, como próximo passo, demonstraremos como, efetivamente,
foram sendo desenvolvidas, nas Aventuras, atitudes que revelavam a proximidade
entre os Jogadores e o contexto concreto de Canudos, de modo a gerar um
sentimento de Concretude, a partir da experiência prática dos participantes. Neste
sentido, podemos declarar que a experiência permitiu que outros contextos
históricos fossem acessados cognitivamente pelos envolvidos, configurando
sentidos que viriam a repercutir sobre os próprios Jogadores, durante o Jogo. Para
citar apenas uma circunstância, houve momentos em que algumas alunas evocaram
o desenvolvimento dos morgados dos Garcia D'Ávila, no sertão, para situar os
processos de produção agrária e latifundiária, que presentes nas práxis dos
sertanejos em Canudos (SANTOS, R., 1984). Com isso, fica evidente que a
discussão que localiza Canudos dentro do processo de formação do sertão, trazida
por nós no primeiro e no segundo capítulo, foi totalmente adequada para a
compreensão da historicidade dos processos de construção social e das tensões
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que são produzidas nas relações sociais dos sujeitos históricos, na situação dada de
nossa pesquisa.
Tabela 8 – Análise do indicador Sentimento de Concretude no Fórum do Jogo

Personagens

Percentual de efetividade de
Sentimento de Concretude
por
participantes
nas Comentário
Aventuras
CB

 Mestre/Narrador 1

ESC

RTR

CHC

1

1

1

“Estamos em 16 de
janeiro de 1897. Vocês
estão
na
vila
de
Caratacá todos... isso eu
terei que ditar para que o
Jogo comece.”.
“Durante a fuga os
conselheiristas pegaram
cavalos e armamento
que os soldados foram
deixando. E começaram
a
ficar
mais
bem
equipados. Jacinto até
recebeu um rifle de
repetição, pois como
cabra foi considerado
mais apto que os outros
para ter a arma melhor.”.

Tabela 8 – Análise do indicador Sentimento de Concretude no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

Percentual de efetividade de
Sentimento de Concretude
por
participantes
nas Comentário
Aventuras
CB

 Rengaw
de 1
Belo Monte

ESC

RTR

CHC

0

0

0

“Nós estamo tudo com o
beato Bom Jesus, ai da
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poliça que apareça por
aqui;
ramo
pruteger
nossa terrinha, nosso
povinho. Ai dos corné
das poliça que apareça,
ramo cortar tudo de
facão.”.
 Tonho
Couros

 Pedro

dos 1

1

0

0

“Se
nao
pudemos
acender o fogo Juana,
ramo se deitar aqui
mermo perto desse pé
de quixabeira até a
aurora.”.
“É isso aí Josete, vigie
nós e se ver alguma
coisa chame logo, pra
nós se defender. pois
precisamo chegar a
Bendegó
bem
descansados.”.

1

1

1

1

“Pra defender a minha
terra
e
o
meu
Conselheiro, atiro e mato
todos que passarem na
minha frente, derrubo
dos seu cavalo e tomo
suas arma.”.
“É isso aí Josete, vigie
nós e se ver alguma
coisa chame logo, pra
nós se defender. pois
precisamo chegar a
Bendegó
bem
descansados.”.

Tabela 8 – Análise do indicador Sentimento de Concretude no Fórum do Jogo
(continuação)

Personagens

 Jacinto
Destemido

Percentual de efetividade de
Sentimento de Concretude
por
participantes
nas Comentário
Aventuras
CB

ESC

RTR

CHC

1

1

1

1

“Saindo
vamos

de Carataca,
passar
pela
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fazenda Pocinho e ver
se conseguimos mais
gente e depois vamos
para Fazenda Juéte e
depois seguiremos ao
Arraiá de Riacho de
Pedra, Bendegó.”.
“Num guentei o coroné e
me juntei ao padim
Conselheiro.
Vamo
matar todo mundo assim
apareça aqui em nosso
cantim.”.
“Atiro e do lugar que
estou vejo muito das
tropas, acerto uns tres
ou quatro. POIS ESTOU
BEM
ESCONDIDO.”
(grifo do autor).
 Marina

1

 João Celestino 1

1

1

_

1

_

“Saindo da Serra do
Cambaio,
com
dificuldade chegando a
Riacho
das
Pedra,
seguiremos uma vereda
as direita sengundo em
frente.”.
“Na armadilha que fiz...
estou num bom local de
combate... tenho uns
cabras bem na mira.
Atiro pra matar pelo
menos 3...”.
_

“Ramo fazer uma tocaia
com cansação, urtiga e
mandacaru, pra pegar os
macaco.”.
Tabela 8 – Análise do indicador Sentimento de Concretude no Fórum do Jogo
(conclusão)

Personagens

Percentual de efetividade de
Sentimento de Concretude
por
participantes
nas Comentário
Aventuras
CB

 Francisco

1

ESC
_

RTR
_

CHC
_

“Tô prontin pro ataque é
so pajeu da siná.”.
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“Josete é bom vç ir logo
fazendo umas reza pro
mode afastar as coisa
ruim
do
nosso
caminho.”.
 Josete
Samarica

1

1

1

1

“No caminho paro em
algumas casas, prego
sermão
e
reúno
multidões a se juntar
nesta batalha.”.

c) Joana

1

1

1

1

“Vamo pegar tudo que
puder, pois nois pode
precisar. Vamo seguir o
caminho e acabar com
os praças que passa em
nossa frente. Do tiro com
gosto.”.
“Companheiro o sol ta
quente, tem um pouco
de água na sua cabaça?
Tô com as guelas seca.”.
“Oche! Vou pegar essa
arma
do
chão
e
continuar a bataia, é tiro
que vou dar.”.

Fonte: Autoria nossa.

Quanto às implicações pedagógicas, acreditamos que este indicador tenha
possibilitado ao aprendente uma aproximação mais significativa com o conteúdo de
História. Os educandos agiram como sujeitos participativos e ativos no processo de
interpretação e construção da História. O processo histórico foi vivenciado num
contexto prático compartilhado, eivado de diálogo com autores, fontes e outros
elementos próprios do conhecimento historiográfico que subjazem nos enunciados
dos participantes em cada postagem efetuada, do pré-teste ao pós-teste.
Com efeito, a partir da perspectiva da concretude histórica, julgamos que o
processo de ensino e aprendizagem estimulou os sujeitos a um dimensionamento
mais amplo dos acontecimentos estudados, auxiliando no desenvolvimento da
consciência de si e do contexto. De fato, o Jogo de RPG, por trabalhar com
simulações e situações-problema, amplifica a capacidade pedagógica da concretude
histórica, tornando o Jogador um sujeito concreto, com práxis ativa, em sentido
colaborativo.
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A mediação, por sua vez, acaba acontecendo de modo sutil, na medida em
que os Jogadores se apropriam ainda mais da História e da práxis de cada
Personagem, frente aos desafios e problematizações colocados pelo Mestre.
Verificamos e percebemos, a partir da experiência dos Jogadores, que foi
satisfeita a ocorrência do indicador interação em mais de 70% dos participantes,
conforme mostrado na Tabela 8. Comprovamos a capacidade do Jogo de, através
da simulação, criar condições materiais para que cada Jogador realmente entre em
uma espécie de “túnel do tempo” e viva o passado, ou a realidade ficcional.
Apesar da taxa elevada de sucesso, porém, julgamos ser necessário
melhorarmos o sistema em sua capacidade de criar ou projetar mais ocorrências de
transferências de arquivos, para ajudar a criar condições para o desenvolvimento do
pensamento criativo entre os Jogadores.
Por fim, após analisarmos e constatarmos a efetividade dos critérios
característicos da Categoria Aprendizagem Socioconstrutivista no Jogo de RPG by
Moodle, seguiremos para as considerações finais, a fim de organizarmos a
conclusão deste estudo, partindo de uma análise crítica acerca de seu
desenvolvimento e propondo outras perspectivas de atuação e melhoramento do
sistema apresentado.
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8 CONCLUSÃO
O presente estudo buscou investigar se a aplicação do sistema RPG by
Moodle efetivamente possibilita a construção de um conhecimento da História – no
nosso caso sobre as duas primeiras expedições contra Canudos – de modo a
considerar os pressupostos da abordagem socioconstrutivista e do modo de Pensar
Histórico sobre o processo de ensino e aprendizagem, através de um Jogo, numa
comunidade de colaboração, em rede digital.
A princípio, esta pesquisa surgiu com a proposta de vincular o estudo sobre a
História de Canudos – investigada anteriormente em minha graduação, através de
monografia sobre a visibilidade deste evento no livro didático – com as
possibilidades do Jogo de RPG, atrelado às mídias digitais e às comunidades de
práxis. Assim, estavam estabelecidas as primeiras linhas para a organização deste
trabalho.
Com o desenvolvimento das leituras referentes às temáticas RPG, Guerra de
Canudos, e ensino e aprendizagem, fomos percebendo a importância de construir
posições epistemológicas que pudessem nos orientar quanto ao caminho
metodológico a ser percorrido para alcançarmos o objetivo principal, que era, a partir
da aplicação, testar a efetividade do sistema em promover uma situação pedagógica
de aprendizagem com base em postulados socioconstrutivistas e no Pensar
Histórico. Por este viés, optamos por caminhar à luz dos pressupostos dialéticos
gramscianos, por entendermos que a realidade empírica não poderia ser
compreendida como um elemento à parte do processo de pesquisa. A realidade é a
própria vida da pesquisa. E o pesquisador, para Gramsci (1978), é o intelectual
orgânico que se utiliza do contexto, ou seja, da realidade prática, para desenvolver a
sua práxis, como sujeito que dialeticamente tem relação com essa mesma realidade.
Em vista disso, buscamos atrelar a temática optada, no caso a Guerra de Canudos,
a uma realidade que de fato fosse pertinente com os demais processos que seriam
construídos no desenrolar do trabalho, no sentido praxiológico. Por isso
selecionamos, a princípio, a aplicação do Jogo no munícipio de Canudos, já que
ainda não víamos com muita nitidez se os possíveis sujeitos da pesquisa seriam
estudantes da rede pública ou seus professores da região.
Organizamos então o Draft (APÊNDICE A), que mais tarde seria revisado
para estar de acordo com os princípios do método que escolhemos. Com o Draft, foi
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possível estabelecer algumas questões orientadoras, que funcionariam como
objetivos específicos. Cada questão pensada no Draft possibilitava a construção de
propostas para os capítulos (APÊNDICE A).
Como passo seguinte, iniciamos o dialogismo com os autores necessários
para a pesquisa. Optamos por seguir a abordagem dialética praxiológica
gramsiciana, que nos indicava ser necessário dialogar com as fontes e não apenas
elaborar um referencial teórico, como havia sido apontando no anteprojeto. Esta
concepção entende que os autores são parceiros da pesquisa, e de certa forma,
coorientadores, pesquisadores de referência das áreas pertinentes a serem
investigadas para que pudéssemos compor cada capítulo. Os autores são sujeitos,
assim como são os envolvidos, que fizeram parte da experiência de aplicação.
Quanto a isso, nos apoiamos em Bakhtin, que nos indicou que não existiam simples
coisas ou objetos descontextualizados, mas sujeitos contextualmente históricos, que
dialogam conosco em todo o processo:
Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e
conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido e
estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo como sujeito,
não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem
dele só pode ser dialógico. (BAKHTIN, 2010, p. 400).

Corroborando com o exposto acima, reiteramos que o problema desta
pesquisa concebia a Inexistência de aplicação prática do Jogo de RPG em ambiente
colaborativo Moodle para a construção da aprendizagem sobre o conhecimento da
Guerra de Canudos, partindo dos postulados Socioconstrutivistas e do Pensar
Histórico. Após a aplicação do RPG, o problema foi solucionado. Findo o
experimento, foi possível afirmar que Existe aplicação prática do Jogo RPG em
ambiente colaborativo Moodle para a construção da aprendizagem sobre o
conhecimento da Guerra de Canudos, a partir dos postulados socioconstrutivistas e
do Pensar Histórico. A pesquisa demonstrou que o sistema funciona com eficiência
e, principalmente, que está validado em suas categorias e subcategorias de análise,
pois verificamos que todos os indicadores de aprendizagem confirmam a efetividade
para o desenvolvimento da aprendizagem socioconstrutivista e do Pensar Histórico.
Portanto, concluímos, após análise dos dados do capítulo 6, submetida à verificação
dos indicadores citados nos capítulos 4 e 5, que o sistema foi efetivo na satisfação
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de um processo de aprendizagem pautado pelos postulados do Socioconstrutivismo
e do Pensar Histórico.
Podemos também afirmar que as questões indicadas na Introdução, página
15, que emergiram do problema e determinaram os capítulos, foram respondidas, na
medida em que utilizamos de solução praxiológica, com o método de diálogo com os
autores. A partir deste viés, organizamos os dois capítulos históricos de contexto,
buscando entender como foi erigida a comunidade de Canudos e que processos
provocaram a Campanha contra Canudos e sua destruição, para compreendermos
como foi sendo construído este movimento, em uma perspectiva histórica mais
ampla, porém não menos necessária para o entendimento das implicações de outros
processos históricos, que inevitavelmente se conjugariam em crescente tensão.
Entendemos que era necessário pensar Canudos dentro da totalidade dos
processos históricos desenvolvidos na práxis dos sujeitos. Além disso, tivemos a
preocupação em compreender o movimento de Canudos no contexto do século XIX.
Neste sentido, situamos a figura de Antônio Conselheiro, líder político e religioso do
movimento, buscando articular as questões trabalhadas no capítulo primeiro, como
os violentos processos de desapropriação de terras sofridos pelos grupos indígenas
da região, nos primeiros séculos de formação do Brasil, e a péssima condição do
pobre lavrador sertanejo oitocentista. Estes dois capítulos compõem o cenário
histórico que permitiram a elaboração dos Roteiros.
O Jogo de RPG, lembramos, é constituído por um Roteiro, responsável por
organizar tanto a Campanha quanto as Aventuras. Com esses subsídios,
produzimos este Roteiro, que apresentou o contexto histórico, cultural e social do
mundo no qual as aventuras foram desenvolvidas. Tendo feito isso, o Jogo estava
com condições de ser jogável. E, portanto, conseguimos responder à primeira
questão do Draft. Intencionamos situar os contextos da formação histórica do sertão,
em suas tradições e práxis pluriculturais, pois “[...] o texto só tem vida contatando
com outro texto (contexto).” (BAKHTIN, 2010, p. 401). E a vida tem seu modo de
gerir as práxis e as implicações históricas e sociais, que a partir da colonização se
desenrolaram, em nosso entendimento, em uma série de questões que ainda se
encontravam presentes no movimento de Canudos e nas tensões ocasionadas no
período.
Entendemos também a necessidade de solucionar as questões que
envolviam mais diretamente o experimento, e estas foram indicadas a partir da
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demanda de construir conhecimento dialógico em História Colaborativa que
possibilitasse a construção de um Pensar Histórico mais significativo e engajador
para os estudantes. Como desenvolver uma aplicação de Jogo de RPG digital
pedagógico e pluricultural em ambiente virtual para o caso? Para sanar esta
inquietação, no terceiro, quarto e quinto capítulos voltamos a discussão para o
campo pedagógico, para aspectos didáticos levantados em outros estudos como
sendo pertinentes ao Jogo na modalidade RPG. Neste interim, a pesquisa ainda não
havia assumido sua dimensão empírica, embora nossa prática de desenvolvesse na
abordagem praxiológica. Julgamos que a falta de uma maturação anterior, em
relação

à

consciência

desta

dimensão,

trouxe

um

açodamento

para

o

desenvolvimento dos estudos finais e, portanto, alguma implicação negativa que,
porventura, poderia ter sido evitada, caso o tempo de organização deste estudo
tivesse sido distribuído de forma mais adequada às necessidades práticas do
trabalho.
Após o levantamento das perspectivas pedagógicas, nos voltamos para
delinear em linhas gerais, os aspectos referentes ao desenho técnico-pedagógico do
modelo do Jogo by Moodle, a ser proposto para aplicação empírica, logo em
seguida. Neste momento, a pesquisa exigia um maior e mais efetivo diálogo com a
realidade concreta. Para isso, combinamos, com o grupo de pesquisa Sociedade em
Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais, que, após a seleção
de nove discentes da graduação em História na modalidade EAD da UNEB,
pudéssemos seguir não mais para Canudos, mas para o município de Euclides da
Cunha, onde existe um polo do curso em funcionamento, para aplicação da
pesquisa in loco.
Foram, ao todo, quinze dias de aplicação do Jogo, sendo que os três
primeiros foram realizados, como dissemos, in loco, em Euclides da Cunha, pois
necessitávamos explicar ao grupo a proposta da atividade e acompanhar a
apropriação dos Jogadores-Personagens do RPG. Dividimos a pesquisa em dois
estágios: primeiro, tivemos um primeiro contato direto com os envolvidos no campo
empírico; logo depois, seguimos para uma vivência exclusivamente online da
ferramenta, para verificarmos a capacidade de engajamento dos sujeitos desta
ferramenta virtual.
Organizamos esta pesquisa, como se pode ver, de modo a avaliarmos se,
após a aplicação do modelo, houve a ocorrência efetiva dos indicadores referentes
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às categorias de análises levantadas. Para a área do Jogo de RPG, julgamos que
este estudo pode oferecer um conhecimento importante sobre a importância da
modelagem pedagógica no desenvolvimento de um Jogo de RPG, com base nos
postulados da teoria da aprendizagem selecionada. Esta pesquisa reitera a
capacidade pedagógica de engajamento do Jogo na modalidade RPG, como
elemento didático capaz de oferecer meios mais eficazes para os educadores
tornarem suas práticas mais significativas.
Para a área da Educação, este trabalho tem a oferecer uma reflexão
necessária sobre a relação do Jogo, uma potencial estratégia didático-pedagógica
que supera a visão do Jogo apenas como um elemento reduzido a seu uso no trato
com a infância. O Jogo também pode atuar como elemento de organização de
práxis, de estratégia didática, de modo a oferecer condições para a construção de
conhecimento a partir do desenvolvimento de habilidades complexas da cognição, e
que possa ser utilizado por qualquer público ou faixa etária.
Para a área das Tecnologias da Informação e da Comunicação, este trabalho
aponta para o entendimento de que todo e qualquer software voltado para o
processo de aprendizagem precisa ser modelado com base em algum pressuposto
pedagógico, para que o projeto também possa promover um modelo de ensino que
atenda às características de aprendizagem postuladas pelos projetistas. No nosso
caso, ao planejarmos para o modelo uma capacidade de autogerenciamento,
instalamos em cada ferramenta de interatividade suportes com base nos postulados
socioconstrutivistas e no modo de Pensar Histórico.
Para o ensino de História, este estudo oferece caminhos estratégicos para o
processo de ensino e aprendizagem, de modo a superar a visão bancária que preza
pela atitude memorística, reduzindo as possibilidades didáticas de tratamento do
conteúdo a meras estratégias de exposição oral e leituras dirigidas. Efetivamente, o
sistema projetado permite uma mediação capaz de articular o conhecimento
histórico à capacidade de análise e síntese, na construção de um conhecimento
histórico mais significativo e participativo.
Para a UNEB, uma pesquisa como esta, que julgamos ser consistente para
ser levada para espaços acadêmicos nacionais e até mesmo internacionais,
demonstra a maturidade do Programa de Pós-Graduação e da Linha de Pesquisa I,
Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural. A Instituição
está definitivamente qualificada para absorver pesquisas que atuem nesta linha, mas
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que também tragam elementos que não estão limitados a um único espaço de
estudo, como, no nosso caso, as TIC, ferramentas que podem perfeitamente
dialogar com a promoção da construção social e histórica da pluralidade cultural,
com a memória da História e seus acontecimentos, e com vários outros temas.
E pessoalmente, acreditamos que este estudo promoveu uma mudança
profunda em nossa relação com a construção do conhecimento, que agora perpassa
por habilidades de cientista que só podiam ser desenvolvidas a partir da vivência em
um tipo de experiência como esta.
Acreditamos que este trabalho não se encerra aqui. Há ainda outras questões
que urgem por pesquisas, investigações, para que sejam devidamente analisadas e
respondidas, gerando novas questões, mantendo assim a “roda da vida da
pesquisa” girando sem parar. Entendemos que outras propostas de investigação
devem contemplar a capacidade de aperfeiçoamento, tanto do sistema RPG by
Moodle, quanto do conjunto que constitui o modelo. Este estudo pode ser
desenvolvido no campo da Psicopedagogia e em pesquisas sobre as possibilidades
do modelo na Educação de sujeitos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem.
Sugerimos igualmente a utilização do modelo em outras áreas, para verificação de
sua eficiência. Indicamos aos próximos pesquisadores que melhorem os testes de
verificação, para que possam evitar as dificuldades sinalizadas aqui.
Portanto, o caminho ainda está inconcluso e outros estudiosos são
convidados a trilhá-lo, para ampliação das possibilidades desta pesquisa e
promoção de sua inserção de modo cada vez mais direto no seio da Educação e da
práxis de cada educando e educador.
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A – ELEMENTOS TEXTUAIS DO CURSO DE FORMAÇÃO DO RPG BY MOODLE DA
GUERRA DE CANUDOS
Comunicado solicitando o uso das imagens
Comunico aos autores das imagens usadas que a utilização destas tem por finalidade exclusivamente à
pesquisa científica para realização do curso de mestrado em universidade pública.
Lei 9.610/98 - Lei contra Plágio
Esclarecimento sobre o que RPG
4. RPG

5.

(Role

playing

Game)

O RPG (inglês Role Playing Game.traduçao: jogo de papéis, brincar de
personagens) é um tipo de jogo através do qual os jogadores vivenciam os
personagens que atuarão durante a trama. Funciona como um teatro através do
qual cada jogador representará um papel específico. Os personagens-jogadores
são reconhecidos como PJ. Há tambem os personagens coadjuvantes que são
identificados como NPC (não personagens-jogadores) que interagirão com os
personagens-jogadores (PJ) durante a trama. O responsável por gerenciar os NPC
é
o
mestre,
conhecido
também
como
narrador
de
RPG.
O mestre RPG tem a responsabilidade de organizar a campanha e as aventuras de
modo que permitam aos jogadores que possam utilizar seu livre-arbítro para atuar
diante dos desafios propostos e julga as ações de cada personagem.
Cada personsagem está vinculado a uma classe ou raça específica. Neste sentido,
o nosso jogo será baseado na vinculação em alguma classe que por sua vez,
segue uma gradação em níveis que são alcançados na medida em que são ganho
bônus no decorrer do processo. Na criação do personagem, características que
identificam e diferenciam cada personagem deverão ser construídas em conjunto
com
as
possibilidades
e
limitações
de
suas
ações.
O RPG é um jogo essencialmente colaborativo e social. Ao contrário dos outros
jogos,o RPG não é competitivo. Os jogadores ficam unidos em torno do
cumprimento de uma missão coletiva, comum. Por isso, o RPG não pode ser
jogado cada um por si. Tampouco é realizado tendo em vista perdedores e
vendedores.
O RPG é composto pela Campanha e as aventuras de uma determinada história. A
campanha é o ambiente, o cenário e o contexto pelo qual a aventura está baseada.
As aventuras constituem as sequências de fatos, ou momentos pelos quais os
aventureiros-jogadores
irão
experienciar.
O RPG é mediado pela jogada de dados, que aleatoriamente vão conduzindo as
ações de cada personagem frente as demandas de cada aventura.

O RPG – (Role Playing Game ), tradução mais aproximada, para jogos de
interpretação ou de papeis, traz como contexto social para construção da
Campanha, o sertão de Canudos do século XIX, a er vivenciado atravé das
possibilidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle.
o RPG sertanejo de Canudos, está distribuído em aventuras que deveráo ter em
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média 10 personagem-jogadores (PJ). O RPG by moodle de Canudos está todo
organizado em torno da experiência de segunda expedição que se desenvolveu
com a presença das tropas militares republicanas em Monte Santo com a
finalidade de alcançar o vilarejo de Belo Monte, através da serra do Cambaió. É
neste contexto que os nossos aventureiros de Caratacá, vilarejo próximo a
Canudos, deverão vivenciar as tensões desse momento de perseguição aos
Conselheiristas.
Ademais, que a escolha do AVA Moodle foi feita com base em pesquisas acerca
das possibilidades de interação e interatividade e desenvolvimento de situações
colaborativas mediadas pelas ferramentas e recursos próprios deste ambiente
de compartilhamento.
Orientações para o Jogo
O RPG é um tipo de jogo que proporciona aos jogadores experimentarem viver como
personagens fictícios ou reais em momentos históricos remotos ou futuristas. A inventividade e
a criação autoral é uma das bases que fundamentam este estilo de brincadeira, que pode ser
jogada individualmente. Contudo, desde a sua origem, na decáda de 70 nos Estados Unidos
da América, com a necessidade de simulação de ambientes de guerra, deixou nítida que sua
maior característica era ser um jogo coletivo e principalmente colaborativo.

O RPG, tal qual um teatro, precisa que cada jogador represente o papel do personagem que
ele será. Por isso é importante ter bastante capricho e cuidado ao ser criado as características
físicas, psicológias e fantásticas de cada personsagem, de modo que possibilite que cada ator,
tenha o seu sentido para cada enredo produzido.

Decerto, que para a realização de uma Campanha RPG é fundamental o conhecimento do
sistema de regras, que para nós se baseia na rolagem de dados, tendo como principal dado o
D20.

No RPG existe a figura do mestre ou narrador, os personagem-jogadores (PJ) e os NPC (não
personagem-jogadores) que atuam como coadjuvantes. Por sua vez, é do mestre a
responsabilidade de julgar a validação de cada resultado alcançado com a jogada de cada
dado, sem maiores interferências dos PJ.
O mestre tem poder total na trama e no desenvolvimento do enredo das aventuras RPG,
assim como os personagem tem a liberdade de escolher o caminho a seguir dentro do jogo.
Contudo, é importante que cada jogador não perca de vista que o jogo é pautado na
colaboração, cooperativismo e portanto, esse deve ser sempre o foco de cada ação ou
escolha dos PJ.
É necessário que o mestre do jogo provoque situações desafiadoras em meio ao enredo, que
promovam a reflexão de todos os personagens envolvidos, em torno da solução para o desafio
proposto. Deve existir um momento para explicação dos objetivos do Jogo e de cada aventura,
além de apresentar a regra e explicitar sobre a dinâmica de um RPG.
O Manual do Jogo é composto pelo sistema de regras que deve estar sempre acessível aos
jogadores e ao Mestre para que se possa dirimir qualquer dúvida ao longo do desenvolvimento
das Aventuras.
É de responsabilidade do mestre, providenciar as fichas de personagens para cada grupo de
personagens-jogadores (PJ), assim como providenciar os mapas que deverão ser utilizados
para ajudar os RPGistas na localização de seus personagens no espaço geográfico de
Canudos.
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A ficha de personagem é uma forma de registrar as características fundamentais que
representam cada PJ. Em cada ficha deve estar a referência de cada personagem e sua
vinculação a uma classe ou raça específica que "emprestará" seus atributos para a criação do
personagem-jogador pertencente a ela.
Neste sentido, a orientação do mestre é fundamental para apoiar cada jogador na
caracterização de seus personagens. Cada característica ou atributo recebe uma pontuação.
Os atributos mais comuns da cada personagem são:

Força: capacidade física de alteração de corpos;

Destreza: sutileza e agilidade em ações;

Constituição:capacidade de resistência a alterações em sua saúde;

Cognição: capacidade intectual, inteligência, sabedoria;

Carisma: capacidade de provocar empatia e comoção em seus pares.

Percepção:

capacidade

forte

em

seus

sentidos,

sagacidade.

Para RPG futuristas ou fantásticos se desenvolvem a categoria espécie que define os diversos
tipos de seres não-humanos que deverão interagir na aventura. Para o nosso RPG Sertanejo,
não teremos tal categoria, por entendermos que nossa campanha tem como base um cenário
histórico real e concreto.
Além de conter a categoria espécie, o RPG também pode trazer a categoria CLASSE, na qual
adotaremos neste jogo.
A classe é a representação da vida, cultura, história, costumes e tudo o que ajudará a definir
cada personagem. Ao estar vinculado a uma classe, o personagem herda as possibilidades e
limitações históricas do grupo social que está atrelado. A criação da classe deve estar
diretamente vinculada a história e todo o seu contexto. Por isso, é fundamental que ao criar as
classes o mestre faça pesquisas acerca da cultura e da sociedade que será usada como base
histórica para o enredo.
Orientações Pedagógicas

Acreditamos que por apresentar um caráter interdisciplinar em sua proposta de
jogo, o RPG permite organizar um diálogo com outras disciplinas, de modo que
a exploração de qualquer conteúdo fica possível de ser desenvolvido.
Os alunos deverão através da vivência dos personagens fictícios criados para o
enredo da História, responder questões-problemas e desafios propostos dentro
da dinâmica do jogo que os ajudem a refletir sobre algum conteúdo ou
conhecimento a ser tratado transversalmente durante cada aventura vivenciada.
O docente precisa ter bastante nitidez do conhecimento a ser construído pelos
discentes no processo de cada aventura. Não obstante a isso, os objetivos de
aprendizagem provocados pelo RPG podem atender, quando organizados em
um planejamento didático, ao desenvolvimento de aspectos cognitivos,
atitudinais e sociais em cada turma em que se mestra o jogo.
Quando usado em sala de aula, é adequado que seja o docente o mestre ou
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narrador da campanha. Para tanto, é importante que o mestre conheça as regras
do jogo, o cenário e a história de Canudos, de modo que ele possa no momento
de mestra o jogo ter familiaridade com a História.
No caso do Jogo RPG Sertaejo de Canudos, entendemos que os professores
“mestres” podem durante a sua interação no jogo e junto aos demais
jogadores, promover intervenções que contemplem o trabalho pedagógico com
as disciplinas e os conteúdos abaixo:
Na Geografia, ao provocar discussões sobre o conteúdo referente ao bioma da
caatinga e da região sertaneja, a formação rochosa e os pediplanos, relevo e
cartografia; além de discutirmos em geopolítica a situação de pobreza
construída ao longo da história da região nordeste, aformação étnico-racial e as
diversas formas de economia de subsistência a partir da organização das
comunidades locais;
Na História, ao pretender discutir as heranças da colonização, a
pluriculturalidade brasileira, a formação da estrutura hegemônica do sertão
baiano e o desenvolvimento do coronelismo, as influências das tradições
destas formações históricas, e a tensão social advinda da chegada da
modernidade e sua influência sobre Canudos.
Na Biologia, ao destacar a especificidade da fauna e a flora da região de
Canudos. Por sua vez, em linguagem (Português), podemos trazer a reflexão
sobre as diferenças nos dialetos que formam a língua portuguesa brasileira, a
literatura e a produção de cordel e seu trovadorismo medieval; além
da necessidade de destacarmos a a importância da Obra de Euclides da Cunha
para a literatura nacional.
Orientação sobre a duração da aventura
As Aventuras terão duração de aproximadamente duas semanas. E deverão ser estruturadas
de modo a organizar ações que permitam a mudança de fase para a aventura seguinte. No
entanto, não existe um tempo preciso para se definir o tempo ou prazo de duração de uma
aventuras, uma vez que isso é definido pela motivação do grupo quanto a vivência de cada
aventura.
Sinopse do Jogo
A Campanha RPG Sertanejo de Canudos, se passa no final do século XIX, quando já havia
eclodido a perseguição contra os sertanejos que seguiam Antônio Conselheiro. É importante
salientar que ao longo da Aventura deverão aparecer para interagir com os personagens dos
jogadores, alguns personagens fictícios, e também personagens advindos da História de
Canudos como o Antônio Conselheiro, já citado, mas também Pajeú, Antônio Vilanova, João
Abade, Major Febrônio de Brito, entre outros. Estes personagens da história poderão ter
caracterização adaptada ao jogo e de acordo com as interpretações advindas dos roteiros
feitos para as aventuras.
A aventura por sua vez, resgatará a experiência da segunda expedição que perpassou pelas
comarcas Monte Santo, Queimadas, e Bendegó.
Na campanha a ser experimentada neste RPG organizamos entendemos que o movimento de
Canudos, foi uma ação social, organizada por um coletivo de habitantes do sertão baiano,
catalisados pelas pregações de Conselheiro, na busca por realizar sua práxis social, de forma
a minimizar sofrimentos e injustiças sociais presente na sociedade sertaneja baiana do final do
século XIX.
Orientação ao jogador

O Mestre é o responsável por criar ou sistematizar o enredo da história ou
Campanha, porém, o jogador-personagem (PJ) atua junto com seus pares e
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com o mestre, como protagonistas fundamentais para o desenvolvimento da
trama.
O Role playing game - RPG tem uma forte característica dialógica, ou seja, ele
demanda interação ativa de ambos os atores envolvidos com a dinâmica do
jogo. Logo, Mestre e personagem-jogadores (PJ) precisam constantemente
interagir, e a partir do uso do livre arbitro, da escolha de cada jogador, é
possível comandar os rumos da História. Neste sentido, a pretensa soberania
hegemônica do Mestre, se torna mais uma condição de indicação de caminhos
e possibilidades e maestria para ações. Neste sentido, a “aleatoriedade”,
enquanto a imprevisibilidade das ações e suas escolhas definem bastante a
natureza e as características deste jogo, que mediado por dados, permitem o
dinamismo para cada ação.
Cada personagem tem a escolha e a responsabilidade pelo desempenho
próprio e da equipe que ele faz parte. Lembra-se? O Rpg é um jogo coletivo e
colaborativo. O Mestre propõem o enredo e os personagens junto com ele
“vivenciam a práxis social do momento histórico” na trama a partir das
decisões escolhidas para cada ação e interação entre si, os “não –
personagens – NPJ”, as dificuldades do momento da experiência e o Mestre.
O RPG, portanto é composto pelo Mestre, os protagonistas (personagensjogadores - PJ) e os antagonistas e espécie de “coadjuvantes” que são
reconhecidos pela sigla NPC ( non-player character) ou Personagens não
jogáveis.
Assim como na vida,o RPG também tem regras de convivência, sobrevivência
e principalmente de ganhos e perdas. Neste sentido, o Mestre e os jogadores
devem se apropriar do sistema de regras, para evitar, durante as jogadas,
equívocos que possam atrapalhar o andamento da jogada. Portanto é
importante destacarmos que as regras do RPG, devem atuar como
facilitadores para o desenvolvimento do jogo, como um todo, pois com elas, se
pode ter conhecimento dos limites da ação de cada ator envolvido na partida.
Não existe uma regra universal para todos os RPG, pois cada Campanha pode
possuir seu sistema de regras específico.
Orientação sobre o sistema de Regras
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O RPG é um jogo de interpretações de papeis, como a experiência de um teatro. Neste
sentido, regras para criação dos personagens sejam eles, protagonistas, antagonistas,
coadjuvantes e é importantes para delimitar e identificar a natureza e a função de cada um
deles no enredo. Assim como, por se basear na criação de um espaço, mundo ou ambiência,
o RPG exige regras para convivência e sobrevivência de todos, em meio ao contexto no qual
os jogadores e Mestre estarão inseridos. Ademais, o Mestre, enquanto um jogador com uma
característica mais “narrativa”, também precisa possuir, mais do que qualquer outro, a
consciência das regras do sistema RPG a ser utilizado.

Neste sentido, a rolagem de dados é o principal elemento deste sistema RPG. Utilizaremos
como dado mais importante o D20, ou dado de vinte lados, mas outros podem vir a serem
utilizados como D8. Basicamente, qualquer tentativa de realizar uma ação por parte de um
personagem deve ser resolvida por um teste no qual o jogador realiza uma rolagem de dados
representando a ação do seu personagem e o mestre avalia se o total, resultado do dado mais
capacidades do personagem, foi suficiente para realizar a ação. O Mestre tem permissão para
avaliar seu o resultado está validado para permitir a ação do PJ, sem maiores interferências
dos jogadores. Por outro lado, o importante de se garantir uma ação com base na
aleatoriedade dos dados que pode definir uma jogada a partir de fatores simples, como um
riso fora de hora em algum momento de tensão ou fatores externos, como a ação de algum
animal a favor ou contra o grupo. A descontração e ou falta de perícia na escolha a ação pode
alterar completamente os rumos de uma aventura. Neste sentido, é importante lembrar aos
jogadores que é preciso pensar bem antes de tomar qualquer atitude, tendo em vista a
imprevisibilidade dos dados no jogo.
Os PJ possuem a Liberdade de criarem personagens humanos e não humanos, dentro do
“roteiro” ou “enredo” criado pelo mestre. Por ser um tipo de jogo quepermite o fantástico, o
imprevisível e o alegórico em sua estrutura, os PJ também podem criar personagens não
humanos, mitológicos ou místicos ou até animais.Entretanto é importante que o mestre seja o
principal avaliador da disponibilidade e o sentido dos PJ não humanos.
Orientação das Classes
AS CLASSES

Designada como características pelas quais cada personagem-jogador está vinculada.
Para iniciar uma partida de RPG, os jogadores precisam escolher a classe pela qual seu
personagem estará vinculado.

As classes são como um tipo de vocação, ou “profissão” que os personagens
assumem ao vivenciar uma Campanha. As classes também determinam os tipos de
atributos e as habilidades, com seus limites e possibilidades, a ser utilizados por cada
personagem-jogador. Algumas habilidades dizem respeito a capacidades intelectuais
como proficiência e perícia, físicas como força e agilidade, sociais como capacidade de
sensibilização e conscientização de um coletivo, e até mesmo mágicas como
capacidades paranormais e espirituais.

Cada classe também tem certa capacidade de adquirir bônus e com isso mudar de
nível, na medida em que se cumpre alguns objetivos organizados a cada aventura.
Neste sentido, ao conquistar os bônus, o jogador-personagem segue passando para um
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novo tipo de nível, uma nova sub-classe. As classes no RPG estão subdividias em
classes menores, ou sub-classes que caracterizam e identificam as mudanças de níveis
ou status de cada jogador-personagem. A cada aventura os personagens podem utilizar
seus atributos para avançar um nível em sua classe.

Viver uma classe faz parte da integração do personagem de cada jogador com a
simulação construída. Logo abaixo, encontramos a lista com as descrição das Classes
próprias do RPG Sertanejo de Canudos. As classes organizadas para este jogo são:
Romeiro, Cabra, Camponês e Matuto.

CLASSE: ROMEIRO

História

A romaria é uma prática católica de peregrinação a lugares considerados sagrados,
religiosos ou santos. Romeiro é o praticante desta ação, que pode ser feita
individualmente ou em grupo, para cumprir algum ato de fé ou pagar uma promessa. As
peregrinações existem desde o início do cristianismo, como por exemplo à cidade de
Jerusalém . Contudo, a prática da Romaria recebe este nome por fazer referência a
cidade sede da Igreja Católica, Roma na Itália.

Função

A Romaria tem a função de reunir um grupo de fieis que peregrinam por grandes
distâncias para regiões que os mesmos acreditam ser locais de concessão de graças e
benefícios espirituais. Neste sentido, o Romeiro é um fiel que na medida em que supera
desafios e tentações aumenta o seu nível dentro da classe e evolui para subclasses
cada com o status cada vez maior e mais complexo. No nosso jogo vamos considerar a
classe de “Romeiro” para aqueles que têm uma ação religiosa ou mística de várias
tradições religiosas, contanto que presentes no sertão. Desta forma “Romeiro” será o
religioso ou místico de nível ZERO e “Conselheiro” será o de nível maior.

Características

O Romeiro possui habilidades de encantamento de animais selvagens e de cura de
enfermidades através de rezas. Também a habilidade da oratória e do convencimento, e
de fato devem sempre estar tentando pregar e convencer os outros na direção de sua
fé. A crença na força da fé é tão grande para o Romeiro que ele pode através de seu
testemunho motivar multidões a seguir os seus passos. A força do Romeiro aumenta na
medida em que aumenta a sua capacidade de colaborar na solução de problemas para
desafios concretos, como por exemplo, o esgotamento dos recursos materiais para
sobrevivência. O Romeiro, tendo a desenvolver um tipo de prática, conhecida
regionalmente como fuleragem, que na prática são todas as coisas que um personagem
pode fazer que só ele sabe fazer. São habilidades extraordinárias, poderes sobrehumanos, ajuda de outro mundo, conhecimentos ocultos, ciências sobrenaturais ou só
pura sorte mesmo. O Romeiro pode ser localizado sempre em uma Igreja ou quando
houver um grupo rezando. Pode ser vinculado com os peregrinos de Conselheiro e sua
ação religiosa revolucionária.
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Aventuras

O Romeiro está vinculado a uma religião, ou culto, e em geral estão envolvidos com um
grupo de pessoas. Participam da defesa deste grupo, organizando as multidões, para
que baseados na fé, busquem a destruição do mal e daquilo que sua religião combate,
através da moralização e ascetismo dos fiéis e da destruição de estruturas de opressão.
- ATRIBUTOS: poderes místicos, capacidade de convencimento através da pregação
religiosa + 7.
- PONTOS DE VIDA GERAL: + 5 por ter forças ocultas ajudando sua ação.
- DEFESA : Reza forte e conhecimentos mágicos
- ARMAS: oração
- ASSESSÓRIOS: terço, sandália e bolsa de couro.
- FORÇA: + 1 em magia de oração.
- INTELIGÊNCIA: + 5 em sabedoria e bons conselhos.
- AGILIDADE: - 2 falta agilidade física.
- CONSTITUIÇÃO ÉTNICA: formado pela mistura do índio com o negro ou o
branco(caboclo ou mameluco)
- DESVANTAGEM: Fanatismo - 5
- ADVERSÁRIO: Forças Malignas - 5
- Os níveis de graduação e as perícias específicas da classe do ROMEIRO estão
na subclass:
- rezador (curandeiro) (- 4 desvantagem ao duvidar da fé, + 5 de pontuação na
habilidade poderes mágicos)
- iniciado (profeta ou profetisa) ( - 4 desvantagem progredir para estados de
demência, +5 na habilidade perícia e sensibilização de multidões)
- beato ( - 4 desvantagem por provocar fanatismo e loucura coletiva, + 5 na
habilidade proeficiência de santo)
- Conselheiro ( - 4 desvantagem ser o prisioneiro mais importante para ser preso, +
5 habilidade total (perícia com multidões, poderes mágicos, proeficiência de
santo)
Habilidade

A principal habilidade do romeiro é a utilização do poder da fé, através de rezas,
cânticos religiosos, poderes espirituais ou até mesmo pela oratória na pregação e
convencimento de pessoas para a conversão à fé.

CLASSE: CAMPONÊS

História

O camponês tem origem medieval, descende da figura do servo do senhor feudal. No
Brasil, a compreensão social do trabalhador rural, enquanto camponês é construída no
meado do século XX. Haja vista que ressaltando as devidas interpretações regionais e
as diferenças no significado dos papeis dos sujeito que vivem no campo, o
camponeses socialmente estão relacionados ao trabalho rural, e consequentemente, as
relações sociais baseadas em vínculos de parentescos e conchavos, na força da
tradição oral e das crenças populares tradicionais.

Função
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A função do camponês é cultivo da terra para subsistência familiar e a proteção da
propriedade rural. A terra é a vida do camponês e, portanto, por ela e com ela, se mata e
se morre. Os camponeses que se tornam donos de suas propriedades ajudam a
desenvolver as relações de produção comercial na medida em que, seu patrimônio e a
rede social de relações de poder e apadrinhamento aumentam e com ela, a dimensão de
seu domínio de latifúndio e consequentemente a sua ascensão para se tornar um
coronel local.

Características

O camponês é um trabalhador rural, que se dedica a produção familiar ou de
subsistência. Possui a propriedade dos instrumentos de trabalho, com autonomia total
ou parcial da administração de sua propriedade. É uma pessoa simples, semianalfabeta ou não alfabetizada. Contudo, possui um conhecimento da terra e uma
grande rede social de parentesco. O Camponês tende a ser forte, característica
adquirida no trabalho no campo, a ponto de derrubar no braço cabras, bodes e até
mesmo um boi magro. O vínculo do camponês com o momento de Canudos está na
associação com a luta pela terra e o direito de produzir com mais dignidade sua própria
subsistência; assim como na capacidade de Belo Monte promover uma gestão
dos recursos de produção de subsistência de modo mais equitativo. Não obstante a
isso, o camponês de modo geral pode ser facilmente localizado nos arredores de
uma fazenda de algum latifundiário ou em um vilarejo do sertão.

Aventuras

O Camponês está envolvido na luta pela defesa da terra e pela capacidade de
subsistência de seus familiares através do trabalho rural. Na medida em que aparecem
dificuldades para que ele se aproprie do campo, a revolta e a necessidade de lutar para
libertar-se da opressão aumentam. Por outro lado, o camponês que possui a posse da
terra, e consequentemente as possibilidades sociais que aparecem com o domínio de
um minifúndio, ele avança para o papel do coronel, uma espécie de chefe de latifúndio
local. Neste sentido, esta personagem deverá atuar sempre envolvida com tudo aquilo
que seja referente ao domínio de terra.

Habilidade

A principal habilidade do camponês está na destreza com a terra, e na perícia com
armas brancas.

Em geral a classe do Camponês é caracterizada por:

- ATRIBUTOS: perícia e destreza no conhecimento da região e no uso da terra
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- PONTOS DE VIDA GERAL: + 3 pele perícia no conhecimento da região.
- DEFESA : ataque súbito
- ARMAS: peixeira, enxada, machado e facão amolado
- ASSESSÓRIOS: bolsa de couro com pedaços de charque seca e um pouco de
farinha de , chapéu e sandália, jegue.
- FORÇA: + 5 em força física.
- INTELIGÊNCIA: + 1 em conhecimentos geográficos empíricos.
- AGILIDADE: + 5 . destreza;
- CONSTITUIÇÃO ÉTNICA: formado pela mistura do índio com o negro ou o branco
(caboclo o curiboca)
- DESVANTAGEM: pouca proficiência com as letras - 2.
- ADVERSÁRIO: Coronel e policia – 5
Os níveis referentes a subclasse de camponeses são:
- Peão ( - 4 desvantagem ambição e avareza, + 5 para solidariedade)
- Lavrador ( - 4 desvantagem submissão a opressão coronelista, + 5 proeficiência
com plantas, terra, animais)
- Encarregado ( - 4 desvantagem sem domínio com armas de fogo, + 5 perícia com
armas brancas, conhecimento da região sertaneja, conselheirista)
- Coronel ( - 4 desvantagem ambição desmedida e opressão aos mais pobres, + 5
poder de intervir com voto de minerva a favor dos prisioneiros de Canudos)
CLASSE: O MATUTO

História

O nome matuto é usado na região Nordeste para designar o sujeito que mora em
regiões rurais. Historicamente o termo refere-se as pessoas que são mestiças do índio
sertanejo com o branco ibérico. O matuto negro é descendentes dos escravizados
africanos com os brancos portugueses, e tem sua imortalidadeo nas figuras mítica dos
“pretos e pretas velhas”, assim como encontramos também os mulatos caipiras,
descendentes dos negros com brancos. Em outras regiões, como o Sudeste, o termo
pode ser substituído por caipira,originário da língua índigena tupi.

Função

A Função do Matuto é apresentar a experiência de um típico brasileiro das regiões
interioranas e sertanejas que na busca pela sobrevivência se apropria das mais
diferentes facetas que pode ajudar a ele e aos seus parceiros a se livrar de muitas
situações difíceis.

Características

As características do Matuto se expressa em suas tradições com fortes vínculos na
religiosidade católica barroca, e nas relações de compadrio, assim como apresenta
vícios a malandragem, esperteza e falsa inocência. O Matuto é dado a visitas a bordeis e
a cantorias e produção de versos rimados, que tem origem na tradição trovadoresca
medieval ibérica. O matuto apresenta uma dualidade em sua natureza, que ora parece
pacatos, inocentes e patéticos, como também pode revelar sagacidade, esperteza e
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observação para uma ação precisa e definidora. O Matuto não suporta fuleragem,
embora ele realize várias com as outras pessoas. Não permite ser humilhadas,
tampouco humilhações com outras pessoas. Revela uma natureza justa frente à
injustiças. Não tem muita consideração por aqueles que ele não conhece. O Matuto
pode ser encontrado nas portas de alguma mercearia, em bórdeis ou até mesmo
de modo bem “beato” em Igrejas.

Aventuras

Na Aventura o Matuto pode ser de grande importância por parecer um tipo pacato e sem
maior importância, mas por causa disso, pode ter uma capacidade de entrar em
território inimigo, sem chamar muito atenção para si. Por ser um tipo “comum”, o
Matuto esconde uma natureza observadora e astuciosa, capaz de criar situações sem
ser notado.

Habilidade

O Matuto apresenta ligeireza quando se sente ameaçado e revela uma personalidade
aprumada, ou seja, capaz de realizar feitos que ninguém a princípio descubra que ele é
o responsável. Neste sentido, o Matuto pode parecer meio bobo, porém pode ser
bastante sonso e dissimulado quando achar adequado. De modo geral, esta classe é
identificada por possuir:
- ATRIBUTOS: esperteza e perícia com trotes, enganações e pequenos furtos
- PONTOS DE VIDA GERAL: + 4 é fácil de salvar a própria pele.
- DEFESA : chute e catiripapos +4
- ARMAS: faca
- ASSESSÓRIOS: bolsa de couro, viola, papel e lápis
Os níveis de graduação das subclasses e suas perícias específicas para o Matuto são:
- Matuto ( - 4 desvantagem de perícia de briga corporal , + 5 vantagem em
proficiência em esperteza, malandragem )
- Cordelista ( - 4 desvantagem de perícia com armas de fogo, + 5 vantagem em
perícias artísticas)
- Repentista ( - 4 desvantagem de destreza com conhecimento de luta, + 5 vantagem
em sabedoria)
- Contador de histórias (- 4 desvantagem em obediência, + 5 perícia com as letras
(alfabetizado)
- FORÇA: + 1 em física
- INTELIGÊNCIA: + 5 em sagacidade.
- AGILIDADE: + 5 falta rapidez física.
- CONSTITUIÇÃO ÉTNICA: formado pela mistura do índio com o negro ou o
branco(caboclo ou mameluco)
- DESVANTAGEM: falsidade - 4
- ADVERSÁRIO: policias, militares e toda pessoa metida a besta - 4.
CLASSE: O CABRA
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História

Expressão de origem ibérica, popularmente designada no Nordeste brasileiro por
“Cabra da Peste” ou “ Cabra da Moléstia” para identificar os sujeitos valentões, fortes,
briguentos ou vulgarmente conhecidos como “coisa ruim”.

Função

O Cabra tem a função de defesa e proteção do grupo no qual ele está vinculado.
Quando enfurecidos o cabra pode ser tornar bastante violento, a ponto de causar
grande impacto e baixa em seus inimigos.

Características

O Cabra da peste ou da moléstia considera primordiais os valores como valentia, honra,
lealdade e força. O Cabra da peste, normalmente se sente inclinado a buscar trabalho
ligado à forças militares ou em situação de marginalidade, pode se juntar a grupos
ligados ao banditismo social para enfrentar seus adversários.

Aventuras

O Cabra é o personagem mais valente da história. Geralmente está atrelado as ações de
luta e enfrentamento. A princípio o Cabra é a figura social responsável pela proteção do
coronel, em alguma fazenda. Quando irado e revoltado com alguma injustiça, pode se
tornar membro de algum bando do Cangaço. Quando atua de forma mais comunitária,
se junto ao grupo dos conselheiristas, liderados por Pajeú. Por outro lado, “Cabra da
peste”, também pode estar vinculado as forças militares, que combaterão contra
Canudos.
- ATRIBUTOS: destreza com luta e proficiência em guerrilha
- PONTOS DE VIDA GERAL: + 6 em combate corpo a corpo
- DEFESA : socos,
- ARMAS: faca, enxadas, facões, pedras e espingarda.
- ASSESSÓRIOS: égua, roupas de couro
- FORÇA: + 5 em física.
- INTELIGÊNCIA: + 4 em raciocínio lógico.
- AGILIDADE: + 5 rapidez física.
- CONSTITUIÇÃO ÉTNICA: formado pela mistura do índio com o negro ou o
branco(caboclo ou mameluco)ou negro com branco (mulato);
- DESVANTAGEM: subestimação do inimigo – 3
- ADVERSÁRIO: policial, militares, e valentões
Habilidades por subclasse:

Cabra (+ 1 habilidade perícia com cavalos e destreza com armas brancas)

Jagunço ( 2 + habilidade proficiência no conhecimento sobre região, perícia com armas
brancas e de fogo)
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Cangaceiro ( + habilidade com armas de fogo e conhecimento militarista, - 1
desvantagem por não possuir proficiência da geografia local)

Capitão ( + 2 habilidade proficiência no comando de tropas militares)

Criação dos personagens
A criação dos personagens é uma atividade que é realizada pelo PJ, mediante um resumo ou
conceito criado pelo Mestre, que em linhas gerais, é capaz de indicar alguns elementos
importantes e caracterizadores dos personagens. A caracterização das classes de uma
Camapnha RPG podem oferecer infoamções preciosas para os jogadores organizarem suas
personagens. Neste caso, os PJ precisam estar atentos a caracterização e os elementos
constituidores da mesma, para evitar que seja criado personagens anacrônicos ou com baixos
atributos. Um exemplo nítido é a criação de um personagem guerreiro. Caso, alguma
personagem tenha essas características, de modo algum, atribuições do tipo, fraqueza,
covardia e adjetivações próximas caberão para identifica-lo, pois não é da “persona” de um
guerreiro tal identidade ou adjetivações. Os valores de bônus básicos de cada personagem
deverão ser enriquecidos na medida em que se preenche a ficha com outros atributos
complementares. Os personagens que tem atribuições acima da média, possuem algum tipo
de poder mágico ou estratégia de combate quase invencível.
A ambiência
Estamos no sertão da Bahia, Nordeste do Brasil no final do século XIX. Esta região, marcada
em seu passado, por formações interculturais constituídas por grupos ibéricos, africanos e
indígenas locais, revela o surgimento de uma das grandes comunidades constituídas por
sertanejos da época.
Com o clima seco e baixos índices de chuvas, o sertão é caracterizado por uma região
denominada de semiárido, por possuir zonas úmidas. As secas castigavam a região, e
aumentava ainda mais a fome e a morte de gados e caprinos que eram criados nas fazendas
da região. A vegetação local é catingueira, com áreas recortadas por várzeas de rios largos e
intermitentes lagos. O principal afluente é o “Velho Chico”.
A região que constitui o sertão estende-se do Norte ao Nordeste, com uma extensão que
cobre grande parte da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí; Ceará; e por
uma pequena parcela de Sergipe e Alagoas. Além disso, atinge o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais.
O arraial de Canudos se encontra localizado no trecho que segue do Norte, no Vaza-Barris, ao
Sul, no Itapicuru na Bahia. Foi nesse território que o Conselheiro, durante muitos anos,
peregrinou , pregou e deu conselhos aos diversos sertanejos que aumentavam o número de
pessoas que participariam do movimento canudense.
O sertão nordestino tinha como elementos de fé as experiências baseadas em ensinamentos
advindos da junção das tradições africanas, ibéricas portuguesas e indígenas. Era forte a
presença das rezas com base na tradição da fé católica romana, ao mesmo tempo em que se
atrelavam a essas rezas, influências místicas dos índios locais e dos africanos e seus
descendentes habitantes desta região, na forma de utilização das plantas como portadoras de
curas espirituais e físicas, benzeduras cabalísticas, visando à cura de animais e também para
expulsar sezões, são outros exemplos. Outro elemento de destaque, da experiência sertaneja
foram às romarias, motivadas por aparições sobrenaturais ou fantásticas, profecias de
messias locais seguidos rigorosamente pela população que se apoiava na crendice popular
para sobreviver as mazelas sociais.
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A política empregada no sertão, durante todo o século XIX é controlada pelos coronéis locais,
que possuíam poder de dominação. As necessidades privadas dos coronéis se tornavam “leis”
públicas para todos os seus agregados. Era um tipo de “sociedade de coronéis” que havia
sendo construída, desde o século XVIII. A figura do coronel atuava diretamente no poder
municipal público.
A economia local, durante todo o século XIX, tinha forte vinculação ao poder latifundiário dos
latifundiários e as relações estabelecidas entre os comerciantes locais, que distribuíam entre
outras mercadorias, produtos originários do cultivo agrícola.
Ainda neste sentido, as relações sociais, por sua vez, revelavam o impacto da hegemonia
coronelista, que através de práticas como mandonismo e apadrinhamento. Não obstante era
estabelecida dependência entre os agregados e uma dinâmica de troca de benefícios e
mandonismos (princípio monárquico), através dos quais, os latifundiários ofereciam a seus
dependentes benefícios, como uma sacola de alimentos, remédios, segurança, vaga no
hospital, dinheiro emprestado, trabalho, em troca de serviços e aliados para manutenção de
sua estrutura hegemônica .
Nesta época, o contexto social no Brasil, revelava as contradições provocadas pelos
processos de mudança de sistema social monárquico para o republicano. Para aqueles que
almejavam a manutenção da monarquia, viram ruir o projeto tradicional e o governo da coroa,
a partir da construção da ordem liberal republicana e o fortalecimento das ideias capitalista,
visto que em seus aspectos econômicos e políticos, a cena do século XIX apontava para
transformações importantes, como o crescimemto industrial no sudeste e a revolução do café;
além da oportuna abolição da escravidão negra, as disputas entre Estado e Igreja e o
fortalecimento da burguesia e as ideias positivistas e liberais que impregnavam os partidos
políticos e a revolução militar contra a monarquia.

A Vida em Canudos
No sertão da Bahia do século XIX, a vida era simples e bastante difícil. Não havia distribuição
de terra para os mais pobres, tampouco trabalho que pudesse atender a todos. Muitos
sertanejos migravam para o litoral ou para o sudeste em busca de melhores condições de
vida. Há muitos restavam os parcos trabalhos nas fazendas dos coronéis da região
ou empequenos comércios e feiras livres. No entanto, alguns sertanejos se agregavam aos
grupos formados por religiosos e beatos que apareciam fazendo caridade e pregando a
salvação das almas, como o Padre Ibiapina, que percorreu o Norte e o sertão buscando
ajudar os mais pobres e se tornaria, mais tarde, modelo de missionário, para Antônio
Conselheiro. Outros se juntavam a grupos de cangaceiros.
Em geral, as relações sociais construídas na região, se baseavam no compadrio e na troca de
favores com os coronéis locais. A presença do governo estadual era quase nula, o que por
sua vez, ficava a cargo dos mandos dos coronéis locais e suas “leis” pessoais.
Canudos surge nesse contexto, como um modesto arraial, que outrora abrigara a comunidade
indígena dos Kiriris, e estava cercado por localidades como Uauá, Monte Santo, que
estabeleciam limite geográficos com a pequena comunidade, assim como estabeleciam
relações comerciais com os canudenses. Canudos, ou melhor, Belo Monte, pequena
comunidade formada por descendentes de índios locais, negros forros, jagunços e pobre
camponeses, que plantavam, colhiam e comercializavam o que eles cultivavam. Rezavam e
realizavam alguns festejos, sempre sobre o olhar baluarte de Antônio Conselheiro, seu guia e
chefe político. Cultivavam mandiocas, frutas, melancia, e alguns legumes. Criavam caprinos e
comercializavam os produtos com comerciantes de Juazeiro. Também se criava bodes em
Belo Monte.
Em Canudos, as pessoas estabeleciam relações comerciais com outras cidades de modo bem
frequente. Os famintos eram alimentados e todos trabalhavam. Não eram permitidos
prostituições e os crimes de menor gravidade eram administrados e julgado por Conselheiro. A
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comunidade também recebia a visita de alguns religiosos que eram simpatizantes do
movimento.Canudos possuía uma escola que atendia a toda comunidade com dois
professores.
Devido a capacidade de autogerenciamento, os canudenses se tornariam independentes da
ação política de qualquer governo para se autogerir. Lógico, que isso se tornara uma iniciativa
perigosa para o controle social desta comunidade, que por sua vez era constituída por uma
práxis coletiva na disribuição do excedente de produção. Contudo, a relação entre os
Canudenses e Antônio Conselheiro também apontavam para relações parternalistas e com
hierarquia social por função e ocupação na comunidade.
O Milenarismo e o Sebastianismo foram algumas das tradições que mais pesaram para os
Conselheiristas. Estas tradições foram legadas pelos ibéricos que aportaram no século XVI e
lentamente foram sendo reinterpretados, a partir da experiência religiosa pluricultural presente
no sertão. A Pluriculturalidade é um fator marcante para dinâmica social sertaneja. A influência
das tradições oriundas das comunidade indígenas locais, da negra e branca que ao longo do
processo de formação da “sociedade sertaneja” durante quase três séculos.
Contudo, em Belo Monte, o que prevalesce é um tipo de experiência católica, que interpreta o
Catolicismo barroco, através de festas, rezados, procissões e peregrinações a lugares
reconhecidos como sacros para aquela comunidade.A migração para Belo Monte era intensa.
Chegavam pessoas de Sergipe, Pernambuco, e de arredores de cidades vizinhas para
participarem da vida cotidiana de Canudos e engrossarem o número do séquito que
acompanhava o Conselheirista.
A crise

Em Novembro de 1896, Antônio Conselheiro solicitou, como de costume, ao
Coronel João Evangelista Pereira e Melo, a compra de uma quantidade grande
de madeira em Juazeiro, para a cobertura da Igreja que estava construindo. Por
sua vez, o representante judicial, Arlindo Leone, antigo desfavor de Antônio
Conselheiro, convenceu o negociante encarregado da encomenda a não
entregar o pedido, que já havia sido pago. Diante de tal fato, Conselheiro
decidiu enviar um grupo de seus seguidores para apanhar a referida
madeira, uma vez que haviam comprado uma quantidade de madeiras e pago
antecipadamente, em Juazeiro para a construção de uma Igreja, e a mesma não
havia sido entregue no prazo combinado. Por isso, os conselheiristas se
organizavam para ir buscar a carga.
Sabendo disso, o antigo adversário, o juiz local, insuflou as autoridades para
que as mesmas se levantassem contra Antônio Conselheiro, com o argumento
que os revoltosos de Canudos, queriam invadir a cidade. Aproveitando a
situação de tensão que se instalou, Leoni mandou telegramas ao Governador da
Bahia Luís Viana, avisando-o de uma possível invasão dos adeptos de
Conselheiro e pedindo providências e divulgou, que os Antônio Conselheiro e
os conselheiristas, queriam invadir Juazeiro para causar destruição no local.
Tendo sido gerado um pânico na cidade, o que permitiu que o Juiz Leone,
solicitasse a Luiz Viana, apoio das tropas estaduais para prender Conselheiro.
E assim que foi provocada a primeira expedição contra Canudos.
O Clima é de muita tensão e medo. As tropas enviadas por Luiz Viana, pela
Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco com destino a Juazeiro, formou a
primeira ação expedicionária contra Canudos. Era composta por mais de 100
soldados do 9º Batalhão de Infantaria. Além de três oficiais, um médico e dois
guias (Pedro Francisco de Morais e seu filho, João Batista de Morais),
comandados pelo Tenente Pires Ferreira. Levava 400 cartuchos para cada
praça. A população de Uauá fica aterrorizada com a chegada das tropas.
Contudo a tropa é surpreendida durante a madrugada na cidade de Uauá, pela
marcha dos Conselheirista, que estavam sob o comando de Pajeú e João
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Abade, chefes da ofensiva Conselheirista. Os soldados a visualizarem as
tropas, tiveram bastante medo e iniciaram o alvejamento de tiros contra os
conselheiristas, que por sua vez, armados de facões, punhais, pedras e
espingardas, partiram para cima, contra os soldados. A Praça de Uauá estava
lavada de sangue..
O resultado desta ação foi mais de cinquenta corpos de canudenses, que
lutaram corpo a corpo contra as tropas Militares. Já os militares contarem uma
baixa de dez soldados. Estas perdas, embora consideradas "insignificantes
quanto ao número" nas palavras do comandante, ocasionaram a retirada das
tropas.
Com isso, estava iniciando com isso, a primeira expedição oficial contra a
comunidade de Belo Monte. Porém, agora Canudos se tornaria um alvo a ser
destruído, com a maior rapidez. Por isso, o grupo tem o maior desafio deste
jogo: se manter vivos!

A CAMPANHA COMPLETA
A CAMPANHA
A TERRA
Estamos no sertão da Bahia, Nordeste do Brasil no final do século XIX. Esta região, marcada
em seu passado, por formações interculturais constituídas por grupos ibéricos, africanos e
indígenas locais, revela o surgimento de uma das grandes comunidades constituídas por
sertanejos da época.
Com o clima seco e baixos índices de chuvas, o sertão é caracterizado por uma região
denominada de semiárido, por possuir zonas úmidas. As secas castigavam a região, e
aumentava ainda mais a fome e a morte de gados e caprinos que eram criados nas fazendas
da região. A vegetação local é catingueira, com áreas recortadas por várzeas de rios largos e
intermitentes lagos. O principal afluente é o “Velho Chico”.
A região que constitui o sertão estende-se do Norte ao Nordeste, com uma extensão que
cobre grande parte da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí; Ceará; e por
uma pequena parcela de Sergipe e Alagoas. Além disso, atinge o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais.

O arraial de Canudos se encontra localizado no trecho que segue do Norte, no
Vaza-Barris, ao Sul, no Itapicuru na Bahia. Foi nesse território que o
Conselheiro, durante muitos anos, peregrinou , pregou e deu conselhos aos
diversos sertanejos que aumentavam o número de pessoas que participariam
do movimento canudense.
O sertão nordestino tinha como elementos de fé as experiências baseadas em
ensinamentos advindos da junção das tradições africanas, ibéricas portuguesas
e indígenas. Era forte a presença das rezas com base na tradição da fé católica
romana, ao mesmo tempo em que se atrelavam a essas rezas, influências
místicas dos índios locais e dos africanos e seus descendentes habitantes
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desta região, na forma de utilização das plantas como portadoras de curas
espirituais e físicas, benzeduras cabalísticas, visando à cura de animais e
também para expulsar sezões, são outros exemplos. Outro elemento de
destaque, da experiência sertaneja foram às romarias, motivadas por aparições
sobrenaturais ou fantásticas, profecias de messias locais seguidos
rigorosamente pela população que se apoiava na crendice popular para
sobreviver as mazelas sociais.
A política empregada no sertão, durante todo o século XIX é controlada pelos coronéis locais,
que possuíam poder de dominação. As necessidades privadas dos coronéis se tornavam “leis”
públicas para todos os seus agregados. Era um tipo de “sociedade de coronéis” que havia
sendo construída, desde o século XVIII. A figura do coronel atuava diretamente no poder
municipal público.
A economia local, durante todo o século XIX, tinha forte vinculação ao poder latifundiário dos
latifundiários e as relações estabelecidas entre os comerciantes locais, que distribuíam entre
outras mercadorias, produtos originários do cultivo agrícola.
Ainda neste sentido, as relações sociais, por sua vez, revelavam o impacto da hegemonia
coronelista, que através de práticas como mandonismo e apadrinhamento. Não obstante era
estabelecida dependência entre os agregados e uma dinâmica de troca de benefícios e
mandonismos (princípio monárquico), através dos quais, os latifundiários ofereciam a seus
dependentes benefícios, como uma sacola de alimentos, remédios, segurança, vaga no
hospital, dinheiro emprestado, trabalho, em troca de serviços e aliados para manutenção de
sua estrutura hegemônica .
Nesta época, o contexto social no Brasil, revelava as contradições provocadas pelos
processos de mudança de sistema social monárquico para o republicano. Para aqueles que
almejavam a manutenção da monarquia, viram ruir o projeto tradicional e o governo da coroa,
a partir da construção da ordem liberal republicana e o fortalecimento das ideias capitalista,
visto que em seus aspectos econômicos e políticos, a cena do século XIX apontava para
transformações importantes, como o crescimemto industrial no sudeste e a revolução do café;
além da oportuna abolição da escravidão negra, as disputas entre Estado e Igreja e o
fortalecimento da burguesia e as ideias positivistas e liberais que impregnavam os partidos
políticos e a revolução militar contra a monarquia.
A VIDA EM CANUDOS NA REGIÃO

[1]Mapa do sertão de Canudos
No sertão da Bahia do século XIX, a vida era simples e bastante difícil. Não havia distribuição
de terra para os mais pobres, tampouco trabalho que pudesse atender a todos. Muitos
sertanejos migravam para o litoral ou para o sudeste em busca de melhores condições de
vida. Há muitos restavam os parcos trabalhos nas fazendas dos coronéis da região
ou em pequenos comércios e feiras livres. No entanto, alguns sertanejos se agregavam aos
grupos formados por religiosos e beatos que apareciam fazendo caridade e pregando a
salvação das almas, como o Padre Ibiapina, que percorreu o Norte e o sertão buscando
ajudar os mais pobres e se tornaria, mais tarde, modelo de missionário, para Antônio
Conselheiro. Outros se juntavam a grupos de cangaceiros.
Em geral, as relações sociais construídas na região, se baseavam no compadrio e na troca de
favores com os coronéis locais. A presença do governo estadual era quase nula, o que por
sua vez, ficava a cargo dos mandos dos coronéis locais e suas “leis” pessoais.
Canudos surge nesse contexto, como um modesto arraial, que outrora abrigará a comunidade
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indígena dos Kiriris, e estava cercado por localidades como Uauá, Monte Santo, que
estabeleciam limite geográficos com a pequena comunidade, assim como estabeleciam
relações comerciais com os canudenses. Canudos, ou melhor, Belo Monte, pequena
comunidade formada por descendentes de índios locais, negros forros, jagunços e pobre
camponeses, que plantavam, colhiam e comercializavam o que eles cultivavam. Rezavam e
realizavam alguns festejos, sempre sobre o olhar baluarte de Antônio Conselheiro, seu guia e
chefe político. Cultivavam mandiocas, frutas, melancia, e alguns legumes. Criavam caprinos e
comercializavam os produtos com comerciantes de Juazeiro. Também se criava bodes em
Belo Monte.
Em Canudos, as pessoas estabeleciam relações comerciais com outras cidades de modo bem
frequente. Os famintos eram alimentados e todos trabalhavam. Não eram permitidos
prostituições e os crimes de menor gravidade eram administrados e julgado por Conselheiro. A
comunidade também recebia a visita de alguns religiosos que eram simpatizantes do
movimento.Canudos possuía uma escola que atendia a toda comunidade com dois
professores.
Devido a capacidade de autogerenciamento, os canudenses se tornariam independentes da
ação política de qualquer governo para se autogerir. Lógico, que isso se tornara uma iniciativa
perigosa para o controle social desta comunidade, que por sua vez era constituída por uma
práxis coletiva na disribuição do excedente de produção. Contudo, a relação entre os
Canudenses e Antônio Conselheiro também apontavam para relações parternalistas e com
hierarquia social por função e ocupação na comunidade.
O Milenarismo e o Sebastianismo foram algumas das tradições que mais pesaram para os
Conselheiristas. Estas tradições foram legadas pelos ibéricos que aportaram no século XVI e
lentamente foram sendo reinterpretados, a partir da experiência religiosa pluricultural presente
no sertão. A Pluriculturalidade é um fator marcante para dinâmica social sertaneja. A influência
das tradições oriundas das comunidade indígenas locais, da negra e branca que ao longo do
processo de formação da “sociedade sertaneja” durante quase três séculos.
Contudo, em Belo Monte, o que prevalesce é um tipo de experiência católica, que interpreta o
Catolicismo barroco, através de festas, rezados, procissões e peregrinações a lugares
reconhecidos como sacros para aquela comunidade.A migração para Belo Monte era intensa.
Chegavam pessoas de Sergipe, Pernambuco, e de arredores de cidades vizinhas para
participarem da vida cotidiana de Canudos e engrossarem o número do séquito que
acompanhava o Conselheirista.
A CRISE

Em Novembro de 1896, Antônio Conselheiro solicitou, como de costume, ao
Coronel João Evangelista Pereira e Melo, a compra de uma quantidade grande
de madeira em Juazeiro, para a cobertura da Igreja que estava construindo. Por
sua vez, o representante judicial, Arlindo Leone, antigo desfavor de Antônio
Conselheiro, convenceu o negociante encarregado da encomenda a não
entregar o pedido, que já havia sido pago. Diante de tal fato, Conselheiro
decidiu enviar um grupo de seus seguidores para apanhar a referida
madeira, uma vez que haviam comprado uma quantidade de madeiras e pago
antecipadamente, em Juazeiro para a construção de uma Igreja, e a mesma não
havia sido entregue no prazo combinado. Por isso, os conselheiristas se
organizavam para ir buscar a carga.
Sabendo disso, o antigo adversário, o juiz local, insuflou as autoridades para
que as mesmas se levantassem contra Antônio Conselheiro, com o argumento
que os revoltosos de Canudos, queriam invadir a cidade. Aproveitando a
situação de tensão que se instalou, Leoni mandou telegramas ao Governador da
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Bahia Luís Viana, avisando-o de uma possível invasão dos adeptos de
Conselheiro e pedindo providências e divulgou, que os Antônio Conselheiro e
os conselheiristas, queriam invadir Juazeiro para causar destruição no local.
Tendo sido gerado um pânico na cidade, o que permitiu que o Juiz Leone,
solicitasse a Luiz Viana, apoio das tropas estaduais para prender Conselheiro.
E assim que foi provocada a primeira expedição contra Canudos.
O Clima é de muita tensão e medo. As tropas enviadas por Luiz Viana, pela
Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco com destino a Juazeiro, formou a
primeira ação expedicionária contra Canudos. Era composta por mais de 100
soldados do 9º Batalhão de Infantaria. Além de três oficiais, um médico e dois
guias (Pedro Francisco de Morais e seu filho, João Batista de Morais),
comandados pelo Tenente Pires Ferreira. Levava 400 cartuchos para cada
praça. A população de Uauá fica aterrorizada com a chegada das tropas.
Contudo a tropa é surpreendida durante a madrugada na cidade de Uauá, pela
marcha dos Conselheirista, que estavam sob o comando de Pajeú e João
Abade, chefes da ofensiva Conselheirista. Os soldados a visualizarem as
tropas, tiveram bastante medo e iniciaram o alvejamento de tiros contra os
conselheiristas, que por sua vez, armados de facões, punhais, pedras e
espingardas, partiram para cima, contra os soldados. A Praça de Uauá estava
lavada de sangue..
O resultado desta ação foi mais de cinquenta corpos de canudenses, que
lutaram corpo a corpo contra as tropas Militares. Já os militares contarem uma
baixa de dez soldados. Estas perdas, embora consideradas "insignificantes
quanto ao número" nas palavras do comandante, ocasionaram a retirada das
tropas.
Com isso, estava iniciando com isso, a primeira expedição oficial contra a
comunidade de Belo Monte. Porém, agora Canudos se tornaria um alvo a ser
destruído, com a maior rapidez. Por isso, o grupo tem o maior desafio deste
jogo: se manter vivos!
Roteiro de Aventuras

É 1896, os andarilhos (personagens dos PJ), oriundos do vilarejo de Caratacá, povoado
próximo a Uauá, seguem para Canudos, para se juntar aos conselheiristas em meio a dureza
do clima do semiárido e da seca que deixava a paisagem ainda mais inóspita. Em Caratacá a
vida era muito pacata, porém após a construção de Canudos, muitos habitantes partiram em
busca da terra do Conselheiro. Nossos aventureiros também são motivados a partir. Rumo? A
vila de Bendengó, para cruzar a Serra do Cambaio, e chegar a Canudos. Em Caratacá o grupo
se encontra e se reuni com Dona Simplicia e seu Zé das Botas (verificar atributos dos dois
NPC). O que será que acontecerá com eles com esse encontro?.
Por sua vez, as tropas da segunda expedição contra Canudos, chefiada pelo major Febrônio
de Brito, que vieram de Juazeiro, aquartelaram-se em Monte Santo. As tropas também
seguiam para Canudos e Bendengó também estava na rota. O território bravio atrapalhava as
jornadas.
SUGESTÃO AO MESTRE:
1 - Na caminhada até Bendengó, 2 dias inteiros, os encontros com os habitantes do sertão
(seja os habitantes da natureza, humanos, ou outros). Estabeleça as possibilidades de
encontro a partir dos dados. Um percentual de encontrar ou não algo. E caso encontre, outro
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percentual para saber o que. Crie chances proporcionais à dificuldade e raridade dos
encontros. Seja realista.
2 – Há a possibilidade de os aventureiros cruzarem com as tropas. Isso também deve ser
chance no dado, que deve crescer na medida da demora dos aventureiros de chegar a
Bendengó.
3 - O major Febrônio de Brito, seguia com quase seiscentos soldados, dois canhões e duas
modernas metralhadoras. As notícias das tropas em Monte Santo e do seu possível avanço
corria rápido. Qualquer encontro com passantes ou habitantes tem uma chance de os
aventureiros terem conhecimento sobre as tropas e o que desejavam (combater Canudos).
4 - Neste momento o mestre pode trazer o diálogo com alguns NPC de Caratacá
SUGESTÃO AO MESTRE:
5 - Os encontros aleatórios podem também ser com NPC fantásticos, como a caipora,
uma lendária entidade indígena, que vive no mato para proteger o bioma. É importante
que saiba, que além de passar pelas tropas militares, para chegar até Canudos, nossos
aventureiros precisarão enfrentar os desafios que existem no caminho para Serra do
Cambaio. Diz o povo que existem “cousas ruins” naquelas bandas, que separam o
vilarejo de Belo Monte, e as demais cidades e que Antônio Conselheiro, somente
conseguiu levantar a cidade de Belo Monte, por vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Mapa (adaptado autor) com indicação da cidade de Caratacá e do trajeto da segunda
expedição: Disponível em: http://www.ofca.com.br/ofcaimagens/details.php?image_id=62.
Acesso em: 30.09.2012
SUGESTÃO PARA O MESTRE:
Considerando que historicamente, as tropas militares estão com um forte aparato bélico e
portanto, cheias de certeza do triunfo contra os canudenses. Pelo que se viu de armamento, a
população de Monte Santo, acaba acreditando que será o final dos conselheiristas. Contudo,
em Queimadas, o major Febrônio, deixa uma grande parte da munição trazida na cidade,
assim como rejeita a ajuda de alimentos que os comerciantes e fazendeiros locais ofereceram
para os soldados. A presunção da vitória antecipada pairava no espírito de Febrônio, estes
eventos devem ter impacto durante o combate com os conselheristas e os soldados de modo
a alterar os pontos de vida.
Saindo menos aparelhada de munição, partem os praças carregando algumas armas, um
resto de um trem de guerra e dois canhões.
Durante a chegada em Monte Santo, utilize alguns NPC para avisar os conselheiristas
antecipadamente dos planos dos militares.

Mapa (adaptado autor) com indicação da cidade de Caratacá e do trajeto da segunda
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expedição:
Mapa de Caratacá até Bendegó
O comandante Major Febrónio de Brito divide os praças, em três colunas. O clima também não
ajudava, o calor era intenso e a falta de água nas várzeas da região, por causa da seca,
tornavam o caminho ainda mais difícil. Seguindo pela estrada do Cambaio, em 2 de janeiro de
1897. Passam pela serra do Aracu e dali em diante, seguem pelo sitio de Laje de Dentro, até
seguir para a ladeira que liga a serrania. Tudo isso em dois dias de marcha até chegarem a
Bendegó.
Mapa de Bendegó e serra do Cambaio: autoria própria, 2012.
Imagem da Serra do Cambaio
Os nossos aventureiros se aproximam da cidade. Porém são surpreendidos pelo caapora e o
saci. O que será que eles querem?
Chegando em Bendegó, vem uma praça e uma capela grande bem no centro. Há vários
casebres de taipa unidos pela mesma parede. A cidade está vazia. Não há nenhum morador a
vista. Apenas um horizonte trêmulo do alto calor e um sol incandescente sobre a cabeça.
Aparecem alguns animais locais, como cachorros e bodes. Mas essa visão logo é alterada.
Em meio ao horizonte da seca, surgem homens que marcham. Apresentam uma aparência
cansada. Estão trazendo um trem velho e dois canhões. Surgem com uma roupa pesada, que
torna a locomoção ainda mais difícil, em meio ao clima catingueiro. Nossos aventureiros,
decidem se refugiar em alguma casa, começam a bater nas portas na expectativa que alguém
possa abrir. A cidade parece vazia. Cadê todos? Escondidos em suas casas. Porém um dos É
aventureiros lembra-se que o seu tio mora na cidade. É conhecido pelo nome de Cancão (ver
atributos).
SUGESTÃO AO MESTRE
1 – Organize um diálogo em que para entrar em Bendegó o grupo tenha que realizar
algum desafio, afinal estão se aproximando das terras encantadas de Sambaio.
Os aventureiros percebem a presença dos soldados oficiais já no horizonte do Cambaio. Eles
avançam. Agora o que fazer companheiros? Neste momento aparece Zé Peroba (ver
atributos) e chama os aventureiros. O que será o que ele quer?
SUGESTÃO AO MESTRE: é importante permitir que a jogabilidade da aventura se baseie
nas possibilidades dos acontecimentos que o grupo deverá vivenciar. Sendo assim,
jogue o dado para testar a sorte dos aventureiros, e verificar se eles conseguirão se
esconder em casa de algum morador de Bendegó.ou entrarão em confronto junto com os
conselheristas contra os soldados.
1- Uma dificuldade evidente dos soldados é o cansaço de perambular por uma região
desconhecida, envolto por uma natureza pobre e selvagem. Portanto, considere este aspecto
no momento de mediar e validar os pontos de vida e a capacidade de resistência dos praças.
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2- Outro problema identificado eram os desvios de autoridade que desfocavam do comando
central. Em síntese, a marcha estava dispersa. Se aproveite disso para provocar contendas e
disputas entre os soldados NPCs e a possibilidade de alguma vantagem que os aventureiros
possam levar com isso.
Chegando até a praça da cidade, os soldados param para descansar um pouco. Estranham a
cidade vazia, mas como estão muito cansados, só pensam em parar. Neste momento, surge
entre as serras uma emboscada de conselheiristas que logo adentram a cidade, como
coriscos violentos. A vanguarda de Canudos cai sobre os militares, que por sua vez, se agitam
e ordenados pelo major Febrônio, avançaram desordenadamente em combate. Canhões
começam a bombardear os jagunços e começam as baixas dos conselheristas. Sangue,
pedaços de corpo e muita bala começam a cobrir todo chão da terra. Os grupos se misturam,
e o que há são corpos que entram em contato direto, em lutas físicas. Os animais se agitam e
fogem. Os aventureiros estão bem no meio de tudo isso. Hora da ação.
Mapa da Chegada de todos os jogadores em Bendegó.
SUGESTÃO AO MESTRE:
1 - Agora é a hora das ações dos aventureiros e dos NPC movidos pelo mestre use os
dados e a imaginação e deixe acontecer a ação em meio a este palco histórico.
2 - Testar a sorte com os dados para verificar a capacidade defesa, força e destreza dos
nossos aventureiros. O momento crucial. É matar ou morrer.
Alguns combatentes são pisoteados nesse momento e mortos. Os jagunços aproveitam a fuga
dos cavalos dos praças e se aproveitam para montar. No alto da serra se encontravam um
outro Grupo de sertanejos, que aguardavam com ira, o momento de atacar.
Parece ter um homem comandando a ação dos conselheristas e seus chefes(verificar
características do NPC João Grande e Honório Vilanova), as manobras dos jagunços
permitiram um maior avanço contras as tropas do governo. Com espingardas e socos,
romperam ora avançando, ora recuando. Contudo, o arsenal bélico dos militares era bem mais
forte e fatal. O canhão foi usado contra o grupo dos Conselheiristas, naquele mesmo dia.
Destroços de corpos se amontoavam na serra do Cambaio. Os militares avançaram para o
alto da montanha da Serra e Canudos estava bem próxima de ser alvejada para cumprir a
derradeira missão militar.
Era noite, os conselheiristas que sobraram recuaram para Canudos. Antônio Conselheiro e os
demais conselheristas se meterem na Igreja a orar e acompanhar tudo do alto. Enquanto
alguns soldados dormiam em Canudos, se reuniam mais um levante contra os soldados.
Agora a liderança estava nas mãos com homem de aparência mestiça e valentia no comando
dos jagunços (verificar os atributos do NPC Pajeú). Corre o botão na região, que este cabra
tem força como ninguém. E que participou até de guerrilhas contra os antigos senhores que o
escravizava. Ele saiu de um quilombo para se juntar a Canudos.
SUGESTÃO AO MESTRE: Teste para verificar se o grupo poderá encontrar com Pajeú e
participar da ofensiva dele contras os militares.
Amanhece, e a Serra do Cambaio está lavada de sangue. O Major Febrônio de Brito, já
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contava com a vitória certa, contra Canudos, que já estava na mira das balas da metralhadora
e do canhão. Porém, eles não contavam com a fúria e a estratégia de resistência dos jagunços
e seu novo líder Pajeú. (verificar os atributos do NPC Pajeú).
E surpreendendo novamente, surgem os conselheiristas, aos montes, em cima das tropas
militares. Agora, vinham de Bendegó de Baixo, atacando as tropas que se mantinham no alto
da Serra. Eram pedradas, luta corpo a corpo, facadas. Só se escutava gritos e gemidos. Com
as baixas, e o cansaço aliado a fome, de forma surpreendente as tropas militares, recuariam
da serra em retorno a Monte Santo, naquela mesma noite.Os “cabras” canudenses, com a
velocidade de um animal atiço, colocariam para correr, as tropas do governo, que destroçadas
retornariam para a cidade que atônita com acontecido, receberiam-os em silêncio. Isso tornava
Canudos, ainda mais fantástica e mística para os que chegavam.
Mapa do terceiro combate

No dia seguinte, após a retirada dos soldados, os “cabras”
canudenses voltavam para buscar os corpos dos seus. Em
procissão recolhiam os pedaços do corpo e em marcha de
peregrinação, voltavam para velar e enterrar os corpos. Os
aventureiros, após ter experimentado os agouros da segunda
expedição, teriam a oportunidade de chegar até o vilarejo de Belo
Monte. Os Conselheristas (NPC) Percebem o grupo caminhando
até o arraial o que deverá acontecer? Aparece na frentes deles
Maria Quadrada (ver atributos). O que será que ela tem a dizer
para nossos companheiros? Será que ela levará os aventureiros a
Antônio Conselheiro?
Mapa de Canudos
Mapa: visão de canudos
SUGESTÃO AO MESTRE:
1 – A depender de como foi a ação neste combate os aventureiros percebem ou não
este recuo. As ações e postura do grupo e o que vai acontecer com ele dependerá
também do que transcorreu no primeiro combate. Independente dos aventureiros
estarem ou não vendo este movimento, o recuo a noite aconteceu.

NPC ANIMAIS

PERSONAGENS

_ NÃO PERSONAGENS JOGADORES (NPC)
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Nesta lista se encontra os principais NPC históricos que deverão interagir durante as
aventuras com os RPGistas.
Pajéu, negro, escravo liberto e mestre das tropas dos jagunços de Conselheiro, conhecida como “Guarda
Católica” Domina tática de guerrilhas como camuflagem e uso de sem esconderijos para espreitar e atacar o
adversário de maneira súbita. Este personagem possui muita força no atributo destreza considerando que
cada ação realizada com sucesso gera + 10 de pontuação para os jogadores que estiverem vinculados ao
grupo liderado por ele. A defesa mais forte deste personagem é o ataque súbito e fatal. Uso como arma
facões e peixeiras.. Pajeú pertence a classe dos “Cabras” e sua subclasse está vinculada ao nível de
“Capitão”, por sua valentia e prontidão para defesa, orientação e gerenciamento de estratégias para
guerrilha. Dizem que ele foi o responsável por dar o tiro que acertou Moreira César.
Classe: Cabras
Subclasses: Capitão
Habilidades: proficiência de guerra + 10 de bônus
Força: + 9 de bônus
Armas: facas e carabinas
Ataque: estratégias de guerrilhas

1.
2.
3.
4.

Pontos de Vida (8º): 50.
Defesa: 2
Ataque: Facão (1 – 6) , Espingarda ( 1 – 8)
Defesa especial: Artefato – Crucifixo bento(+1)

Manoel Ciriaco, antigo morador de Canudos. Acompanhou ainda menino, toda a catástrofe ocorrida contra
Canudos. Tornou-se um celebre contador dos horrores que presenciou no conflito entre as tropas
militares e os jagunços de Conselheiro. É uma espécie de futuro griô e baluarte da experiência de
Canudos. Esta ligado a classe de Matuto com pontuação de vantagem + 3 .
Classe: Matuto
Subclasse:Contador de Histórias
Habilidade: + 5 destreza com as palavras
Força:+ 2 de bônus
Armas: faca
Ataque: rasteira

5. Pontos de Vida (1º): 2.
6. Defesa: 5
7. Ataque: badogue (1 – 2)
Antônio da Mota era morador antigo e descendente de Joaquim da Mota, que descobriu em 1784 o famoso
meteorito de Bendengó. Sujeito pacato de vida simples e trabalhador. Pertence a classe dos “Matutos” e
está vinculado a subclasse “Contador de Histórias”. No entanto, para defender Canudos e Conselheiro
se vinculou ao grupo armado dos Jagunços canudenses contra a ofensiva militar. Estatura mediana,
aparência mestiça –cabocla , da Mota, teve grande relevância no grupo próximo a Conselheiro.
Classe: Matuto
Subclasse: Contador de Histórias
Habilidades: + 5 de bônus em fazer “enxame”
Armas: peixeira
Força: + 2 de bônus
Ataque: chute + 2

8. Pontos de Vida (1º): 20.
9. Defesa: 5
10. Ataque: Facão (1 – 7) , Espingarda ( 1 –9)
11. Defesa especial: Artefato – enxadada (+1)

310
Joaquim Macambira, era o mais bem relacionado nas redondezas e quem fazia os contatos comerciais
externos de Bello Monte, e teve uma participação ativa na Guerra, participou do grupo liderado por João
Abade conhecida como Guarda Católica.
Classe: Camponês
Subclasse: Encarregado
Habilidades: + 7 em sociabilidade
Armas: faca
Força: + 2 de bônus em convencimento
Ataque: soco + 2

12. Pontos de Vida (8º): 50.
13. Defesa: 5
14. Ataque: Carabina (1 – 7) , Espingarda ( 1 – 8)
15. Defesa especial: Artefato – terço (+1)

Norberto das Baixas veio após a fundação do Arraial, tinha uma fazenda em Bom Conselho e exerceu
papel de relevo antes e durante a guerra. Tem vínculo com a classe dos Camponses e está fortemente
vinculado ao nível de prestígio “Coronel”, com bônus de + 7 para as habilidades usadas por esse
personagem.
Classe: Camponês
Subclasse: Coronel
Habilidades: + 7 de bônus em prestígio local com os demais sertanejos.
Armas: carabina
Força: + 2 de bônus em
Ataque: tiro com arma de fogo

16. Pontos de Vida (3º): 20.
17. Defesa: 1
18. Ataque: Espingarda ( 1 – 8)
19. Defesa especial: tiro de revólver (+1)
Antônio Vilanova era o mais influente de todos. Cuidava da economia canudense e também era uma
espécie de "juiz de paz" .Durante a guerra fazia parte do núcleo dirigente das operações militares e sob a
sua guarda ficavam as armas e munições. Conseguiu sobreviver apos horrores da guerra.
Classe: Camponês
Subclasse: Encarregado
Habilidades: + 8 de bônus em sociabilidade
Armas: carabina
Força: + 2 de bônus em persuasão popular
Ataque: chute

20. Pontos de Vida (10º): 10.
21. Defesa: 9
22. Ataque: Carabina (1 – 7) , Espingarda ( 1 – 8)
23. Defesa especial: Artefato – terço e crucifixo (+2)

Honório Vilanova, irmão de Antônio Vilanova, sobrevivente de Canudos e irmão de Antônio Vilanova, um
dos principais lideres conselheiristas, declarou ao escritor Nertan Macedo: "Grande era a Canudos do meu
tempo. Quem tinha roça, tratava da roça na beira do rio. Quem tinha gado, tratava do gado. Quem tinha
mulher e filhos, tratava da mulher e dos filhos. Quem gostava de rezar, ia rezar. De tudo se tratava, porque
a nenhum pertencia e era de todos, pequenos e grandes, na regra ensinada pelo Peregrino" (Macedo,
Nertan. Memorial de Vilanova. Rio de Janeiro, O Cruzeiro, 1964).
Classe: Cabra
Subclasse: Jagunço
Habilidades: + 6 de bônus em destreza de luta
Armas: peixeira e carabina
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Força: + 2 de bônus em luta corporal
Ataque: chutes e socos

24. Pontos de Vida (10º): 90.
25. Defesa: 9
26. Ataque: Carabina (1 – 7) , Espingarda ( 1 – 8)
27. Defesa especial: Artefato – crucifixo (+1)
Joana Imaginária: segunda esposa de Antonio Maciel, o Conselheiro, que segundo a crença popular,
possuia poderes mágicos e proféticos.
Classe:Romeiro
Subclasse: beata
Habilidades: + 6 de bônus em magia oração
Armas: oração do terço
Força: + 2 de bônus em rezas
Ataque: + 2 em rezar pessoas

28. Pontos de Vida (4º): 20.
29. Defesa: 2
30. Ataque: porção mágica ( 1- 5)
31. Defesa especial: Artefato - patuá (+1)

João Grande: negro, atuou na liderança da ação Canudense contra as tropas militares. Homem robusto e
valente.
Subclasses: Capitão
Habilidades: proficiência de guerra + 10 de bônus
Força: + 9 de bônus
Armas: facas e carabinas
Ataque: estratégias de guerrilhas

32. Pontos de Vida (8º): 50.
33. Defesa: 2
34. Ataque: Facão (1 – 6) , Espingarda ( 1 – 8)
35. Defesa especial: Artefato – Crucifixo bento(+1)

Maria Quadrado: beata, trabalhava diretamente ao lado do Conselheiro. Dava as ordens, a preparação
para cerimônias e sermões, procissões e toda sorte de liturgias criadas e vividas pelos religiosos em
Canudos.
Classe:Romeiro
Subclasse: beata
Habilidades: + 6 de bônus em magia oração
Armas: oração do terço
Força: + 2 de bônus em rezas
Ataque: + 2 em rezar pessoas

36. Pontos de Vida (5º): 60.
37. Defesa: 3
38. Ataque: oração de livramento ( 1- 5)
39. Defesa especial: Artefato - rosário (+2)
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Antônio Conselheiro: líder do movimento de Canudos e responsável por organizar milhares de
pessoas na construção do vilarejo de Belo Monte. Considerado mestiço, representa e identifica
bastante a fé popular sertaneja do século XIX. Tem um forte carisma e convencimento coletivo.
Possui fortes atributos místicos e profetas. Foi perseguido e acusado de agitador e conservador do
regime monárquico
Classe: Romeiro
Subclasse:Conselheiro
Habilidades: + 6 de bônus em magia oração e + 10 em carisma
Armas: oração do terço
Força: + 2 de bônus em rezas
Ataque: + 2 em rezar pessoas

40. Pontos de Vida (64º): 50.
41. Defesa: 8
42. Ataque: oração de livramento ( 1- 8)
43. Defesa especial: Artefato - rosário (+5)

Cabra: conselherista genérico: conhecidos como jagunço. Sertanejo pobre que se vinculara ao movimento
do beato e pregador Antônio Conselheiro e com ele construirá o vilarejo de Belo Monte. Com descendência
da pluralidade do índio local(tapuia) de alguns negros que habitavam a região (africanos, mulatos) e branco
(descendentes de europeus) possuía conhecimento do trabalho com a terra e com cavalos. Através da
prática de montaria desenvolveu a prática da vaquejada na região.
Classe: cabra
Subclasse: Lavrador
Força: + 2 de bônus
Armas: facas e carabinas
Ataque: estratégias de guerrilhas
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44. Pontos de Vida (1º): 10.
45. Defesa: 2
46. Ataque: Facão (1 – 6) , Espingarda ( 1 – 8)
47. Defesa especial: oração especial (+1)

Major Febrônio de Brito (8º Nível): Comandante das tropas da 9° Infantaria destinada para realizar a
segunda expedição de Canudos. Atuou no comando de mais de 600 praças rumo a Monte Santo e mais
tarde a Bendegó.
Classe: Cabras
Subclasses: Capitão
Habilidades: proficiência de guerra + 10 de bônus
Armas: metralhadora e canhão
Força: + 9
Ataque: canhão ( + 10)

48. Pontos de Vida (8º): 10.
49. Defesa: 5
50. Ataque: metralhadora (1 – 6) , canhão ( 1 – 8)
51. Defesa especial: dois canhões ( + 10)

Oficiais (militares): são patentes investidas com autoridade de comando sobre um grupo militarizado.
Classe: Cabras
Subclasses: Capitão
Habilidades: proficiência de guerra + 10 de bônus
Força: + 9 de bônus
Armas: espingarda, espadas e carabinas
Ataque: estratégias de guerrilhas

52. Pontos de Vida (8º): 50.
53. Defesa: 2
54. Ataque: espada (1 – 6) , Espingarda ( 1 – 8)
55. Defesa especial: metralhadora (+3)
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Praça genérico: trabalha nas forças armadas ou militarizadas. Preste serviço obrigatório ou facultativo na
proteção do território nacional. Em sentido mais restrito, corresponde ao soldado, grupo de menor status na
hierarquia militar.
Classe: cabra
Habilidades: + 3 perícia com armas
Armas: metralhadora e espada
Força: + 1 de bônus em força física
Ataque: tiro e espadada ( + 3)

56. Pontos de Vida (1º): 2.
57. Defesa: 2
58. Ataque: metralhadora (1 – 6) , espada ( 1 – 4)
59. Defesa especial: canhão – ( + 10)
PERSONAGENS FICTÍCIOS NÃO JOGADORES PARA A AVENTURA
MORADOR DE CARATACÁ
D. Simplicia (Romeira – beata) mulher cabocla. Descendente dos caiçaras que habitavam a
região. Mantem conhecimento de curas e feitiços naturais extraídos de folhas.
Pontos de Vida: 13
Defesa: 9
Ataque: faca (1 – 3)
Ataque especial de Beato (magia de clérigo de 2º nível 2 ou 3)
Zé das Botas (Matuto – 1º):
Pontos de Vida: 7
Defesa: 8
Ataque: facão (1 – 6)
MORADOR DE BENDEGÓ
D. Maria da Fé (Romeira – beata): Umas das dezenas de mulheres que convivem no grupo
de Maria Quadrada. Durante a segunda expedição ajuda aos jagunços feridos. Muito
devota, acredita que a fé é capaz de tirá-los da situação de dor e desespero.
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Pontos de Vida: 13
Defesa: 9
Ataque: faca (1 – 3)
Ataque especial de Beato (magia de clérigo de 2º nível 2 ou 3)
João (Matuto – 2º) – dono de venda. Ao chegarem em Bendego, os aventureiros deverão
parar em um dos poucos comércios locais. Lá eles encontrarão, o velho João, astuto é
capaz de surpreender qualquer um com sua aparência jeca e pouco letrada.
Pontos de Vida: 12
Defesa: 8
Ataque: facão (1 – 6)
Cancão (Matuto – 1º) – faz remédios de folha (cachaça também) Caiçara magrelo. Um tipo
bem caboclo. Dizem que fala com espíritos e encantados. Tem relevância para história, por
interagir com os aventureiros em Bendegó.
Pontos de Vida: 8
Defesa: 8
Ataque: facão (1 – 6)
Zé Peroba (Matuto – 1º) – faz facões e armas. Negro forro. Comprou sua alforria
trabalhando na fazenda de um coronel. Hoje tem um comercio de produção caseira de
facões e facas. É conhecido dos jagunços de Conselheiro e dizem que fornece algumas
armas para eles.
Pontos de Vida: 6
Defesa: 8
Ataque: facão (1 – 6)
HABITANTES DE CANUDOS
Conselherista genérico: conhecidos como jagunço. Sertanejo pobre que se vinculara ao movimento do
beato e pregador Antônio Conselheiro e com ele construirá o vilarejo de Belo Monte. Com descendência da
pluralidade do índio local(tapuia) de alguns negros que habitavam a região (africanos, mulatos) e branco
(descendentes de europeus) possuía conhecimento do trabalho com a terra e com cavalos. Através da
prática de montaria desenvolveu a prática da vaquejada na região.
Classe: cabra
Subclasse: Lavrador
Força: + 2 de bônus
Armas: facas e carabinas
Ataque: estratégias de guerrilhas

60. Pontos de Vida (1º): 10.
61. Defesa: 2
62. Ataque: Facão (1 – 6) , Espingarda ( 1 – 8)
63. Defesa especial: oração especial (+1)

NÃO PERSONAGENS FANTÁTISCOS E ANIMAIS
O sertão baiano é constituído por mitos e contos oriundos da formação pluricultural dos
habitantes desta região. São experiências das tradições indígenas dos tapuias, vinculadas
as crenças ibéricas dos colonos e dos mitos africanos que moldam e expressam
identificando as matrizes histórico-culturais do legado “simbólico” destas etnias. Em vista
disso acreditamos que trazer esses elementos para o enredo do RPG Sertanejo de
Canudos torna o cenário mais enriquecido e dentro de um contexto sociocultural concreto.
b) Caipora ou caapora: travesso e maldoso, atravessando célere montado em caititu
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arisco, as chapadas desertas, nas noites misteriosas de luares claros. É uma crença
indígina com alguns elementos ibéricos que ligam a figura do caapora ao mitológico
fauno das planícies europeias . Suas principais características são a capacidade
de transformação em qualquer animal que queira, com pontuação de + 3 para essa
habilidade e o conhecimento da vida no mato , cerra, floresta e qualquer ambiente
natural que é fundamental para a sobrevivência e portanto tem pontuação de + 8.
Por estar associado a uma crença indígena, ele pode se tornar um aliado mágico
contra os adversários de Antônio Conselhiro. Suas habilidades lhe confere + 5 de
pontuação em favor dos Kiiris e Kaimbés que irão se agregar a Belo Monte.
1. Obs.: Existem várias caiporas de vários níveis. As mais baixas são de 4º
nível, uma única “Caipora Caatinga” tem 15º
2. Pontos de Vida (Caipora 4º nível): 26
3. Defesa: -2
4. Ataque de Facão (1-6)
5. Defesa Especial: Invisibilidade Natural (1-3) em dado de 6
c) Saci: diabólicos, abusados e engenhosos, segue assaltando o viajante retardatário.
É um menino negro, que anda pulando em uma única perna. Sua origem é indígena.
Porém com a mistura da cultura africana no Brasil surge a crença que ele perdeu
a perna lutando capoeira. A magia deste ser está em sua carapuça. Aquele que
conseguir pegar o capuz e prende-lo na garrafa fica com + 3 em força e perícia
contra o adversário.
1. Obs.: Existem vários Sacis de vários níveis. Os mais baixos são de 4º nível,
um único “Saci menino Velho” tem 15º
2. Pontos de Vida (Caipora 4º nível): 26
3. Defesa: -2
4. Ataque de punhal (1-4)
5. Defesa Especial: Invisibilidade Natural (1-3) em dado de 6
6. Ataque especial: Magias
7. Magia Arcana de Conjuração: Invisibilidade
8. Alcançe: 0 a 3
9. Componentes: Gestual
10. Duração: instantânea
11. Área do Efeito: 5 metros
12. Tempo de execução: 5 minutos
13. Resistência: + 2
14. Descrição: capacidade de tornar invisível o próprio saci e quem ele abraçar,
enquanto ele estiver usando a carapuça.
15. Magia Arcana de Conjuração: “teletransporte”
16. Alcançe: 0 a 10
17. Componentes: Gestual
18. Duração: instantânea
19. Área do Efeito: 50 metros
20. Tempo de execução: 1 minuto
21. Resistência: + 6
22. Descrição: capacidade de transportar para outro lugar a si próprio e a
qualquer coisa que queira.
23.
24. Magia Arcana Feitiço: Porção mágica com folhas e rezas
25. Alcançe: 0 a 6
26. Componentes: Material
27. Duração: permanente
28. Área do Efeito: 5 metros
29. Tempo de execução: aleatório
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30. Resistência: + 5
31. Descrição: pode produzir qualquer medicamento com
extratos.

plantas e seus

d) Mula sem cabeça: espécie de animal que surge da maldição que recai sobre alguma
mulher que fornica com padres; Diante do celibato católico para o clérigo surge a
crença na maldição de uma mulher que ao se casar com o padre herda a sina de
sair às noites assustando as pessoas. A força desta personagem é tirar de bônus 3 , pois àqueles que cruzam com ela adquirem a desvantagem do azar por 7 anos.
1. Obs.: Existem várias Sacis de vários níveis. Os mais baixos são de 2º nível, as
mais altas são de 10 º.
2. Pontos de Vida (Caipora 4º nível): 12
3. Defesa: 2
4. Ataque de punhal (Coice 1-4 X 2)
5. Ataque especial: Azar (-3 em todos os bônus e atributos por 10 rodadas). (cada
nível da mula, mais 2 rodadas) – Basta que as vejam (1-5 em dado de 6 de ter o
azar)
e) Órixas: Divindades africanas que representam as forças da natureza; A fé nas
forças da natureza e no axé presente nelas. Para os que confiam nos orixás e os
reverenciam com oferendas ganha + 2 em bônus magia.
1. Obs.: São muitos Orixás. Aqui um genérico. Os Orixás são seres poderosos e
mágicos. Os menos poderosos são seres de 20º nível.
2. Pontos de Vida (Orixá de 20º): 160.
3. Defesa: -3
4. Ataque: Variado – a definir em cada caso
5. Ataque especial: Variado – a definir caso a caso
6. Defesa especial: Variado – a definir caso a caso
7. Em caso de ser chamado tem 1 em 20 chances de intervir, 1 em 60 de aparecer
ele mesmo. Em caso de ser ofendido por algum motivo: mesmas chances.
f) Deus e Santos cristãos: crença Católica romana. A fé católica acredita que a
intervenção dos santos junto a Deus possibilita o alcance de graças. Portanto,
novenas, trezenas, tríduos, rezadas, procissões e festejos configuram-se como
fortes atos de fé. Crenças em São Sebastião, padrinho Cícero, Nossa Senhora, Jesus
Cristo, Santo Antônio, São Francisco são exemplos disso. O Deus único e o Cristo,
devem ter pontos maiores que qualquer politeísta, pois a soma dos deuses todos
deve ser igual em cada panteon. A magia da oração permite ao jogador um ganho de
+ 6 em bônus sua ação. É quase infalível.do Porém depende do merecimento e
da fé de cada um:
1. Obs.: São muitos. Aqui um genérico. Os Santos são seres poderosos e clericais.
Os menos poderosos são santos de 15º nível.
2. Pontos de Vida (Santo Padre Cícero 15º): 120.
3. Defesa: -3
4. Ataque: Variado – a definir em cada caso
5. Ataque especial: Variado – a definir caso a caso
6. Defesa especial: Variado – a definir caso a caso
7. Em caso de ser chamado tem 1 em 20 chances de intervir, 1 em 60 de aparecer
ele mesmo. Em caso de ofensa a fé cristã, ou para combater o mal por algum
motivo: mesmas chances.
g) Seres Místicos e Divindades indígenas: Detalhar
1. Obs.: São muitos. Aqui um genérico. Os Seres Místicos Indígenas são seres
poderosos e mágicos. Os menos poderosos são santos de 15º nível.
2. Pontos de Vida (Santo Padre Cícero 20º): 120.
3. Defesa: -3
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4.
5.
6.
7.

Ataque: Variado – a definir em cada caso
Ataque especial: Variado – a definir caso a caso
Defesa especial: Variado – a definir caso a caso
Em caso de ser chamado tem 1 em 20 chances de intervir, 1 em 60 de aparecer
ele mesmo. Em caso de ser ofendido por algum motivo: mesmas chances.

h) Diabo ou Cabrunco: Personificação do mal. Espécie de inimigo de Deus. Anjo mal.
Tradição hebraica com fortes influências do dualismo Mesopotâmico. Sua ação é
terrível. A pontuação é – 5 em bônus para aqueles que cruzarem com ele. Está por
trás de todo ação de injustiça e destruição.
1. Obs.: São muitos. Aqui um genérico. Os Seres diabólicos e/ou demoníacos são
seres poderosos e mágicos. Mas existem seres destes de até 4º (mínimo).
2. Pontos de Vida: 26.
3. Defesa: 2
4. Ataque: Mordida (1-4), Garra (1-2) X 2, Facão +1 (2 a 5)
5. Ataque especial: Pavor – (1 a 2 ) em 6 de fugir apavorado
i)

j)

Onça (suçuarana) (De 4 a 8º nível):
1. Pontos de Vida: 24.
2. Defesa: 2
3. Ataque: Mordida (1-8), Garra (1-4) X 2
4. Ataque especial: Surpresa – (1 a 3 ) em 6 (ataque sem defesa)

k)

l)

m)

Burro (2 nível)
1. Pontos de Vida: 14.
2. Defesa: 5
3. Ataque: Coice (1-4) X 2
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n)

Tatu (1 nível)
1. Pontos de Vida: 6.
2. Defesa: 5
3. Ataque: Arranhada (1-2) X 2

o)

p)

Bode (1 Nível)
1. Pontos de Vida: 6.
2. Defesa: 5
3. Ataque: Marrada (1-4)
q) Outros animais podem ser encontrados e os atributos devem ser encontrados
segundo esta proporção
Soldados
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Camponeses
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Sertanejos em cavalos

Fontes: Disponível em: google imagens. Acesso. 01.11.2012
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Quadro 8: Mapas e Figuras referentes à região da Comunidade de Belo Monte

Mapa da região de Canudos
Fonte:Google imagens. Disponível
BR&tab=wi. Acesso em 01.11.2012

em:

https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-

Figura Representativa da Comunidade Canudos
Fonte:Google imagens. Disponível em: https://www.google.com.br/imghp?hl=ptBR&tab=wi. Acesso em 01.11.2012
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Mapa da região de Bendegó e Canudos: segunda expedição
Fonte: autoral, 2012

Mapa da região da segunda expedição à Canudos
Fonte: Cunha (2003, p. 67)

Mapa da região de Canudos, Caratacá, Bendegó e Monte Santo: segunda expedição
Fonte: Autoral, 2012
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Mapa da serra do Cambaio: segunda expedição
Fonte: Autoral, 2012

Figura ilustrativa do vilarejo de Bendegó e serra do Cambaio: segunda expedição
Fonte: Autoral, 2012

Mapa da região da Comunidade Canudos
Fonte:Google imagens. Disponível em:
BR&tab=wi. Acesso em 01.11.2012
Tela com as imagens do RPG By Moodle

https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-
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B- PRINTS DA SALA DO CURSO - RPG BY MOODLE
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A Emboscada na Serra do Cambaio
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348
Recuo das tropas republicanas
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Chegada em Canudos
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Versão:
Mestrando: Eudes Mata Vidal

Solicitante:

Matéria:
Orientador: Prof. Dr.
Alfredo E. R. Matta

Tema: A aplicação do Jogo RPG na construção do Pensar Histórico sobre a História de Canudos
Problema: Inexiste aplicação de jogo RPG pedagógico que possibilite a construção dialógica e pluricultural do conhecimento em História colaborativa a
sobre o ambiente sertanejo e a história de Canudos
Questões
1- Como entender Canudos e seus
sujeitos na construção sociohistórica
sertaneja para produção do ambiente do
jogo?

PROBLEMÁTICA
Texto
O CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO SOCIOHISTÓRICO DO
SERTÃO NORDESTINO
(ideias centrais)
6. Antecedentes da colonização
7. Colonização e suas repercussões
8. Povos naturais e antecedentes
9. Convivência entre colonos e indígenas
10. Entradas e bandeiras no sertão nordestino
11. Escravidão e presença do negro no nordeste e no sertão
12. Construção da ordem senhorial
13. Personagens sertanejos: bandidos-heróis,vaqueiro,
cangaceiro
14. Os Clãs familiares e a origen dos coroneis

1

2

3

4

Bibliografia Preliminar
COSTA, Nicola S. Canudos:
ordem e progresso no sertão.
São
Paulo:
Moderna,
1990(Coleção desafios )
CUNHA, Euclides da. Os
sertões:
campanha
de
Canudos. 5ª edição. Rio de
Janeiro. DP&A. 2002.
LITRENTO,
Oliveiros.
Canudos: visões e revisões.
Biblioteca do Exército. Editora
Rio de Janeiro. 1988.
MATTA,
Alfredo
Eurico
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15. Garcia D'Ávila e a vida na Casa da Torre
16. A Independecia do Brasil e do Nordeste e a mudança de
ordem
17. Garcia e o Barão de Geremoabo
18. O bioma e a fauna nordestina
19. Os conflitos e as expedições
20. Fim de Canudos

2 – Como foi construída a Comunidade de
Canudos e quais processos provocaram a
Campanha Contra Canudos e sua
destruição?

3Como
construir
conhecimento
dialógico em História Colaborativa que
possibilite a construção de um pensar
Histórico mais significativo e engajador
para os estudantes?

(1) Objetivo:
Contextualizar a História de Canudos, articulando-a com a
genealogia do nordeste sertanejo, considerando as relações
sociais e seus modos de produção, os tipos de sociedades
(senhorial e republicana) que estavam em conflitos no final
do século XIX, os atores presentes na construção da
sociedade sertaneja senhorial e essas implicações para a
estrutura societária de Canudos até o seu desfecho trágico
tratando de contextualizar as origens da formação do arraial
de Belo Monte e suas continuidades, as relações de
dominação e opressão que tensionaram a história, e a
destruição do arraial de Canudos.
21. Antonio Conselheiro e sua biografia
22. A religiosidade
23. A vida em Canudos

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E O PENSAR
HISTÓRICO: relações colaborativas para o engajamento da
aprendizagem.
Aprendizagem como construção social: sócio-construtivismo

Rodrigues. Bahia republicana:
construindo a nossa história
recente. Salvador UCSal, 2001.
(Coleção
UCSal/IFCH
coletâneas; 2)
5
6

7

MATTA, Alfredo E. R.. Tese de
Doutorado.
Disponível
na
URL:
www.matta.pro.br
Vygotsky,
linguagem

Lev.

Pensamento

e
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Metacognição
ZDP
Ensino de História
Pensar Histórico
 Objetivos:
 Entender como se processo o conhecimento, sua natureza,
funções e fins articulando-o a discussão sobre a
construção/apropriação dos conceitos científicos;
 Compreender como os sujeitos apreendem a realidade
sociohistórica;
Analisar e discutir a construção do conhecimento a partir dos
pressupostos sócio-construtivistas vygostkyanos. Refletir
sobre a importância de se fomentar ações que proporcionem
a construção de um pensar sobre o pensar (metacognição) e
a ZDP (Zona de Desenvolvimento Potencial)
 Discutir sobre o ensino de História e suas principais
abordagens. E analisar a importância de se promover ações
que contribuam para o pensar Histórico.
 Entender e promover reflexão sobre o ensino colaborativo,
entendo sua natureza e função
 Refletir sobre a importância de uma educação com base na
proposta dialógica de Freire, articulando-a com Bakthin.


MATTA. Alfredo Eurico Rodrigues.
Tecnologias de Aprendizagem em
rede e ensino de História – utilizando
comunidades de aprendizagens e
hipercomposição. Brasília: Líber Livro
e Editora. 2006.
FREIRE, Paulo. Conscientização:
teoria e prática da libertação: uma
introdução ao pensamento de Paulo
Freire; tradução de Kátia Mello e Silva.
3 ° edição. São Paulo. Moraes. 1980.
FREIRE,
Paulo.
Pedagogia
da
autonomia. Saberes necessários à
prática educativa. São Paulo. Editora
Paz e Terra. 1996.
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3 - Como desenvolver uma aplicação de
jogo
RPG
digital
pedagógico
e
pluricultural em ambiente virtual para o
caso?

A CONSTRIBUIÇÃO DO RPG PARA A PROMOÇÃO DO
PENSAR HISTÓRICO: Aplicação do jogo para o ensino sobre
a História de Canudos
4.
O que são RPG
5.
Quais os tipos
6.
RPG Digital
7.
RPG e a Educação
8.
RPG, personagens e pluriculturalidade
9.
RPG, Ensino de História e pensar Histórico.
10.
Refletir sbre as potencialidades da educação mediada
pela TIC
11.
Análise de dados da pesquisa
12.
Considerações finais a partir da proposta de
experimentação do RPG para o ensino de História, tomando
como referência Canudos e o ambiente sertanejo.
13.

RODRIGUES,
Sônia.
Roleplaying
game e a pedagogia da imaginação
no Brasil: primeira tese de doutorado
no Brasil sobre o roleplaying game. Rio
de Janeiro: Betrand Brasil. 2004.
MATTA. Alfredo Eurico Rodrigues.
Tecnologias de Aprendizagem em
rede e ensino de História – utilizando
comunidades de aprendizagens e
hipercomposição. Brasília: Líber Livro
e Editora. 2006.

d) Objetivo:
e) Analisar e discutir o que são jogos Rpg, quais seus tipos,
qual será utilizado na aplicação deste trabalho e a relação
entre RPG e um ensino de História engajado com a
construção do pensar Histórico e da formação da ZDP.
f) Analisar os dados da pesquisa, explicando a metodologia
utilizado e propondo através da experimentação uma práxis
colaborativa e dialógica para o ensino de História, tomando
como referencia o RPG pedagógico.

METODOLOGIA
Definição do modelo (categorias e/ou variáveis): A pesquisa deverá ter, a princípio, duas etapas. 1: Construção de contexto por pesquisa de caráter
exploratório, com abordagem praxiológica e dialógica. A primeira se refere à etapa de construção de um diálogo com a temática a fim de agregar a
discussão os conceitos pertinentes a regionalidade própria do objeto a ser investigado. Segunda parte é experimental, ou , participante dialógica e se trata
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de pegar o jogo e aplicar em sala de aula virtual no curso EaD buscando ver a efetividade educacional, pluricultural, do jogo desenvolvido e potencialidade
para o ensino e aprendizagem da História.
Campo de pesquisa (campo empírico): Deverá ser o meio virtual através de um Ambiente de Aprendizagem para aplicar a experimentação. No AVA, o
jogo será montado e disponibilizado, através de um curso de extensão de curta duração, para professores do curso de graduação de Licenciatura em
História.
Discussão sobre os dados e suas fontes: A partir dos registros do Diário de Bordo e das participações dos jogadores no ambiente virtual será realiza as
análises destes dados para poder se construir um conhecimento sobre ação do jogo RPG aplicado ao ensino da História de Canudos numa perspectiva
socioconstrutivista
Ferramentas da pesquisa: Diário de Bordo, Recursos e Ferramentas síncronas e assíncronas relacionadas ao Jogo, como Foruns, Chats, wikis,
etc
Reflexão sobre a coleta de dados: ainda em construção

