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RESUMO
Discute-se como as tecnologias digitais, mais especificamente o jogo de RPG (Role Playing Game)
Digital pode colaborar, significativamente, para uma prática no ensino da História sobre tráfico de
escravizados em Salvador - Bahia. Como um importante artefato lúdico, o jogo tende a contribuir para
o ensino e a aprendizagem de docentes e discentes da rede pública estadual. Ao identificarmos, nas
escolas, as dificuldades dos docentes para trabalharem com temas complexos e de difícil
entendimento, pensamos no jogo RPG como mais uma ferramenta lúdica de interação e que
envolvesse os jovens em discussões referentes ao processo de formação do povo brasileiro, atualmente
amparadas pela Lei 10.639/2003. O jogo permite uma melhor discussão de temáticas, como a história
do tráfico de escravizados no Brasil, mais especificamente na Bahia, em Salvador, onde o jogo RPG,
através de outras aplicações realizadas, apresenta suas potencialidades para o ensino. Este projeto
fomentou diálogos no grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos
Digitais Educacionais, do qual faço parte desde o ano de 2009, onde acompanhei pesquisas de
Mestrado e Doutorado que têm foco nos jogos de RPG Digital.
Palavras-chave: Tecnologias. Ensino. Lei 10.639/2003. Prática Pedagógica. RPG Role Playing Game
Digital.

ABSTRACT

We discuss here how digital technologies, such as, Role Playing Game (RPG) can help a lot to
practice the teaching of History about Slave Trade in Salvador - Bahia. Since this game has an
intertaining interface, it can help the teaching and learning process of both teachers and students of
state public schools. When we saw at school the difficulties teachers have to teach complex and hard
to understand themes, we came to the conclusion that the RPG game is an additional intertaining,
interaction tool that could involve young people in discussions about the formation process of
Brazilian people, currently supported by the Law 10.639/2003. This game allows a better discussion
about themes, such as, the history of Slave Trade in Brazil, more specifically in Salvador/Bahia, where
the RPG game presents its potentials for teaching by means of other applications. This project has
encouraged dialogues in the research group Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos
Digitais Educacionais (Network Society, Cultural Plurality and Educational Digital Contents), to
which I´ve been a member since the year 2009, where I´ve followed Master´s and Doctoral degrees
researches which focus on Digital RPG games.
Keywords: Technologies. Teaching. Law 10.639/2003. Pedagogical Practice. RPG (Role Playing
Game) Digital.
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1 INTRODUÇÃO

Considerando a importância dos jogos digitais, no que se refere à apropriação
tecnológica e seu potencial para contribuir com a aprendizagem contextualizada e
interdisciplinar, a presente proposta de pesquisa foi fomentada a partir de experiências nos
projetos CONDIGITAL, do MEC (Edital nº 001/2007); Ambiente Web, da FAPESB (Edital
nº 004/2007); Conteúdos Digitais nas escolas, da FAPESB (Edital nº 024/2009); Conteúdos
Digitais - Fase 2 (Edital nº 028/2012); e diálogos no grupo de pesquisa Sociedade em Rede,
Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais.
Este estudo de possibilidades pedagógicas que o jogo RPG Digital oferece para o
ensino e a aprendizagem de História, com base no socioconstrutivismo e no pensar a história
do tráfico de escravizados na Bahia, tende a contribuir para o desenvolvimento de novas
práticas de ensino-aprendizagem. Nossas discussões têm como objetivo apresentar a
sistematização de um conhecimento referente e contextual, construído a partir da nossa
compreensão sobre os aspectos considerados relevantes para a história do tráfico de
escravizados na Bahia, desde o período do século XV até os tempos atuais, com as
contribuições da Lei 10.639/2003, a qual tem colaborado para ampliar os conhecimentos da
origem e formação histórica do povo brasileiro.
É pensando esta potencialidade que o presente estudo tem por objeto de investigação
o desenvolvimento de um jogo RPG digital para ensino de História. Para isso, propomos a
realização de uma experiência prática de educação online com duas escolas do município de
Salvador, os estabelecimentos estaduais de ensino Edvaldo Fernandes e Helena Magalhães. A
proposta consiste na construção e realização prática de um jogo RPG digital para o ensino de
História na modalidade online, com a temática do tráfico de escravizados na Bahia, que nos
apresentasse uma nova metodologia de ensino em rede, baseada nos pressupostos do
socioconstrutivismo e do modo de pensar histórico, longe dos modelos instrucionais que
estamos acostumados a encontrar na web.
Sendo assim, destacamos como problema de pesquisa: É necessário desenvolver uma
proposta de Jogo RPG digital pedagógico capaz de realizar o ensino-aprendizagem de
História sobre o tráfico de escravizados adequado à aplicação das Leis 10.639/2003 e
11.645/2008.
Na forma interrogativa temos: Qual proposta de Jogo RPG digital pedagógico é
capaz de realizar o ensino-aprendizagem de História sobre o tráfico de escravizados adequado
à aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008?
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Este problema nos conduziu a buscar uma solução prática socioconstrutivista para
construção de um jogo RPG digital que, desenvolvido em rede, contribuísse para o ensinoaprendizagem dos estudantes da rede pública estadual de Salvador, corroborando o ensino
online da história do tráfico de escravizados na Bahia. Por se tratar de uma pesquisa
experimental, buscamos, inicialmente, apresentar as bases sobre as quais construímos a
proposta pedagógica para o jogo RPG digital para o ensino de História, para depois apresentar
a parte empírica e seus resultados.
Dessa forma, este estudo foi dividido em capítulos. O próximo capítulo tratará do
levantamento do nosso contexto histórico, que vai permear todo o jogo, além das campanhas e
enredo das aventuras desenvolvidas a partir do mesmo, para garantir a legitimidade do jogo,
respeitando o contexto histórico escolhido para o desenvolvimento das aventuras e suas
potencialidades para o ensino online, evidenciando a importância desse levantamento para o
processo de aprendizagem, além de contribuir como um elemento agregador na construção do
conhecimento histórico.
O terceiro capítulo tratará dos princípios teóricos que permearão todo o nosso jogo,
contribuindo para sua organização e caminhos a serem seguidos a partir da nossa proposta do
jogo RPG, e abordará os conceitos principais acerca da temática que versará o jogo; também,
será utilizado, para situar em linhas gerais os estudantes/jogadores, o desenvolvimento de uma
ferramenta pedagógica para o ensino de História, possibilitando novos aprendizados e
conhecimentos por meio dessa interface, que faz parte do estudo.
O quarto capítulo refere-se à proposta do jogo, seus objetivos e a estrutura de
interface que o Jogo RPG (Role Playing Game) Digital deverá ter para atender a proposta de
educação online que será apresentada. Buscamos desenvolvê-lo, de forma específica, para que
possa ser utilizado por outros pesquisadores, objetivando que a proposta seja aprimorada e
contribua para novas construções de conhecimento em ambientes colaborativos.
O quinto capítulo desenvolverá a discussão sobre a metodologia aplicada, DBR,
adotada na pesquisa, e que tem uma abordagem empírica, assim como, uma discussão sobre
praxiologia e seu caráter dialético/dialógico, com base na abordagem científica escolhida em
nossa pesquisa, caracterizando suas categorias para melhor entendimento do método utilizado.
O sexto capítulo descreverá todas as etapas do jogo, mostrará a análise dos dados
obtidos a partir das suas aplicações, evidenciando as dificuldades e as modificações que a
proposta do jogo passou, devido à necessidade da experiência prática e de alguns relatos
dessas análises do jogo, as quais precisaram ser revistas em suas interfaces, para construção
de uma abordagem pedagógica de ensino de História em rede, para um jogo online.
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A perspectiva praxiológica demonstrou-se como a abordagem metodológica que
melhor se adaptou à nossa pesquisa, fundada na DBR, a qual nos permitiu uma maior análise
e refinamento dos dados obtidos, por se tratar de uma pesquisa experimental, que foi aplicada
em nosso jogo, com os conceitos adotados do socioconstrutivismo e que permearam a
proposta pedagógica. Esta auxiliou na escolha dos instrumentos de coleta de informação e
análise dos dados da pesquisa, pois contribuiu para manter o caráter de dialogismo e
construção de conhecimento com base na práxis do sujeito. Com isso, essas informações serão
mais profundamente discutidas no capítulo específico, que é o 5, o qual traz, de forma mais
detalhada, os caminhos percorridos na pesquisa.
Dialogar sobre ensino de História em rede e a construção de uma proposta
pedagógica para a construção de conhecimento de forma colaborativa, ativa e dialógica é de
fundamental relevância, principalmente diante dos avanços dos métodos instrucionais e
mecânicos, que a cada dia adentram mais a educação superior e tecnológica. Dessa forma,
este estudo também nos convida a uma reflexão sobre as metodologias aplicadas para o
ensino online e a necessidade de propostas pedagógicas que potencializem a autoria e o
trabalho colaborativo em rede, já se pensando em uma versão melhorada.
Nessas experiências, estabelecemos o primeiro ciclo de desenvolvimento deste
estudo. O contexto produzido nesta dissertação nos conduzirá até o problema a ser modelado
na simulação, portanto nos permitirá indicar a solução pedagógica mais apropriada à
resolução do problema de pesquisa, que é construir e aplicar uma interface do jogo Role
Playing Game Digital, que significa, em Língua Portuguesa: jogo de interpretação de papéis,
o qual é um tipo específico de jogo focado na interpretação de personagens e na construção de
histórias baseadas numa dinâmica teatral digital, que nos permite vivenciar, também,
momentos históricos da sociedade. Desse modo, vamos investigar e analisar como o jogo
RPG pode contribuir para o ensino da história do tráfico de escravizados, adequado à
aplicação da Lei 10.639/2003, no Ensino Médio da rede pública estadual.
A realização da pesquisa, nessa temática, parte da necessidade de um melhor
entendimento sobre o contexto que transcorreu a história do tráfico de escravizados no Brasil,
evidenciando seu impacto na sociedade, principalmente na Bahia, que é o estado brasileiro
com o maior número de negros do país, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IBGE, 2010). Diante desses dados, há
indicadores que revelam a imensa desigualdade e discriminação que persistem entre grupos
raciais, oriundos do regime escravista que dominou, por quase quatro séculos, a nossa
história.
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Nesse sentido, a história desses sujeitos fortalece suas identidades somando-se às
suas individualidades, pensamentos políticos, respeito, diversidade cultural e religiosa que os
mesmos trazem em toda sua história e tradições culturais. A proposta de pesquisa se interessa
em contribuir nessa direção, pois acreditamos que, depois da família, a escola ainda é uma das
instituições sociais que tem grande participação na formação da identidade social, moral e
intelectual do indivíduo.
Partindo desse pressuposto, entendemos que a utilização das tecnologias
educacionais a favor do público jovem, o qual já se encontra inserido nesse contexto de uso
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), possibilita a utilização, de forma mais
crítica e reflexiva, dessa ferramenta. Apresentamos, como objetivo, a constituição de
habilidades cognitivas que possam contribuir para reflexões acerca dos fatos históricos
ocorridos no Brasil, para seu melhor entendimento.
Tais concepções nos permitem concluir que o conhecimento não é estabelecido pelo
indivíduo como uma mera cópia de registro e fatos conhecidos ou manipulados. As mudanças
que chegaram às escolas, através da Lei 10.639/2003, têm como principal responsabilidade
mudar o estado de invisibilidade do negro pobre da periferia e marginalizado que a escola
vem reproduzindo durante anos, pautada num discurso estereotipado de igualdade. No
entanto, mesmo após a lei ter sido promulgada há mais de dez anos, sabe-se que esse assunto
ainda não é tratado de modo contextualizado, e a prática para reverter essa realidade é quase
inexistente nas escolas da rede pública estadual baiana. O autor inspirador desse pensamento
voltado à práxis é Paulo Freire (1987), pois para ele a educação é um processo contínuo que
orienta e conduz o indivíduo a novas descobertas, a fim de tomar suas próprias decisões,
dentro de suas capacidades.
Podemos considerar que os jogos de RPG contribuem como uma importante
interface e alternativa pedagógica a ser utilizada para construir estratégias de formação. Junto
a esse pensamento, sabemos que os jovens têm grande interesse com a interação dos jogos e,
por isso, aproveitamos para relacionar essas experiências lúdicas com o ensino de História.
Partindo desse pressuposto, desenvolve-se esta dissertação sobre a construção e
aplicação de um jogo RPG, por esse possuir características que contemplam a nossa
metodologia de trabalho, e diante da necessidade de um estudo sobre o ensino do tráfico de
escravizados na Bahia, aliando-se a interface tecnológica e lúdica do jogo RPG Digital, que se
apresenta como uma potencialidade diante das dificuldades enfrentadas por professores e
estudantes do Ensino Médio, da rede pública estadual, para desenvolver o aprendizado e
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compreensão de temas tão pluriculturais e de grande relevância social quanto o processo do
tráfico de escravizados na Bahia.
Consideramos que a elaboração desse contexto não tem a pretensão de encerrar as
discussões, nem mesmo de apresentar interpretações completas sobre o tema em questão,
dada a complexidade da temática escolhida; também por reconhecer que pesquisar é um
exercício processual e, portanto, inconcluso, primamos por focalizar, precisamente, a nossa
leitura e interpretação dos fatos no problema de investigação abordado nesta dissertação.
Assim, reconhecemos serem relevantes e apropriados complementos e estudos posteriores
sobre a mesma temática.
Dessa forma, como pesquisadora socioconstrutivista, estando imbuída em participar
do universo do meu campo temático, de forma profunda e integrada, numa dinâmica de trocas
numa relação de envolvimento e colaboração entre os conjugados, viso adequar às
perspectivas científicas propostas neste trabalho às necessidades reais do referido campo
temático. Essa primeira convivência permite ao pesquisador assegurar a legitimidade do
problema a ser tratado; isso acontece porque através da imbricação entre os sujeitos da
pesquisa – pesquisador e pesquisados –, cria-se uma ligação propiciada pela colaboração
mútua, na qual se torna possível ajustar as demandas e expectativas de ambos.
A importância de construir um contexto como uma leitura preliminar do convívio
dialógico entre os pares da pesquisa é a possibilidade de trazer e evidenciar as circunstâncias
históricas que motivam, direta ou indiretamente, “[...] a maneira pela qual uma sociedade,
uma coletividade, reproduz sua existência; [...] suas práticas sociais, suas relações, sua
estrutura organizacional, cultura e hábitos etc.” (MÉSZÁROS, 2002 apud MATTA, 2013, p.
19). A compreensão do “Modo de Reprodução da Existência” somente é possível através do
contexto que provoca, inevitavelmente, uma condição de aceitação do pesquisador no âmbito
das composições sociais estudadas.
Estabelece-se uma maior compreensão na elaboração desse contexto, que diz respeito
à filiação epistemológica deste estudo de mestrado, a partir da praxiologia do filósofo e
cientista político Antônio Gramsci, cujo postulado teórico é de influência marxista, e cuja
base de sustentação está na práxis dos sujeitos como ação transformadora das suas relações
sociais. Nessa teoria, “[...] a práxis ocupa o lugar central [...] não só como interpretação do
mundo, mas também como elemento do processo de sua transformação.” (SÁNCHEZ
VÁSQUEZ, 2011, p. 30). Assim, a solução pedagógica a ser proposta deve, necessariamente,
ter uma importante contribuição e favorecer a prática profissional de professores e estudantes
no ensino de História. É nesse sentido que a Filosofia da Práxis e os seus princípios teóricos
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correspondem, perfeitamente, às nossas necessidades científicas. Dessa forma, a praxiologia
norteia todo o nosso trabalho e os jogadores devem se sentir contemplados no jogo e donos, já
que todas as ações são construídas colaborativamente, i.e., de forma conjunta na tomada das
decisões.
Nossa compreensão da realidade investigada é, na verdade, uma seleção dos
elementos relativos aos sujeitos e seu arcabouço de experiências práticas e históricas,
elementos os quais servem como dados de entrada para uma constituição preliminar e
equivalem aos dados discursivos desta pesquisa para se entender o processo de escravidão.
Refletimos as discussões sobre ensino de História em rede e a construção de uma
proposta pedagógica para a construção de conhecimento de forma colaborativa e dialógica,
sendo essas de fundamental relevância, principalmente diante dos avanços dos métodos
instrucionais e mecânicos, que a cada dia estão mais presentes na educação superior e
tecnológica. Para tanto, o contexto entende a história e sua divergência, no processo de
escravização que se deu, como um sequestro desses sujeitos que foram arrancados das suas
raízes históricas e culturais, vendidos e transportados para outros continentes como se fossem
animais, de forma que as vidas dos mesmos foram devastadas. Este estudo também nos
convida a uma reflexão sobre as metodologias aplicadas para o ensino de História, na
perspectiva de um jogo RPG, e a necessidade de propostas pedagógicas que potencializem a
autoria e o trabalho colaborativo em rede.
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DO TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS NA BAHIA

O presente capítulo traz como abordagem principal a construção socio-histórica da
escravidão, mais especificamente na Bahia, sendo apresentados elementos que consideramos
importantes para entendermos a escravidão no Brasil e na Bahia. Destacamos que o contexto
elaborado não tem a pretensão de encerrar a discussão ou as interpretações completas sobre o
tema histórico, mas apresentar pontos que julgamos relevantes para um entendimento crítico
engajado do estudo, considerando essa abordagem necessária para elaboração do contexto
histórico tornando-me interlocutora válida em relação ao jogo que pretendo desenvolver.
Analisamos o contexto como uma leitura preliminar para a integração entre os
sujeitos da pesquisa, a fim de salientar as motivações históricas que influenciaram direta ou
indiretamente, “[...] a maneira pela qual uma sociedade, uma coletividade, reproduz sua
existência; [...] suas práticas sociais, suas relações, sua estrutura organizacional, cultura e
hábitos, etc.” (MÉSZÁROS, 2002 apud MATTA, 2013). Exclusivamente, o contexto tem
como finalidade envolver e validar o pesquisador engajado, na compreensão das composições
sociais estudadas, estando essas conectadas a uma ordem de reprodução social.
Ainda seguindo esse viés, acreditamos que a elaboração do contexto se justifica pela
epistemologia adotada na nossa pesquisa, a praxiologia gramsciana; Gramsci é um importante
teórico que sofreu forte influência marxista, sustentando a práxis dos sujeitos como
transformação das suas relações sociais. No intuito de embasar essa posição, buscamos como
uma importante interface tecnológica o jogo Role Playing Game capaz de simular, o mais
próximo da realidade, o contexto a ser do jogo. Temos como proposta pedagógica uma
abordagem socioconstrutivista para favorecer a construção de um modo de pensar histórico
sobre o tráfico de escravizados e suas principais consequências na vida dos discentes
envolvidos na pesquisa. Desse modo, os aspectos adotados e a abordagem praxiológica
atendem às necessidades científicas dessa investigação.
Com isso, a intenção desse capítulo, aliado à praxiologia adotada, é apontar a
totalidade das tensões sobre o tráfico de escravizados na Bahia, para entender e situar
didaticamente o quadro de elementos que serão modelos no roteiro do jogo, e simular o
momento histórico do tráfico, para assim alcançar momentos históricos do contexto a ser
modelado. Diante do exposto, com relação ao desenvolvimento da metodologia, apresentamos
uma proposta atual e inovadora, que vem sendo utilizada em pesquisas aplicadas com
tecnologias da informação e comunicação (HERRINGTON, 2004).
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Na investigação sobre uma aplicação do jogo RPG, como uma proposta pedagógica
para o ensino de história do tráfico de escravizados na Bahia, com estudantes da educação
básica da rede estadual de Salvador, utilizaremos a Design Based Research - DBR como
metodologia, a qual considera a contextualização a primeira fase da pesquisa, permitindo ao
pesquisador analisar os problemas da temática em colaboração com os demais sujeitos
envolvidos. Essas características convergem com a praxiologia, o socioconstrutivismo e o
modo de pensar histórico.
Ao apresentar as categorias históricas que ainda permanecem presentes em nossa
cultura e conjuntura social como aspectos presentes na formação cultural da sociedade
brasileira aqui contextualizada, se configuram como conteúdos no jogo RPG, que se deve ao
método de modelagem que seguiremos para a aplicação do jogo.

2.1 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS NA BAHIA

Desde o período da Antiguidade, perpassa em suas origens o complexo processo das
Américas e, consequentemente, do Brasil. O continente Africano e a organização política e
social das suas sociedades apontam a dinâmica do comércio que por lá se desenvolvia. Dessa
forma, a escravidão chega ao Egito, um dos primeiros locais a adotar essa prática, a qual se
expande pelo mundo antigo e medieval, desenvolvendo complexas relações de tráfico,
escravização, discriminação racial e enriquecimento, que chegam, também, às Américas.
Nessa conjuntura, a escravização, que tem suas raízes imersas na história da
humanidade, possui diferentes facetas e suas condições são as mais variadas possíveis. Na
antiguidade, ela passa a ser considerada uma condição natural do indivíduo comum que não
possui prestígio na sociedade, contudo não estava direcionada à racialização dos negros. Na
Grécia e em Roma, as crianças que eram abandonadas por suas famílias não se tornavam
escravas, esse status era reservado às pessoas que nasciam nessa condição ou que eram
capturadas em guerra santa.
Contudo o processo de escravização foi tendo vários desdobramentos dentro dessa
conjuntura da sociedade que, inicialmente, tem um aspecto de livre comércio entre
portugueses e africanos na prática do escambo, em que a troca de mercadorias de interesse era
feita entre eles. A religiosidade era um dos aspectos que obrigava esses sujeitos a serem
escravizados, já que naquela época a igreja representava o poder que, por sua vez,
determinava a ordem do país, e quem não seguia sua ideologia ou doutrina representava uma
ameaça à igreja, já que a mesma era o poder supremo do país nesse período. Já na Grécia
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antiga, a escravidão assumia uma particularidade em que o escravizado permanecia como
ajudante do senhor; na costa africana, a escravidão familiar era mais comum e os senhores
zelavam pela linhagem do escravo e propiciavam a divisão do trabalho conhecida como
“escravidão branda”. Alberto da Costa e Silva (2002) explica que esse termo se refere às
outras formas de trabalho escravo que eram formatos subumanos do trabalho em outras
culturas.
Sendo assim, as condições de trabalho eram duríssimas, as mulheres eram exploradas
sexualmente, tratadas como animais, sendo a primeira mercadoria com fins lucrativos;
também consideradas como itens de escambo e mercadoria de prestígio. Os escravos, além de
serem considerados diferentes na condição socialmente construída pela sociedade vigente,
eram marcados fisicamente, para que fossem identificados com facilidade. Diversas foram as
formas de mutilação dessa sociedade escravizada, onde esses sujeitos não eram donos dos
seus corpos nem de suas sexualidades. “A afirmação vale até a época dos Ramsés, quando, ao
que nos parece, os escravos foram empregados em grande número nos trabalhos de irrigação e
beneficiamento das terras” (SILVA, 2002, p. 17).
Essa situação contribuiu para que durante longos anos os escravos fossem
comercializados como objetos de troca entre seus donos. No Império Egípcio, os escravos
possuíam características físicas que os marcavam; eles tinham lábios grossos, cabelos tosados
e rabichos; essas características, além de físicas que identificavam suas diferenças étnicas,
marcavam esses povos. O tráfico de escravos entre o Egito e a Núbia era prerrogativa do
Faraó; nesse contexto, os indigentes eram maltratados e repudiados pelos deuses; essa
condição já justificava a escravidão dos mesmos.
Já na Península Ibérica, a cor da pele, a religião, as condições sociais eram fatores
determinantes, que estigmatizavam inferioridade e intensificavam essas diferenças, ampliando
a relação discriminatória que deu vazão às desigualdades raciais. A interiorização dos negros,
com a consolidação de estereótipos raciais, se dava de forma que essas pessoas eram vistas
como seres incapazes, de pouca inteligência e comparados aos animais.
Tais marcas estigmatizavam os escravos causando-lhes morte social, e vão muito
além de suas aparências. A morte social despe o escravizado de seus antepassados, de sua
família, de seus descendentes, de sua cultura, raízes e tradições. Retira a sua identidade,
devasta seus símbolos e rituais, também reduz esses indivíduos a um “exílio perpétuo e perde
sua dimensão na eternidade ao deixar de sacrificar aos antepassados e ao morrer sem
progênie, pois seus filhos a ele não pertenceriam e estão proibidos de lhe erguerem o mais
simples dos altares” (SILVA, 2002, p. 86).
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Com a chegada dos europeus, ao desembarcarem no Continente Africano, no século
XV, começaram a ocupar suas terras, se surpreendendo com o modo de vida adotado por
aquela população, que era estabelecida principalmente por uma relação de parentesco e que se
estendia por todo o território. Essa também era uma relação que marcava os povos e definia
suas identidades. Segundo Albuquerque e Walter Filho,
a incorporação dos escravos na família se dava de modo gradativo: os filhos de
cativos, quando nascidos na casa do senhor, não podiam ser vendidos e seus
descendentes iam, de geração em geração, perdendo a condição servil e assim
assimilados à linhagem. Assim o grupo podia crescer com o nascimento de escravos,
fortalecendo as relações de parentesco e aumentando o número de subordinados ao
senhor […]. (2006, p. 14).

Podemos compreender, através deste estudo, que a origem social dos escravizados
estava diretamente relacionada à linhagem familiar; nesse contexto, a menor condição diante
da sociedade representava a falta de prestígio e essas pessoas passavam a ser escravos
domésticos. Nessa condição, eram obrigados a trabalhar na agricultura ou na casa do senhor,
em serviços domésticos.
Para melhor entendermos, os escravizados ainda representavam um número pequeno
por família, mas para as famílias que os possuíam simbolizavam para a sociedade notoriedade
e poder, pois era sinal de autonomia e sustentação. O tráfico de escravizados foi um momento
na história que passou por diversas vertentes; inicialmente destinava-se às pessoas que
cometiam algum tipo de ato ilegal na sociedade, como: roubos, assassinatos, feitiçaria e até o
adultério, que nesse período era considerado um crime. Dentro dessa conjuntura, o penhor, o
rapto de pessoas e a compra e troca de mercadorias se tornaram muito frequentes, acelerando
o crescimento dessa prática.
A venda ou troca de indivíduo da comunidade podia garantir a sobrevivência do
grupo, inclusive de quem era escravizado. A troca de alguém por comida era uma
forma de evitar a extinção do grupo […]. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO,
2006, p. 15).

Contudo os escravizados não se restringiam apenas a homens, tampouco a negros,
mas incluía “a população indígena”; os índios também fizeram parte dessa peregrinação no
Período Clássico; já existe registro que mulheres e crianças eram capturadas no Egito. Entre
os séculos XVI e XVII, os povos indígenas, que habitavam a costa brasileira, passaram a ser
escravizados e a fazer parte desse comércio. Eram forçados ao trabalho duro, imposto à
população nativa e recebiam o nome de “negro da terra”; essa era a forma de distingui-los do
“negro da guiné”, já que nesse período o escravo africano era também identificado assim.
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A escravidão intracontinental ou escravidão doméstica era comum em algumas
sociedades africanas e justificada por diversos motivos: guerras entre povos e escassez de mão
de obra. Em algumas sociedades, o cativeiro era a punição para a pessoa que fosse condenada
por roubo, assassinato, feitiçaria e, às vezes, adultério; a posse de escravos assegurava poder e
prestígio aos seus senhores; mulheres e crianças eram escravizadas para ampliação da estirpe
dos seus senhores.
As formas de trabalho desenvolvidas pelos escravizados eram as mais variadas
possíveis, entre elas artistas de circo, gladiadores e criados pessoais; outros trabalhavam na
lavoura, nos canais de irrigação nas sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente e nas
minas, suprindo, assim, as demandas da sociedade que pertenciam. No Continente Africano, a
posse de escravos atribuía ao senhor status de riqueza e poder, já que esses eram considerados
mercadorias de extremo valor, e quem tinha um grande número de escravos era considerado
rico. Ainda assim o comércio de pessoas era pequeno. Essa relação comercial gerava uma
convivência conflituosa entre europeus e os africanos, que eram submetidos à escravidão
muito longe do Continente Africano.
Ainda hoje, o racismo é uma influência nefasta que esta pesquisa deseja combater,
por trabalhar com a crítica do processo de escravização. A escravidão no Brasil,
principalmente na Bahia, deixou marcas profundas na nossa sociedade, seja no modo de vida,
nas relações de trabalho, na cultura, na religião e nas relações sociais, sendo que essas últimas
tiveram forte influência na formação do povo brasileiro e permanecem presentes na
conjuntura da sociedade atual. As políticas afirmativas vêm para promover o reconhecimento
e a valorização da história e da identidade dos afro-brasileiros, a fim de promoverem
mudanças para superar as mazelas, oriundas da escravidão, que ainda persistem nas
desigualdades sociais e sociorraciais presentes na sociedade contemporânea.

2.2 EXPANSÃO DO COMÉRCIO DE ESCRAVIZADOS

Embora houvesse uma resistência inicial, por parte de muitos povos, para o
desenvolvimento dessa prática, o comércio de escravizados ou comércio de gente, como
também era conhecido, intensificou-se pela grande pressão externa, o que foi fundamental
para o tráfico de pessoas alastrar-se por vastas dimensões.
Os portugueses, ao identificarem a rentabilidade do comércio de escravos, logo
transformaram uma prática local em um comércio internacional. Inicialmente, eles tentaram
obter escravos realizando expedições militares pelas regiões mais afastadas da costa africana,
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pois nessa época a escravização de negros africanos não era uma exclusividade dos
portugueses, outros povos já participavam, saqueavam e destruíam comunidades inteiras com
o propósito de escravizar seus habitantes. Em outras situações, os portugueses invadiam
aldeias, em consequência famílias inteiras, indefesas, eram completamente desarmadas, por
meio de muita violência.
Consequentemente, grande parte dos cativos se concentrava na África; o comércio
ainda era pequeno, mas se expandiu rapidamente entre os muçulmanos; os escravizados, por
sua vez, constituíam a minoria, principalmente na Europa e Ásia Menor. A partir do século
XVIII, começou a corrida ao ouro de Gana, época em que toda Costa Norte-Africana tornouse muçulmana. Assim, os europeus descobriram, na África, a prática da escravidão que era
característica e passaram a se aproveitar dessa situação impondo requintes de crueldade, pois
não bastava a submissão, também havia as disputas por escravos que ultrapassavam as regiões
e o mar.
Com isso, os europeus utilizaram-se das características peculiares da escravidão
africana, adaptando-as às suas necessidades e capacidade bélica – infligindo crueldades antes
não vistas, disputando escravos com grupos locais e expandindo as suas dominações para
além-mar. Sendo assim, o processo de escravidão teve uma grande relação com a história da
religião e parte da África passou a ser conhecida como muçulmana ou África cristã, os
europeus e muçulmanos iniciaram uma grande disputa no mercado de escravos, estabelecendo
uma verdadeira guerra.
Essa situação contribuiu para que outros povos, a exemplo dos árabes,
estabelecessem uma relação natural de suposta inferioridade dos negros para justificar a
escravização desses sujeitos. Nesse cenário, a força ideológica é muito forte, onde os negros
são discriminados por outros escravos brancos, que se sentem superiores mesmo em
condições iguais, estabelecendo a cor da pele como supremacia.
As diversas formas de resistência desses indivíduos sempre estiveram presentes, mas
o desenvolvimento do comércio de escravizados atinge proporções absurdas, tendo seu auge
nos séculos XVI e XVII, pois já existia grande comércio transatlântico, tão disputado, que não
podia mais se falar em hegemonia portuguesa à frente dessa disputa. Contudo, o mercado
transatlântico de escravos, gerenciado pelos holandeses e ingleses, tornou-se um negócio
muito rentável, passando a despertar cobiça e discórdia entre os negociantes.
Diante dessa realidade, passou-se a viver um estado de horror estabelecido pelo
tráfico de pessoas, que passou a ser de interesse não somente dos africanos e portugueses, mas
dos holandeses, dos ingleses, dos árabes e de diversos povos. Podemos afirmar que esse
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desenvolvimento ocorreu gradativamente em virtude de as Américas já terem uma
institucionalização da escravidão, que se consolidou a partir do século XVIII, ou seja, a
ilegalidade se legitimou e encontrou uma base legal para uma maior adesão dos países de
destino dos escravizados, provocando uma expansão desordenada desse comércio.
Com isso, em alguns povoados como Sena e Moçambique a escravidão tornou-se um
refúgio para esses indivíduos que fugiam da seca e fome, evitando, assim, a extinção do seu
grupo, essa passou a ser uma forma de garantir a sua própria sobrevivência. Diante dos
problemas sociais já existentes, no Egito, que se localiza no Norte da África, a escravidão
doméstica tomou uma grande proporção, intensificando o comércio de escravos.
Ainda assim, no Islão, a adoção do camelo, que servia como principal meio de
transporte no século VIII, tornou-se importante porque possibilitou aos bárbaros andarem por
grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Os camelos e os escravos ajudavam na
busca por comida e água. Essas expedições vitimaram mais de sete milhões de pessoas e
muitas morreram no deserto.
A escravidão entre as mulheres era uma forma de garantir sua fertilidade e ampliação
do grupo, existia uma preferência por mulheres e crianças para escravizar. De acordo com
Albuquerque e Walter Filho,
a integração dos cativos também explica a predileção pela escravização de crianças,
visto que elas mais facilmente assimilavam regras e constituíam vínculos com a
família do seu senhor. Não por acaso, nesse tipo de cativeiro se preferia mulheres e
crianças. A fertilidade das mulheres garantia a ampliação do grupo. (2006, p. 14).

Tais situações contribuíram para identificar que esse grupo de pessoas era
considerado o mais vulnerável e de fácil dominação, fazendo com que os sequestros e os
ataques a pequenas comunidades se tornassem cada vez mais frequentes.
O encontro entre os portugueses e os africanos foi uma verdadeira guerra. Os
portugueses que chegaram a essas terras buscavam ouro, mas levaram um grande número de
escravos nessas expedições, gerando muita desconfiança sobre o destino daqueles cativos. O
comércio de escravos já era uma prática comum nas proximidades do Senegal, que
participava do comércio transaariano, em que eram negociados, também, o ouro, a pimenta, as
plumas e as peles de animais.
Inicialmente, foi uma relação conflituosa e de muita suspeita, mas por volta de 1460
os africanos que viviam em Gâmbia passaram a negociar com os portugueses, desenvolvendo
o comércio. A partir daí começaram a surgir outras mercadorias na Costa do Ouro. Nos
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séculos XVI e XVII surgiram a cabotagem e a noz de cola, sendo esta última uma mercadoria
de grande valor comercial. Para Albuquerque e Walter Filho,
Essa tendência só se acentuou ao longo do tempo, tanto que no século XVIII
aproximadamente 715 mil pessoas foram capturadas na África negra e escravizadas
no Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. Esse tráfico voraz de gente de cor
preta explica a presença de negros nas populações árabes [...]. (2006, p. 19).

A intensificação do comércio de escravizados no litoral passou a representar, para
alguns, coragem, esperança, melhores condições de vida e, para outros, a decadência e
desgraça total. Diante da proporção que tomou, o comércio de escravos passou a ser uma
atividade tão lucrativa no século XVI que outras atividades agrícolas passaram a ser
secundárias. As cidades iorubanas tinham uma participação intensa nessa comercialização. A
região do Golfo de Benim passou, também, a ser conhecida como Costa dos Escravos, onde a
disputa era muito acirrada tornando um mercado altamente competitivo entre os que vendiam
os escravos, iorubás e dahomeanos.
Os árabes enxergaram na escravidão um empreendimento comercial de grande vulto
na África, deixando de ser simplesmente compra e venda de escravos para uma importante
fonte de renda que despertava muitos interesses desses povos. Esse período foi marcado por
muitas mortes e sofrimentos, esses povos eram muito religiosos e de tradição católica. Para os
infiéis, a escravidão era seu destino; para os profetas de Maomé, representava uma missão
religiosa; a maioria dos escravizados era oriunda da África, principal canal de abastecimento
de escravos.
Esse processo foi tão avançado no século XVIII, que milhares de pessoas foram
capturadas na África para serem escravizadas no Egito, Líbia, Argélia e Marrocos. A partir
desse momento, a escravidão passou a suprir as necessidades domésticas, ganhando ampla
extensão. Com a presença dos europeus na Costa da África, o tráfico de escravizados ganhou
uma dimensão intercontinental, o que fez do continente Africano o maior exportador de mão
de obra escrava. Albuquerque e Walter Filho concluem:

Por isso, não se pode entender a prosperidade do tráfico de escravos sem levar em
consideração a combinação de interesses entre europeus e africanos. É bem verdade
que as nações europeias tentaram manter o controle sobre as regiões produtoras de
escravos, mas o tráfico africano era um negócio complexo e envolvia a participação
e cooperação de uma cadeia extensa de participantes especializados, que incluía
chefes políticos, grandes e pequenos comerciantes africanos. Há estimativas de que
75 por cento das pessoas vendidas nas Américas foram vítimas de guerras entre
povos africanos […]. (2006, p. 26).
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Contudo, já no ano de 1545, o donatário da Paraíba do Sul, Pedro Góes, escreveu
para seu sócio em Lisboa, Martim Ferreira, solicitando a remessa urgente de escravos para a
Colônia Portuguesa na América, o Brasil. Ele estabeleceu o limite de um ano e meio para que
houvesse a troca de 2000 arrobas de açúcar pela vinda de um maior número de colonos e,
principalmente, de escravos africanos.
Diante da necessidade de escravos, o padre Nóbrega escrevia a D. João III
encarecendo a vinda de alguns negros da Guiné para o colégio da Bahia, porém somente com
Dona Catarina como regente, em 1559, é que a corte promoveu o primeiro ato de proteção à
indústria açucareira da colônia, autorizando a cada senhor de engenho resgatar até 120
escravos. Assim, os primeiros negros que migraram e partiram da República dos Camarões
(Congo) à diáspora banta foram os escravos iniciais que entraram no Brasil.

2.3 ROTAS DO TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS NA BAHIA

A princípio, a rede dos agentes do tráfico envolvia muitas pessoas que se espalhavam
por diversos pontos do Litoral Atlântico. Durante todo o período do tráfico, os mecanismos
utilizados para essa captura eram sempre através de invasões e sequestros; com atuação em
diferentes lugares, essa prática era mais uma forma de aquecer as relações econômicas entre a
África e o Brasil. Para Verger, [...] no início do século XVIII, não existia nenhum
regulamento para restringir e disciplinar os navios da Bahia, o que provocava uma lamentável
desordem no mercado de escravos (1968, p. 129).
Passou a ser, nesse contexto, que se observou a forma independente dos negociantes
da Bahia nas suas relações comerciais e administração dos entrepostos na região da Costa da
Mina. Dessa forma, as rotas de navegação entre Brasil e África tiveram elementos favoráveis
como os ventos e a maré para a navegação entre os litorais do Brasil e África Ocidental; essas
navegações eram feitas em embarcações à vela, muito frágeis e velhas, por isso os naufrágios
ocorriam com frequência e, pela falta de manutenção dessas naves, o resultado foi um terço de
mortalidade entre os cativos.
Esses navios, também chamados de Tumbeiros, tinham condições precárias, a
alimentação e as condições sanitárias eram de péssima qualidade, os escravizados eram
transportados amontoados, o que provocava muitas doenças e mortes durante a travessia, que
além de ocorrer por um longo período (aproximadamente 35 dias, podendo a chegar a três
meses de viagem), em alguns casos, as embarcações vinham superlotadas, além de serem bem
velhas.
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No século XVI, a grande maioria dos escravizados que chegava ao Brasil por meio
dessas rotas era da Guiné (Bissau e Cacheu) e da Costa da Mina. A partir do século XVII,
esse comércio passou a se deslocar também para o Sul, com preferência a Congo, Angola e
portos de Luanda, Benguela e Cabinda, mantendo essas atividades ativas nessas localidades.
Ainda na primeira metade do século XVI, a escravidão do índio na colônia
portuguesa, na América, era predominante, mas diversos fatores levaram a sua substituição
pelo africano. As epidemias dizimaram grande número dos índios escravizados que
trabalhavam nos engenhos ou que viviam em aldeamentos organizados pelos jesuítas. As
fugas dos índios para o interior do território brasileiro provocavam um aumento no custo de
captura e transporte do cativo. Além disso, nenhuma comunidade indígena conseguiu firmarse como fornecedora regular de cativos, o que dificultou a formação de comunidades
indígenas capazes de capturar nativos e comercializá-los com colonos, atendendo à crescente
demanda de mão de obra.
As limitações em escravizar comunidades indígenas e a vontade da Coroa Portuguesa
em inserir o Brasil nos comércios europeu e africano fizeram com que mais de quatro milhões
de cativos africanos aportassem no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, tornando o tráfico
negreiro um grande negócio e fonte de lucros para portugueses, holandeses, ingleses,
brasileiros e africanos. Nesse momento, o tráfico de escravos deixou de ser apenas uma entre
as várias atividades ultramarinas iniciadas com os “descobrimentos” para se transformar no
negócio mais lucrativo do Atlântico Sul.
O tráfico negreiro estigmatizou o Brasil como o maior importador de mão de obra
escrava da América, e uniu para sempre o país à África; também foi fonte de riqueza para
muitos colonos e traficantes, ao ponto de podermos afirmar que a industrialização inglesa foi
financiada pelo tráfico negreiro, uma vez que colonos e traficantes enriquecidos gastavam sua
fortuna na Inglaterra ou importavam produtos manufaturados.
Contudo, a partir do século XVIII, os escravizados começaram a sair do Litoral
Ocidental de Moçambique com destino ao Brasil, os primeiros destinos dessas rotas eram
Angola ao Rio de Janeiro, e Moçambique ao Rio de Janeiro. Esse estado brasileiro se
destacou como sendo um dos principais portos no Brasil para o desenvolvimento dessa
prática, chegando depois a Salvador e a Recife.
Na obra “Fluxo e Refluxo o tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de
Todos os Santos dos Séculos XVII a XIX”, Pierre Verger apresenta uma análise de como a
organização das relações econômicas e a hierarquia política instaurada no comércio
extracontinental vieram caracterizar continuidades culturais da África no Brasil e vice-versa.
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Nessa via de mão dupla, que carregava costumes de um continente ao outro, de
acordo com Verger poderia ser explicada com a vinda mais recente da etnia ioruba para o
Brasil e pela sua resistência à influência cultural externa, de acordo com a classe social de
origem. Nesse contexto, para Verger, se essa razão predominasse o fenômeno da expressiva
conservação de traços culturais, também teria ocorrido com os bantos no Rio de Janeiro e em
outras regiões do Brasil, onde o fluxo de Angola e Congo se prolongaram até o final do
tráfico.
Por identificarmos essas marcas culturais ainda tão presentes na nossa sociedade, o
que ainda assim fortalece o preconceito e a discriminação racial no Brasil, dados indicam que
embora na contemporaneidade, com o crescimento econômico, as desigualdades sociais e
raciais tenham crescido no país oriundo do regime escravista, por mais de três séculos, ainda
estão presentes na sociedade. Destacamos alguns aspectos importantes abaixo.

Quadro 1 - Principais características dos escravizados na Antiguidade, no Continente
Africano
MODO DE VIDA DOS
ESCRAVIZADOS

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

TRABALHO
DESENVOLVIDO

Os escravos viviam
como
prisioneiros,
trabalhavam
em
condições subumanas de
sol a sol no deserto, sem
direito até mesmo à água,
muitos morriam de sede.

Neste período, uma das
principais características
que lhe distinguia do
senhor era a cor da pele,
por ser mais escura negra - e cabelo crespo
pixaim. Alguns possuíam
rabichos, como uma
forma de identificá-los.

Os
trabalhos
desenvolvidos eram
diversos, os homens
desenvolviam
serviços de soldados
no
exército
e
trabalhos braçais.

Na
Antiguidade,
o
escravizado
ficava
totalmente a mercê do
seu dono, que fazia uso
do seu trabalho e lhe
explorava sexualmente,
já
que
até
sua
sexualidade não lhe
pertencia.

Os traços do rosto
também compõem essas
características:
nariz
largo achatado e os
lábios
vermelhos
e
grossos,
que
os
distinguiam facilmente
de seus senhores.

As mulheres eram
destinadas
aos
serviços domésticos
e cuidavam das
crianças de suas
senhoras.

PRINCIPAIS
ROTAS DO
TRÁFICO
Com ampliação e
intensificação do
tráfico
de
escravizados no
século
XI,
quando o Islã se
apoderou do Sul
da
Arábia,
aumentando
assim
a
importação entre
os escravos da
Etiópia e da
África Índica.
No
final
do
século VII, os
bárbaros
passaram
de
escravizados
a
escravizadores.
Entre os séculos
XVI e XVII, o
tráfico
de
escravos
da
África para a
América ligou os
dois continentes,
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As mulheres, em geral,
executavam as tarefas
domésticas, preparavam
as refeições dos senhores
e de seus filhos; serviam
de ama de leite para as
crianças das senhoras,
quando essas não tinham
leite, e sofriam abusos
sexuais
pelos
seus
senhores.

tornando-se um
dos
negócios
mais lucrativos
naquele período.
Os
principais
destinos
dos
escravizados
entre os séculos
XVI e XIX,
chegando a um
percentual
de
quase 10 milhões
de escravos que
desembarcaram
na
América,
eram o Brasil, em
primeiro lugar, e
em
segundo
lugar,
as
Colônias
Britânicas;
em
terceiro,
as
Colônias
Francesas;
em
quarto,
as
Colônias
Espanholas; e o
último
destino
dos escravizados
era
o
das
colônias
holandesas.
O comércio de
escravizados foi
motivado
pela
possibilidade de
grandes lucros,
que culminava na
grande procura
por mão de obra
escrava
no
Brasil, fez com
que o comércio
de escravos se
intensificasse,
além
de
contribuir para
uma exploração
brutal.
Os
escravizados
viviam
em
condições
subumanas,
muitos
não
suportavam
e
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morriam
prematuramente,
impossibilitando
o
crescimento
natural
da
população
que
vivia
nessa
condição.

Os escravizados eram
vistos e tratados como
mercadorias,
como
animais. Tratados com
requinte de crueldade e
violência pela sociedade
vigente;
eram
considerados
como
propriedades dos seus
senhores.
A escravidão de uma
mulher ou de um homem
representava sua morte
física, já que eles viviam
em uma condição de vida
que retirava todo o
controle do seu próprio
corpo, esse pertencia a
seu comprador.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

2.4 FORMAS DE TRÁFICO E RESISTÊNCIA ESCRAVA

Nesse contexto, apresentam-se configurações de resistência que variavam muito,
desde uma negociação informal com seus senhores, à adoção de recursos jurídicos contra os
excessos cometidos. Em nenhum momento da história da escravidão moderna houve uma
passividade do negro escravizado. No século XVI, quando os primeiros cativos foram trazidos
da África para o Brasil, os escravizados criaram estratégias para fugir da condição de
“mercadoria”, e mesmo numa terra distante estabeleceram vínculos amorosos, construíram
famílias e não se esqueceram de cultuar e venerar seus deuses, sendo sua cultura preservada
de forma silenciosa.
As formas de resistência da escravidão, no Brasil, foram inúmeras; em algumas
situações eram muito dramáticas e extremas, como os atos de suicídio e, em outras, a
resistência cotidiana da nova situação cativa, como os assassinatos, as revoltas organizadas
em grupo, as fugas, a desobediência sistemática, a lentidão na execução das tarefas, a
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sabotagem da produção e as fugas individuais e/ou coletivas. A fuga era uma das formas mais
perigosas e difíceis de resistência, pois para fugir os escravizados precisavam da colaboração
de outros escravos já libertos, também de alguma pessoa que pudesse fornecer abrigo,
alimento e trabalho. Muitos escravos buscavam refúgio em fazendas, povoados e cidades
onde podiam se misturar aos negros livres e libertos, ou em comunidades indígenas, onde
muitos negros bantos receberam refúgio dos Tupinambás. Muitos cativos fugiam para os
quilombos, conhecidos nessa época como mocambos.
Desde o início da escravidão, os quilombos se tornaram centros de resistência.
Palmares, um dos quilombos mais conhecidos da história, desde 1580, recebia escravos
fugidos das capitanias da Bahia e de Pernambuco. No entanto, os quilombos não se formavam
apenas em lugares afastados, era comum encontrar comunidades bem próximas às cidades, a
exemplo de Salvador. A capital baiana era cercada por mata e tinha diversas áreas
quilombolas em seu entorno, sobretudo entre os séculos XVIII e XIX.
A presença desses quilombos determinou a configuração da cidade, pois em alguns
bairros de Salvador se desenvolveram quilombos ou no entorno deles, como podem ser
citados o Quilombo dos Urubus, que ficava localizado nas imediações do que hoje é Pirajá; o
Quilombo Buraco do Tatu, localizado em Itapuã; o Quilombo do Cabula, originado de uma
aldeia Tupinambá que passou a acolher escravos fugidos; o Beiru, hoje denominado, também,
de Tancredo Neves, foi chefiado pelo negro angola Beiru. Suspeita-se que esses quilombos,
no período Colonial, tenham servido de rota de ligação do Quilombo dos Urubus com o
Buraco do Tatu (SILVA, 2013).
Podemos destacar outra forma de resistência escrava no Brasil, como os inúmeros
levantes e as revoltas. De norte a sul rebeliões eclodiam tanto na cidade como no campo. A
partir do século XIX, as revoltas são mais constantes e o receio da classe dominante em
perder o controle social sobre os cativos era grande, sobretudo depois da revolução escrava,
iniciada em 1791, por cativos na ilha de São Domingos, atual Haiti, que resultou no fim da
escravidão e a criação de um país independente.
A partir desse momento, a Bahia não podia perder o controle sobre seus cativos,
devido a sua grande importância dentro da economia local. Até a primeira metade do século
XIX, a Bahia era o maior produtor de açúcar do Brasil; no Recôncavo estavam as terras mais
férteis e propícias para o cultivo da cana-de-açúcar e os engenhos mais produtivos. Toda a
produção açucareira era movida por enorme contingente do trabalho escravo de africanos e
crioulos; essa alta concentração de escravos tornou Salvador e o Recôncavo palcos de grandes
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tensões e rebeliões, destacamos abaixo os aspectos que contribuíram para o fim da escravidão
nesse período marcante.

Quadro 2 - Formas de tráfico e resistência escrava
FORMAS DE TRÁFICO
Era comum invadirem e destruírem as
casas das pessoas mais carentes,
roubarem seus pertences, pegarem seus
alimentos acabando com todo o meio de
sobrevivência que ajudasse o sustento da
família, obrigando os afligidos a se
tornarem escravos para terem o que
comer, vestir e onde dormir e sobreviver.

LUTA / RESISTÊNCIA
Esse foi um período marcado por muitas fugas;
os quilombos eram o destino da maioria dos
escravos fugidos que não tinha para onde ir e,
nesse local, se uniam para lutar contra as
capturas. Quando mesmo com muita luta eram
presos, alguns chegavam a cometer suicídio, as
mulheres faziam abortos para não colocar no
mundo mais um ser na mesma condição escrava;
aconteciam alguns atos de vandalismo como
assassinatos e roubos, entre outros, que
contribuíam para a resistência sociocultural
daqueles povos, intensificando-a.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

2.5 IDENTIDADE CULTURAL DOS ESCRAVIZADOS NA BAHIA

O Continente Africano passa a ser ponto de origem e partida e ponto de energia. A
religião do candomblé passa a ser arquivo vivo da história da África através dos símbolos,
cânticos, danças, lendas, histórias e resistência do povo negro. Esse continente foi marcado
por sua história e sua religião. Entre os períodos do século XVI e XIX ocorreram muitas
guerras internas entre os diversos reinos existentes em várias regiões da África marcadas pelo
tráfico. Africanos de diferentes línguas e origens tornaram-se “escravos”, categoria lícita da
época no Brasil, o que provocou, segundo Albuquerque e Walter Filho,

o dramático deslocamento forçado, por mais de três séculos, uniu para sempre o
Brasil à África. A retirada violenta de africanos de suas comunidades, conduzidos
para trabalhar como escravos em terras distantes, foi a solução encontrada pelas
potências coloniais europeias para povoar e explorar as riquezas tropicais e minerais
das colônias no Novo Mundo. A colônia portuguesa (o Brasil) dependia de grande
suprimento de africanos para atender às necessidades crescentes de uma economia
carente de mão-de-obra. (2006, p. 39).

Ao chegarem ao Brasil, esses povos se reorganizaram na tentativa de manter viva sua
identidade cultural, criando novos sentidos para suas referências africanas, sem deixar de
manter as características essenciais de suas raízes e origens. Os primeiros passos da economia
brasileira tiveram sua base de formação com a vinda da mão de obra escrava; assim, os
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africanos foram trazidos para o trabalho árduo nos engenhos de cana-de-açúcar das grandes
fazendas, cuidando também do gado e trabalhando na mineração. Saíram da África para o
Brasil, chegaram à Bahia, negros das mais diversas etnias das regiões do Congo, Daomé,
Guiné Benin, Zaire, Cabindas e Gana, entre outros destinos; eles vinham todos juntos, como
se pertencessem a uma mesma família, aqui juntaram suas tradições, religiões, cultura, hábitos
e costumes, representando um só povo e identidade, permitindo, assim, o aculturamento
desses sujeitos.
Esses povos eram explorados e designados para o trabalho, de acordo com a
necessidade exigida, sendo visíveis os estereótipos e o preconceito dos mais variados. Mesmo
assim tentou-se identificar os sudaneses, que em sua maioria vinham da África Ocidental, do
Sudão egípcio e da Costa do Golfo da Guiné. Os Bantos são predominantes da África
Equatorial e tropical e de uma parte do Golfo da Guiné, do Congo, Angola e Moçambique.
Com a chegada desses povos ao Brasil, por volta de 1549 e 1570, a escravidão se
consolida no país como um regime preponderante na Colônia. Essa vinda se dava por meio de
navios chamados, também, Tumbeiros, em condições extremamente precárias, com escassez
de água, alimentos e sem nenhuma condição sanitária. Essas viagens chegavam a durar 35
dias. Em média, cada uma delas, entre o século XVIII e XIX, trazia cerca de 350 a 400
escravos vindos da África. Segundo Albuquerque e Walter Filho,
a maioria dos cativos, cerca de 4 milhões, desembarcou em portos do Brasil. Por
isso nenhuma outra região americana esteve tão ligada ao continente africano por
meio do tráfico como o Brasil. O dramático deslocamento forçado, por mais de três
séculos, uniu para sempre o Brasil à África [...]. (2006, p. 39).

Além da força de trabalho exigida desses indivíduos para servirem à burguesia, foi
muito positiva, também, para as senzalas; além dos serviços prestados nos lares dos senhores
de engenho, onde as amas de leite ajudavam na criação e na perpetuação dessas famílias.
Além disso, traziam consigo também seus cantos, danças e cerimônias religiosas que marcam
seu povo, como o culto aos orixás, uma prática religiosa chamada tradicionalmente de
candomblé, que mantém os costumes e tradições dos negros, sem deixar que suas raízes sejam
esquecidas.
Aos poucos, o Brasil se transformou no principal destino dos escravizados no
mundo, pois além dos interesses mercantis desse comércio, o tráfico transatlântico de
escravos, na América do Sul, foi muito favorável à navegação entre os litorais do Brasil e da
África Ocidental. O Brasil transformou-se, desde a época colonial portuguesa, em uma
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sociedade dominada por senhores que visavam apenas o poder, o dinheiro e o lucro; a vida
das pessoas escravizadas era o que menos lhes importava. No século XVIII, a escravidão
passou a ser predominante entre os africanos, pois eles representavam força e tinham mais
habilidades para o trabalho, possibilitando a manutenção da subserviência e capacidade de
dominação.
Através dessa idealização, os escravos, no Brasil colonial, desempenhavam diversas
tarefas nas zonas rurais e urbanas, na agricultura e na pecuária; trabalhavam, também, como
ambulantes vendendo mercadorias e alimentos, no transporte de coisas e pessoas, e
desenvolviam diversas atividades e serviços de barbearia, artesanato. Em suma, em todos os
ofícios encontravam-se escravizados que desenvolviam atividades secundárias que não
exigiam esforço intelectual.
Eram direcionados aos trabalhos braçais, exercendo as atividades de pedreiros,
carpinteiros, sapateiros, funileiros e a trabalharem por conta do senhor, mas todo dinheiro que
ganhavam era entregue na mão do seu dono, tendo em vista que também era comum o aluguel
da mão de obra desses trabalhadores. Os escravos faziam parte da propriedade do senhor e
sobre eles esse exercia direitos. Os escravos eram explorados nos seus esforços físicos
diretamente para beneficiar o senhor, sendo também alugados a terceiros, tendo todo o valor
dessa locação destinada a seu proprietário.

2.6 CATEGORIAS SOCIAIS DO TRABALHO DE ESCRAVIZADOS

O

trabalho

doméstico

realizado

pelos

escravizados

absorvia

lavadeiras,

engomadeiras, pajens, amas, mucamas e cozinheiras, em suma, todos os serviços caseiros. A
essa realidade, para os séculos XX e XXI, se somaram outras funções correlatas, que foram
legadas aos atuais empregados domésticos. Com o desenvolvimento dessas atividades,
algumas categorias se formaram, tais como: cozinheiro, governanta, babá, lavadeira,
faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos e caseiros, entre
outras atividades que eram exercidas por homens e mulheres, mas sem finalidade lucrativa,
naquele período.
Nesse momento, o trabalhador doméstico, por sua vez, prestava serviços de natureza
contínua, sem obter nenhuma remuneração da pessoa ou da família para a qual prestava o
serviço no âmbito residencial destas. Assim, na época da escravidão, diante da total
disponibilidade sobre a mão de obra do servo, a finalidade lucrativa, ou não, da atividade, era
irrelevante. Caracterizar o proletário doméstico diante dos demais trabalhadores é exatamente
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a finalidade não lucrativa do trabalho prestado ao tomador desses serviços, ou seja, o
empregador não pode auferir nenhum lucro com o trabalho doméstico, sob pena de
descaracterizá-lo, considerando uma relação de emprego comum, com todos os encargos.
A desvalorização dessa atividade doméstica foi sendo alimentada depois da liberdade
dos escravizados, notadamente em momentos importantes para a evolução social, econômica
e política do país, como exemplo, com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho,
em 1943, que afastou expressamente de sua proteção os empregados domésticos. O processo
de liberdade dos escravizados transcorreu, conforme a tradição brasileira, de modo lento e
gradual, operando-se pela via legislativa progressiva, sem rupturas revolucionárias, passando
por etapas demarcadas, primeiramente, pela extinção da importação de escravos, com a Lei
Euzébio de Queiroz; seguindo-se a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, até a Lei
Áurea, o que demorou quase sessenta anos entre a primeira tentativa de abolição do tráfico e a
emancipação total dos escravos.
Apesar de constituir a eliminação da escravatura um item do programa do partido
liberal, os maiores passos rumo à emancipação dos escravos foram dados pela Coroa, e no
governo dos conservadores que também tiveram que se render às vozes dos oprimidos e dos
abolicionistas, oriundas dos liberais e mesmo de conservadores contrários ao regime servil.
Essa insustentável situação gerada pela escravidão doméstica, para João Reis,
[...] funcionava como um mecanismo de reprodução demográfica para o indivíduo
ou grupo escravista (era importante aumentar o número de membros da linhagem
através da aquisição externa e reprodução interna de escravos; estes serviam como
uma medida de prestígio social e poder político, bem como mercadoria que podia ser
eventualmente trocada por outra); mulheres e crianças eram preferidas em razão da
lógica da reprodução e da fácil assimilação às estruturas de parentesco. (1987, p.
10).

Dessa forma, a escravidão doméstica sofreu muitas mudanças, principalmente com a
expansão islâmica, em que ocorreram transformações radicais, demandadas pela comunicação
entre os povos na costa africana do Oceano Atlântico e os europeus, que foi produto das
grandes navegações do século XV em diante. Com o decorrer dos anos, o trabalho escravo foi
deixando marcas permanentes na formação social, cultural e política do Brasil, especialmente
nas relações trabalhistas, nas quais identificamos que até hoje uma das atividades antes
reservadas aos cativos, que era o trabalho doméstico, ficou para o Brasil em regime de
trabalho livre, com forte carga de discriminação decorrente da natureza dessa atividade muito
pouco remunerada e também contra as próprias pessoas que a exercem, negros e mulheres em
sua maioria.
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Com isso, o pensamento constitucional brasileiro identificado à época, carregado de
atenções e aversão pelas mudanças inesperadas, gerou longos debates de ideias e
implementações das inovações mediante leis, bem como, a preocupação com a situação
econômica do tomador dos serviços, em detrimento do direito à igualdade do trabalhador que
tencionou e refletiu o Brasil após 1888. Ao constatar essa demora pelo poder legislativo, no
reconhecimento dessa categoria do trabalhador doméstico e no processo de igualdade de
direitos trabalhistas, inclusive na Constituição de 1988, omitiram os direitos nesse elemento
injusto para com os domésticos em relação aos trabalhadores em geral. Assim, o processo de
escravidão foi submetido aos interesses do sistema escravista, que corrompeu, também, as
ideias liberais.

2.7 ANÁLISE DO CONTEXTO PARA A MODELAGEM DO JOGO

Compreendemos que a análise e organização desse contexto nos permitiu um maior
entendimento com uma leitura mais crítica do processo de escravização no Brasil e na Bahia,
que nos permitiu trazer elementos que competem a este estudo, tornando-me, assim, porta-voz
válida em relação ao jogo que pretendo implementar, sendo esse um critério importante para a
praxiologia, base epistemológica desta investigação. A partir desse momento, temos a
possibilidade de elaborar os elementos que serão levantados no contexto para o roteiro, a
campanha e as aventuras do futuro jogo, a ser modelado no Capítulo 4. Contudo estaremos
sistematizando as categorias da seguinte maneira:
No item 2.1 e 2.2 discutimos a construção histórica da escravidão, esse conceito será
inserido principalmente na campanha, mas também nas aventuras; além das ações dos
jogadores, serão projetadas situações que os levem à compreensão da escravidão dentro do
regime senhorial e como ela se tornou legalmente incompatível com os ideais de modernidade
e da hegemonia do capitalismo no Brasil. Para tanto, o jogo deverá ter situações que
possibilitem, aos jogadores, relacionarem os impactos da escravidão no seu contexto
cotidiano.
As rotas que seguiam as caravanas rumo ao Norte da África saíam em busca de ouro,
peles, marfim e cada vez mais escravos; calcula-se que entre 650 e 1800 o tráfico transaariano
de escravos vitimou cerca de 7 milhões de pessoas e 20 por cento delas morreram no deserto.
Essas Rotas comerciais, através do deserto do Saara, intensificaram o comércio de longa
distância, o que exigia um número maior de escravizados para atender a essas demandas que
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partiam, também, das necessidades desses cativos para o transporte de sal, fardos de tecidos e
armas, entre outras mercadorias.
Em primeiro lugar, o tráfico de africanos constitui um segmento da rede que liga
Portugal ao Médio e Extremo Oriente. Nas relações com a Ásia, Lisboa devia saldar
suas trocas com remessas de ouro (para o império otomano), prata, (para o Extremo
Oriente), Cobre (para a Índia), metais dos quais Portugal era pouco provido. As
primeiras expedições na África têm o intuito de procurar jazidas e feiras nativas que
permutavam metais preciosos. (ALENCASTRO, 2000, p. 30).

Aos escravizados eram destinadas diversas funções dentro do mundo Árabe, desde
concubinas a agricultores, artesãos, funcionários encarregados das burocracias, atividades
domésticas, tecelões, ceramistas e ainda soldados, força indispensável para os combates.
Nessa conjuntura, no século XVIII, em torno de 715 mil pessoas foram capturadas na África
negra e escravizadas no Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. A voracidade do tráfico de
escravizados, nesse período, contribuiu para a presença de negros nas populações árabes.
A modelagem das rotas vai fazer parte do jogo para dar dimensão aos jogadores de
como foi esse processo de escravidão, assim como à sua transformação para interpretação
desse momento histórico, aplicada à Lei 10.639/2003, para que assim possamos fazer essa
interlocução dialógica entre o passado e presente dentro da realidade vivida hoje na
sociedade.
A escravidão traz consigo várias características culturais desses povos, no caso
específico da África e da América, foram criados laços que movimentaram os mais diversos
setores da existência humana, desde a linguagem, o comportamento, o hábito alimentar, o
gosto musical e estético, as representações do sagrado, além de inúmeros outros aspectos. O
tráfico e a escravidão, processos de longa duração que transformaram tanto a vida das regiões
de origem dos escravizados, como os locais de chegada daqueles contingentes humanos,
foram fatores fundantes para o grande intercâmbio cultural e a diversidade na formação do
povo brasileiro.
Os africanos que chegaram ao Brasil, provenientes desse processo duro e desumano
que foi a escravidão, procedentes desse trecho da Costa Ocidental africana, entre 1811 e 1888,
representavam aproximadamente 78,4% dos africanos; já os escravizados, oriundos de Angola
e Congo, e correspondiam em igual período a 19,3% do total. Ainda nesse mesmo intervalo
de tempo, os escravizados representavam 2,2% do mesmo total.
Apesar de o quadro abaixo corresponder ao século XIX, temos convicção que no
XVII esse fluxo de entrada foi muito maior que o apresentado pelos dados abaixo.
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Quadro 3 - Quantitativo das nações de escravizados trazidos para a Bahia no século XIX
NAÇÕES DE ESCRAVIZADOS TRAZIDOS PARA A BAHIA NO SÉCULO
XIX
ORIGEM

1811-1830

1831-1860

1861-1888

GOLFO DE
BENIN
Nagô (Iorubá)

400

1.161

40

JeJe (Ewe)

297

201

22

Hauça

208

95

3

Mina

105

100

5

Costa

118

23

____

Tapa (Nupe)

42

55

2

Bornum

22

23

____

Benin

15

13

____

Calabar

34

36

1

Total

1.241

1.707

73

ANGOLA-

1811-1830

1831-1860

1861-1888

Angola

201

219

5

Cabinda

125

47

____

Congo

39

39

1

Benguela

64

14

____

Total

429

319

6

MOÇAMBIQUE

1811-1830

1831-1860

1861-1888

Moçambique

47

38

1

Total

47

38

1

CONGO

Fonte: Adaptada pela autora a partir de (ANDRADE, 1998).

Fundamentada mediante o contexto levantado anteriormente e com base no quadro
acima, constatamos que a partir desse período foi decrescente esse comércio intenso até sua
extinção. Com isso, o processo de escravidão dos africanos e os indícios que comprovam as
deportações para a América foram acompanhados de uma ação ideológica para reforçar,
estigmatizar e colocar o negro numa condição de interiorização e fortalecimento do racismo.
A discriminação racial expressa, como o caso norte-americano, ou velada, como no caso do
Brasil, exigiu a retomada dos acontecimentos indizíveis, o aprofundamento do conhecimento
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sobre aqueles fatos fundadores dos grupos excluídos, buscando-se a reconfiguração da
memória coletiva.
Diante do exposto, as principais redes e rotas do tráfico de escravizados, na
Antiguidade, passavam pelas expedições militares egípcias e núbias ao longo do rio Nilo até o
Sul do Egito. Essas rotas eram também seguidas por esses prisioneiros que seguiam sob forte
sol, no deserto, e com água racionada; os escravizados percorriam esses caminhos entre as
minas, sob tais condições, em busca de ouro, até a cidade de Kubban. Isso na metade do
século XVIII A.C. (SILVA, 2002, p. 16).
Já nas terras Islames, a condição normal do homem era a liberdade, partindo desse
princípio foram criadas as leis para a escravidão, nas quais só era escravo quem era nascido
nessa condição. Silva (2002, p. 32):
Para o Islame, a condição normal do homem é a liberdade. Foi a partir desse
princípio que as várias escolas jurídicas muçulmanas, fossem sunitas xiitas ou
carijitas, compuseram as doutrinas, leis e jurisprudência sobre a escravidão.
Nenhuma pessoa livre podia ser escravizada por crime, dívida ou indigência.

Nessas rotas, os povos berberes partiam em cáfilas (como eram também conhecidas
as grandes caravanas) em direção ao Saara, e eram formadas, principalmente, por berberes
islamizados, os quais onde passavam ganhavam adeptos na região sudanesa, na savana
africana ao sul do deserto do Saara. A adoção do camelo passou a ser o principal meio de
transporte e de fundamental importância para desbravar essas rotas, isso possibilitou aos
berberes percorrerem grandes distâncias, suportando as condições duríssimas de vida no
deserto.
Nesse momento, a escravidão doméstica passa a atingir larga escala e, no século XV,
já com a presença Europeia na costa da África, tornou-se a principal região exportadora de
mão de obra escrava no mundo moderno, contribuindo para que todas as grandes nações
europeias como Holanda, França, Inglaterra e Espanha se envolvessem nesse grande comércio
lucrativo e disputado, que passa a ser o tráfico de escravizados.
Identificamos, neste capítulo, que a partir do século XIX a sociedade senhorial
brasileira começa a perder espaço para a emergente modernidade, esta que como projeto
trazia no seu bojo a consolidação do capitalismo, tornando incompatível o reconhecimento
legal da escravidão com a nova ordem social. Dessa maneira, o acúmulo das lutas contra a
escravidão se origina desde os primeiros anos da colonização, se intensificando no século
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XIX, como foi elencado no final dos tópicos 2.3 e 2.4, tendo maior intensificação de luta e
resistência que nunca foram aceitas de forma pacífica.
Já na Bahia, alguns aspectos culturais das comunidades africanas se destacavam
provenientes da região do Golfo do Benin e ainda hoje estão muito presentes na
sociedade baiana. Manifestam-se especialmente pela existência de cultos aos antigos
vodus e orixás, semelhantes aos dos atuais habitantes do sul do Daomé e sudeste da
Nigéria. (VERGER, 1968, p. 9).

No século XVIII e na primeira metade do século XIX, a participação da Bahia e de
seus comerciantes era muita intensa, via Atlântico. Angola passa a ser o maior fornecedor de
escravos para as Américas portuguesas e espanholas; diante dessa realidade, foram trazidos de
Angola para o Brasil mais de 52 mil escravizados, com isso, milhares de homens, mulheres e
crianças foram transportados para as Américas onde muitos desembarcaram no Brasil, com
um dramático deslocamento que custou a vida de muitas pessoas e uniu para sempre o Brasil
e a África, com marcas profundas desse processo de escravidão.
A escravidão foi um tipo de trabalho forçado também imposto às populações
nativas. O índio escravizado era chamado de “negro da terra”, distinguindo-o assim
do “negro da guiné”, como era identificado o escravo africano nos séculos XVI e
XVII. Com o aumento da demanda por trabalho no corte do pau-brasil e depois nos
engenhos, os colonizadores passaram a organizar expedições com o objetivo de
capturar índios que habitavam em locais mais distantes da costa. Através das
chamadas “guerras justas”, comunidades indígenas que resistiram à conversão ao
catolicismo foram submetidas à escravidão. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO,
2006, p. 40).

Com isso, o tráfico contribuiu para que o Brasil fosse povoado por pessoas vindas
pelas mais diversas regiões do país. Nessa conjuntura, não podemos perder de vista que a
escravidão é um elemento importante para se entender a lógica social do regime senhorial,
pautada nas relações econômicas e no prestígio que legitima as relações de superioridade e
subserviência. Essas relações contribuíram para que o tráfico clandestino se expandisse,
importando um grande número de cativos, o que se fez diretamente entre a Bahia e Baía de
Benin, à medida que se emancipava e devolviam escravizados para as terras africanas
continuavam os movimentos de exportação em massa de pessoas, como se elas fossem
mercadorias.
Quando os europeus começaram a ocupar o Brasil, no início do século XVI, eles
utilizaram a mão de obra nativa, para explorar produtos que tinham valor comercial. Como
nesse período o número de africanos era relativamente pequeno para o trabalho braçal e com a
demanda exigida a partir da expansão do comércio da cana-de-açúcar, a escravização dos
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índios também foi um grande marco nesse processo de escravidão no Brasil. Assim, a
população nativa passou também a fazer parte dessa mão de obra escrava, durante muito
tempo.
Em 1570, a mão de obra indígena já não era tão interessante, passou a declinar, então
os traficantes de escravizados passaram a trazer os africanos em maior quantidade,
substituindo a mão de obra dos índios. Mesmo assim, a escravidão indígena durou muito
tempo nas regiões das colônias, principalmente no Pará e no Maranhão, onde o escravo
indígena foi muito utilizado até o final do século XVIII. A preferência pelos africanos fez
com que os portugueses se voltassem para o tráfico na África. Com a chegada dos negros da
Guiné, a escravidão africana passou a trazer muitos lucros para o Brasil, que não só abastecia
a terra de trabalhadores, como garantia o comércio de escravizados, que era muito lucrativo
para os comerciantes e para a Coroa Portuguesa.

Na ideia dos europeus, o tráfico era justificado como instrumento da missão
evangelizadora dos infiéis africanos. O padre Antonio Vieira considerava o tráfico
um “grande milagre” de Nossa Senhora do Rosário, pois retirados da África pagã, os
negros teriam chances de salvação da alma no Brasil católico. No século XVIII, o
conceito de civilização complementará a justificativa religiosa do tráfico atlântico ao
introduzir a idéia de que se tratava de uma cruzada contra as supostas barbárie e
selvageria africanas. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 41).

Com o passar dos anos, todos esses fatores contribuíram para expansão dessa prática,
na qual os escravizados, no Brasil, passaram a estar presentes em toda parte, nos engenhos e
canaviais, nas minas, nas fazendas de gado e em outras propriedades. Nas áreas rurais e
urbanas realizavam tarefas diversas, como as atividades domésticas ou ofícios um pouco mais
especializados, como atividade de carpinteiro e sapateiro, entre outros eram também escravos
de aluguel e ganho. No final do dia, o escravo voltava para seu senhor e lhe entregava os
rendimentos; esses valores corroboram e norteiam o emprego do escravo dentro da economia
colonial/imperial, conforme explicitado no Quatro 1, assim como as condições de vida e
trabalhos desenvolvidos, impactando na qualidade de vida e longevidade do cativo.
Sendo assim, o comércio de escravizados se expandiu por todo Brasil; entre o
Nordeste e o Sudeste essa prática comercial foi bem intensa, com grande necessidade de
trabalho nas minas, lavouras, engenhos, canaviais e nas fazendas de gado; sendo essa mão de
obra muito disputada entre os senhores.
Com isso, no século XVI, as regiões de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro passam
a gerar um aumento de mais de 40% dos escravos para o trabalho nos canaviais com o
advento da cana-de-açúcar; em consequência, os trabalhos nas minas exigiam um número
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cada vez maior de escravizados para desenvolver essas atividades braçais (MATTOSO, 1982,
p. 23).
Com o passar dos anos, já no século XIX, o grande destaque da agricultura passa a
ser o café, o qual intensifica o tráfico ilegal e favorece, para essa prática, o comércio do
homem negro, que passa de mão em mão como mercadoria e objeto de desejo, disputa e
cobiça de uma sociedade escravista.
Considerando esses pressupostos, ainda hoje os impactos do processo de escravidão
nas esferas da sociedade influenciaram fortemente a evolução social do país e não
legitimaram a cidadania do negro, mas mantiveram os valores senhoriais nas relações de
liberdade. Na contemporaneidade, esse projeto de modernidade, idealizado no século XIX,
apresenta as relações sociais atuais na sociedade. Para apresentar a sistematização desses
posicionamentos e sua aplicação na modelagem do jogo, apresentamos o quadro abaixo:

Quadro 4 - Contexto da escravidão aplicada à modelagem do RPG
Contexto Escravidão aplicada à modelagem do jogo RPG
Nº

1

2

4

5

6

7

Categoria
Escravidão

Descrição

Teve sua origem social na Antiguidade,
despertou grande interesse da sociedade
senhorial, em que o ser humano é forçado a
viver em condição muito precária, tratado
como mercadoria, deixando para trás sua
família, cultura e história, perdendo a
autonomia sobre sua liberdade.
Tráfico
de Este processo se deu por meio de invasões,
escravos
sequestros, captura, transporte e venda de
escravos,
realizados
por
diversas
sociedades escravistas.
Modernidade
Processo ideológico ocorrido no século
XIX, que objetivou a consolidação da
ordem de reprodução social capitalista no
Brasil.
Fim
da Com o fim da escravidão, as condições de
escravidão
trabalho ainda são precárias, baixa
remuneração, permanece a viver Transição
do trabalho escravo para o trabalho livre,
dentro do projeto da modernidade.

Na Modelagem do
RPG



Campanha
Aventura




Campanha
Aventura




Campanha
Aventura


Campanha

Aventura

Objetivo
jogadores

Condições de Dentro da dialógica escravista brasileira, o 
Campanha
Trabalho e vida trabalho executado pelo escravo influencia 
Aventura
do escravo
diretamente na sua qualidade de vida.

Objetivos
jogadores
Formas
de As resistências e revoltas são forças 
Campanha
resistência
e internas dentro da dinâmica escravista que 
Aventura
revoltas
corrobora a não passividade dos 
Objetivo
escravas
aprisionados diante da sua condição social, jogadores

dos

dos

dos
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que provocou muitas fugas; os assassinatos
e os suicídios marcaram esses sujeitos.
8
As principais O primeiro ciclo dessas rotas vem da
Rotas do tráfico África, ao Norte do Equador, para o Brasil
de escravizados do século XVI. Segundo ciclo das rotas:
Congo e Angola para o Brasil, no século
XVII. O terceiro ciclo: os escravizados
vêm da Costa da Mina, com destino ao
Brasil, de preferência ao baiano, século
XVIII, propriamente o ciclo baiano, o da
Baía de Benin. Já no século XIX, chegam
negros de diversas regiões, mas
predominam os de Angola e Moçambique.
Ora seguiam em direção à Guiné e à
Angola, ora à Costa da Mina; essa
oscilação era em virtude de questões
econômicas e políticas, tanto externas
quanto internas.
9
Características
Essas rotas seguiam pelo deserto do Saara,
dessas
rotas, a pé e, futuramente, com os Camelos que
meios
de ajudavam nessas caravanas. Seguiam
transportes
também pelo mar e saíam da África em
utilizados pelos direção ao Brasil; os escravizados eram
escravizados.
transportados nos porões desses navios, os
Tumbeiros, embarcações maiores e os
Caravelões, esses já eram barcos menores;
as viagens duravam cerca de 15 a 35 dias,
com cerca de 150 a 300 escravos a bordo.
Além dos naufrágios que ocorriam por
conta das embarcações velhas, a
mortalidade chegava a um terço de sua
carga total.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.


Campanha

Aventura

Objetivo
jogadores


Campanha

Aventura

Objetivo
jogadores

dos

dos

Dessa forma, nossa pesquisa buscou apresentar os elementos que consideramos mais
importantes para traçar o processo de escravidão na Bahia, assim como, as suas rotas. Com
base no contexto apresentado e na visão aqui defendida, o quadro representa a nossa
compreensão sobre o tráfico de escravizados na Bahia, destacando os aspectos e pontos que
para nós são mais importantes, os quais comporão a modelagem do jogo.
Enquanto pesquisadora busquei me empenhar para entender todo o processo de
escravização e suas rotas, na tentativa de entender o contexto sem, contudo, ter a pretensão de
finalizar a pesquisa sobre o tema nesta análise, mas para a nossa análise, os quadros acima são
resultantes deste estudo, que marca a relação entre o contexto e o tema estudado, assim,
estaremos construindo, a partir desses elementos, a modelagem do jogo propriamente dita, o
que ocorrerá nos capítulos seguintes. Finalizamos essa etapa após o levantamento do lastro
teórico que vai permear todo contexto do nosso jogo.
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3 PRINCÍPIOS TEÓRICOS DA APLICAÇÃO DO JOGO RPG PARA O ENSINO DE
HISTÓRIA
Para estabelecermos uma compreensão, começaremos discussões entendendo que
uma leitura praxiológica da pesquisa é aquela que pensa ser impossível ao investigador não
estar imerso e comprometido na investigação; contudo é entendido como parte do processo da
investigação que se desenvolve a partir de dado contexto. Neste capítulo, discutiremos uma
nova abordagem pedagógica para trabalhar no ensino de História associado a tecnologias
educacionais do jogo RPG Digital, aportado na Praxiologia de Antônio Gramsci, nas
concepções pedagógicas vygotskyanas e no modo de pensar histórico, que resultará na
modelagem do jogo.
O jogo a ser modelado é o RPG, que tem como principais características uma
simulação baseada na interpretação de personagens, e muito se aproxima da dramatização dos
jogos teatrais. Nesse tipo de jogo, o RPG, que é um jogo de criação coletiva de histórias, os
jogadores interpretarão os papéis dos personagens em aventuras, simulando aquele dado
acontecimento ou fato histórico, mas de diferentes realidades.
Neste capítulo, relataremos um pouco das nossas experiências vividas e o
envolvimento com o jogo RPG ao longo da pesquisa. Considerando a importância dos jogos
digitais, no que se refere à apropriação tecnológica e seu potencial para contribuir com a
aprendizagem contextualizada, colaborativa e interdisciplinar. A presente dissertação foi
fomentada a partir de experiências nos projetos e diálogos do grupo de pesquisa Sociedade em
Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais, o qual faço parte, desde o ano 2009,
engajada no desenvolvimento e aplicação de pesquisas dentro da temática das Tecnologias
Educacionais.
A partir dessas experiências, identificamos a necessidade da construção de jogos
digitais com princípios socioconstrutivistas que possam contribuir com a aprendizagem de
sujeitos engajados. Escolhemos o Role Playing Game, por considerarmos estar mais próximo
da abordagem pedagógica utilizada no grupo de pesquisa, atendendo às demandas propostas
por nosso tema de pesquisa: o “Tráfico de Escravizados na Bahia”, e parte da nossa
inquietação por considerarmos sua relevância para a história nacional e importância para um
se ter maior entendimento da nossa história e dos sujeitos engajados no reconhecimento dessa
identidade.
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Mesmo com a atuação de diversos projetos na tentativa de melhor entender a história
do negro, ainda é visível a ausência, no âmbito escolar, do ensino da história do tráfico de
escravizados na Bahia, com a devida relevância que o tema precisa ser estudado na educação
básica da rede estadual, visto que, grande parte dos professores o apresenta aos estudantes
somente no período da festividade, sem contextualizar uma história “ampla” e complexa,
deixando de ensinar sobre a importância do processo histórico para a formação do povo
brasileiro e os seus impactos sociais e econômicos trazidos com o tráfico de escravizados na
Bahia, aplicados à Lei 10.639/2003, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-raciais e para o ensino da História e Culturas Afro-brasileira e africana.
Para estabelecer um melhor diálogo e entendimento entre a execução da Lei
10.639/2003, a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) assegura que devem ser
desenvolvidas por instituições em todos os níveis de ensino, buscando atender o estabelecido
na Constituição Federal nos seus Art. 5, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1º do Art. 242, Art. 215 e
Art. 216, bem como, os artigos 26 A, 79 A e 79 B da LDB - 9.394/96, tornando obrigatório,
tanto em estabelecimentos de ensino público quanto em estabelecimentos de ensino privado, o
ensino sobre história e cultura afro-brasileira e africana, no âmbito de todo o território
nacional.
O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à
demanda da população Afrodescendente, no sentido de políticas de ações
afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de
sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política curricular, fundada em
dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e
busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os
negros. (BRASIL, 2004, p. 6).

Sendo assim, essa medida foi construída em prol de uma demanda social que busca,
por meio de políticas públicas, melhorias e reconhecimento desses cidadãos. E isso implica,
também, em garantir aos negros o ingresso e a permanência na educação escolar, valorizando
a sua história e cultura afro-brasileira, contribuindo para promover justiça e igualdade de
direitos sociais, civis e culturais para esses sujeitos.
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3.1 PRAXIOLOGIA E O JOGO RPG

Considerando validar todo o trabalho, portanto, o jogo também deve pertencer
legitimamente à prática de vida de todos os envolvidos, desse modo, é relevante
estabelecermos uma relação entre o contexto apresentado e os diálogos tecidos; para isso fazse necessário apresentarmos o modelo metodológico adotado nesta pesquisa e os princípios
dialéticos que irão nos nortear. Portanto, os princípios praxiológicos se propõem com base
nos pressupostos de Antônio Gramsci (1978) sobre filosofia da práxis, que têm como
elemento fundamental o pensamento concreto existente, e no conceito de intelectual
desenvolvido por ele. Dessa forma, no nosso jogo todos os envolvidos, mestre e jogadores, se
sentirão donos do jogo.
Para melhor entender este contexto, ao compreendermos que o intelectual é aquele
pertencente ao processo coletivo, compreendendo que não somente os pensadores
comunitários são reconhecidos como intelectuais, mas um pensador da academia pode ter seu
caráter reconhecido, como qualquer outro sujeito externo pode, também, ser considerado,
desde que esteja envolvido e engajado no contexto existencial concreto, estabelecendo uma
conexão entre os participantes da pesquisa, desenvolvendo reflexões entre o jogo e o seu
processo cotidiano.
Dessa forma, compreendemos como fundamentais fazer referência à concepção de
homem novo, que se constituirá diante da cultura, das relações organizadas pela superação do
modo de produção capitalista, o que novamente reafirma os espaços para o marxismo, como
situa Gramsci:
[...] Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os
homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. [...] Em suma, todo
homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou
seja, é um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de
mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter
u para modificar uma concepção de mundo, isto é, para promover novas maneiras de
pensar. (1982, p. 7-8).

Portanto podemos afirmar que o materialismo histórico e dialético propicia
instrumentos teóricos metodológicos para uma melhor compreensão da sociedade, que está
em constante mudança, advinda das transformações sociais e emancipação dos sujeitos. Desse
modo, o jogo que será desenvolvido na pesquisa pertencerá a todos os envolvidos,
legitimando todo o processo e prática dos colaboradores. Ainda com base nas ideias de
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Gramsci, amplio a concepção de que qualquer sujeito pode ser um pensador reconhecido,
inclusive na condição de investigadora que sou. Assim, nossa abordagem metodológica é a
Design Based Research - DBR, que melhor se aplica à natureza da nossa pesquisa, dentro da
sua perspectiva dialética e visa:
uma abordagem de problemas complexos em contextos reais, em colaboração com
os profissionais e a realização de inquérito rigoroso e reflexivo para testar e refinar
ambientes de aprendizagem inovadores, bem como para definir novos princípios de
design. (BROWN; COLLINS, 1992).

Nesse sentido, a metodologia adotada, por ser dialógica, vai promover, durante a
aplicação do jogo, resultados que serão validados ou não pela comunidade escolar,
possibilitando o refinamento desses resultados. O pesquisador deve ser consciente do seu
papel na construção de reflexões sobre o foco de pesquisa, que, nesse caso, já conta com seus
intelectuais, os que pensam sobre sua essência e conjuntura. Portanto, nosso projeto se
direciona na construção de um diálogo com a comunidade escolar e seu contexto social, no
que tange ao entendimento sobre o ensino de história do tráfico de escravizados na Bahia,
nesse processo de investigação em curso, consequentemente tornando-me fundamentalmente
implicada, e assim pronta para a realização de uma pesquisa DBR.

3.2 DIALOGISMO HISTÓRICO

No dialogismo, todos os envolvidos são pessoas que fazem parte da pesquisa e que
estão inseridas naquele contexto, pertencendo ao mesmo, da mesma forma que afirma as
contribuições marxistas, no que se refere ao estudo dos movimentos sociais, e tem apontado
para a categoria de totalidade como elemento de análise do comportamento humano dialético,
constituído em diversas práxis, sejam elas teórico-econômicas e político-ideológico. Dessa
forma, tem reforçando a trajetória acadêmica em torno de uma ciência imbricada.
Lukács (2013) situa a consciência de classe como eixo da questão dos movimentos
sociais, mas numa relação dialética e transformadora que levaria ao resumo entre a
consciência de classe estabelecida e a organização. Uma análise dialética, como método para
uma ciência e uma investigação que busque considerar as contradições do real, buscando uma
síntese conceitual, onde compreendemos que inexiste uma moral da história que todos os
envolvidos são autênticos.
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Dessa forma podemos afirmar que:
o dialogismo, enquanto essência do pensamento filosófico bakhtiniano, permite
acompanhar as tensões no interior da obra literária, as relações interdiscursivas e
intersubjetivas, as intenções ocultas das personagens, o diálogo entre culturas como
essência da literatura, a luta entre tendências e ‘escolas literárias’, entre vozes como
pontos de vista sobre o mundo, o homem e a cultura. Na ótica do dialogismo, a
consciência não é produto de um eu isolado, mas da interação e do convívio entre
muitas consciências, que participam desse convívio com iguais direitos como
personas, respeitando os valores dos outros que igualmente respeitam os seus.
(BAKHTIN, 2013, p. 22).

É legítimo apresentar como resultado o pensamento mais vivo e concreto que o
anterior. Sendo assim, importa, também, para o pesquisador, saber e poder articular um
pressuposto epistemológico, nesse caso, a praxiologia, ao método que melhor o auxilie no
diálogo com ela. A DBR, como metodologia, é comprometida com a descrição, análise e,
sobretudo, a discussão, numa perspectiva de que os sujeitos engajados têm suas vozes
reconhecidas pelo coletivo, dessa forma a metodologia DBR é a que melhor se aplica a nossa
pesquisa, pois tem a natureza e origem dialética. Podemos dizer que: se as ações humanas
produziram os fenômenos sociais, podem esses ser transformados pelas mesmas ações.
Segundo Melo Neto (2002):
[...] Pode-se apresentar a dialética como método, em condições “razoáveis” de se
poder analisar, de forma crítica, as condições de existência que estão sendo definidas
para a realização da vida humana. Para os dias atuais, este método, em particular a
perspectiva em Marx, continua atual e aberto, podendo realizar abstrações
suficientes e contributivas ao exame das possibilidades prospectivas de trabalhos
acadêmicos e para análises de políticas no campo social. (p. 118).

Assim, os sujeitos implicados e guiados pela concepção praxiológica compreenderão
a realidade e a premente necessidade de interação contínua entre os engajados na pesquisa,
como uma ação dialética guiada pelo senso de colaboração. Dessa forma dialógica,
construiremos aplicações que serão validadas ou não pela comunidade escolar. Aplicaremos
uma metodologia e abordagem epistemológica que comunguem com a pesquisa em questão,
nos auxiliando no desenvolvimento de aplicações possíveis de serem validadas, construídas a
partir de diálogos e investigações com os sujeitos envolvidos na pesquisa e que fazem parte
desse grupo, que é dialógico. Para Willians (2012), o conceito de totalidade deve ser ajustado
com ideia de Gramsci, noção de “hegemonia”, ou seja, dessa forma as dimensões diretas e
exploradas da sociedade serão levadas em consideração, oportunizando voz a esses sujeitos, e
não serão negligenciadas, como vem acontecendo.
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3.3 COMUNIDADES DE PRÁXIS

As comunidades de práxis e sua interlocução com o jogo RPG nos permitem uma
interação com os sujeitos participantes, possibilitando uma educação sociocomunitária, ou
seja, nesse sentido o jogo vai colaborar com a comunidade, favorecendo para uma
transformação social, contribuindo para mudanças de comportamento, emancipação e
autonomia dos sujeitos.
Investigar a articulação comunitária e que a proposta de atividade se desenvolva em
caráter emancipatório ou instrumentalizado, de maneira que se expresse por meio de
intervenções educacionais que contribuam para alcançar novas possibilidades de
transformações sociais. A comunidade de práxis não tem a pretensão de resolver todos os
problemas sociais e educacionais existentes, mas ampliar soluções de problemas, construindo
com essas comunidades as possibilidades de melhorias de forma colaborativa. Para Manuel
Castells, a “identidade de projeto” se concretiza quando:
Os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance,
constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao
fazê-lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social [...] Obviamente,
identidades que começam como resistência e podem acabar resultando em projetos.
(CASTELLS, 1999, p. 24).

Portanto o Jogo RPG, numa perspectiva praxiológica, não quer dizer uma ação
utilitária, que reduz o verdadeiro ao útil, mas propõe, na verdade, uma pedagogia da educação
transformadora, acima da tradição marxista.
As tecnologias sociais buscam o desenvolvimento autônomo das comunidades em
suas diferentes demandas, tais como: alimentação, habitação, renda, educação, energia, saúde
e meio ambiente, fazendo dialogar o saber técnico-científico com o saber popular. Como todo
conceito, está em evolução, modificando-se e sendo reinventado nas práticas concretas. Pode
se valer do conceito de inteligência coletiva, que é a capacidade de comunidades humanas
evoluírem na direção de uma harmonia e complexidade de ordem superior, através de
mecanismos de inovação (LÉVY, 1999). Quando as tecnologias sociais de cunho educativo
são utilizadas em rede, suportam e encorajam a aprendizagem presencial e online, ao mesmo
tempo em que respeitam o controle individual sobre o tempo, espaço, presença, vida e
identidade, sendo, portanto, ferramentas de práxis tecnológica.
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Dessa forma, o nosso jogo RPG, por abarcar todos os elementos supracitados,
garantimos a presença desses conceitos em nossa abordagem socioconstrutivista e com esses
elementos presentes no nosso jogo.

Quadro 5 - Elementos presentes no jogo RPG Luta e Resistência
ELEMENTOS PRESENTES NO JOGO RPG “LUTA E RESISTÊNCIA”
Conceito

Descrição

Aplicação no jogo

Praxiologia

A praxiologia considera que
todos os sujeitos engajados
na pesquisa, no jogo,
pertencem legitimamente à
prática de vida de todos os
envolvidos.
Nessa perspectiva, podemos
afirmar que nada se faz sem
reflexão, ou seja, tudo que se
tem na mente é uma resposta
do que se está fazendo, de
forma que essa ação a
comunidade vai associar para
construir colaborativamente
as etapas futuras da pesquisa
(GRAMSCI, 1970).

Dialogismo

Todos os sujeitos envolvidos
são concretos e pertencem ao
contexto. Dessa forma, com o
dialogismo, se valoriza o que
o outro fala e como isso
transforma a nossa própria
fala. O Dialogismo, portanto,
como forma de interação
durante todas as etapas da
investigação, havendo um
compromisso
de
se
estabelecer a discussão ampla
do problema que norteia
contribui para que todos os
envolvidos
estejam
legitimamente engajados em
cada processo que vivenciam.
No jogo, esses sujeitos são
autênticos, assim conduz o

Para
o
nosso
jogo,
reafirmamos que ela vai
influenciar diretamente no
pertencimento
desses
indivíduos na prática de vida
dos jogadores. Todos os
jogadores devem se sentir
contemplados, donos do jogo
(Basicamente validar que
todo
o trabalho deve
pertencer à prática de vida de
todos os sujeitos envolvidos).
No RPG, existe uma
associação entre a tomada de
decisão do jogador e a ação
do personagem no jogo,
portanto interpretamos como
o jogo que desenvolve suas
ações em práxis. O RPG, em
si, é um sistema que realiza
em práxis, já que em cada
round é adotada uma decisão
para que a ação seja tomada
em cada rodada do jogo.
Portanto no jogo que
criamos, o dialogismo vai
estar presente em todos os
jogadores que são concretos,
fazem parte desse contexto,
onde compreendemos que
inexiste uma moral da
história, e onde todos os
envolvidos são autênticos e
participam
conosco
da
validação do jogo.
Consideramos que as jogadas
de RPG são plenas, pois
partem desses encontros,
falas e engajamentos práticos
dos jogadores, passando a ser
um bom exemplo de
exercício dialógico.
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Comunidade de Práxis

dialogismo bakhtiniano.
A comunidade de práxis e a
interlocução com o jogo RPG
nos permitem uma interação
com os sujeitos participantes
da pesquisa, possibilitando
uma educação sociocomunitária. Nesse sentido, o jogo
colabora com a comunidade,
no favorecimento de uma
transformação
social,
contribuindo
para
uma
mudança de comportamento,
emancipação e autonomia
dos sujeitos.
Portanto, uma comunidade de
práxis se concretiza com a
participação de todos os
sujeitos engajados e na
construção de objetivos
comuns
a
todos
os
envolvidos. As comunidades
de práxis assumem a
realidade e a necessidade de
interação contínua entre os
engajados na pesquisa, como
uma ação dialética guiada
pelo senso de colaboração,
como diria Gramsci.

Criaremos uma comunidade
legítima, dentro do nosso
jogo, onde todos os jogadores
pertencem
a
essa
comunidade. Os envolvidos
estarão conosco ao longo da
aplicação do jogo para testálo e validá-lo; nesse contexto
a
comunidade
estará
conectada em rede para
tomada de decisões.
Sendo assim, o jogo RPG
contempla a comunidade de
práxis, porque nele há
momentos em que todas
essas
informações
são
contempladas já que fazem
parte da dinâmica do jogo.
Podemos afirmar que:
Um educador pode utilizar
esta possibilidade de gerar
vivências imaginárias para
trabalhar questões morais e
éticas,
com
maiores
elaborações, pois as situações
e as ações não são limitadas
como no real. O RPG seria
uma espécie de laboratório de
vivências onde o limite é a
imaginação dos participantes.
Assim, por meio do RPG, os
jogadores podem conferir
novos sentidos às suas
experiências, podendo ser
uma ótima ferramenta para
intervenções do educador
(SCHMIT, 2008, p. 62).

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Com a metodologia adotada, podemos trabalhar de várias maneiras dentro da sala de
aula, além de ratificarmos que todos esses elementos acima citados estão presentes no nosso
jogo RPG, que tem em si um potencial criativo, podendo levar seus jogadores aos mais
diversos ambientes, aguçando a imaginação desses e fazendo-os vivenciar situações da
história, que colaboram para atuarem de forma participativa na construção do conhecimento.
Além de ser socioconstrutivista, o jogo permite que os sujeitos envolvidos sejam reais e
sintam-se pertencentes àquela história e a todo enredo.
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3.4 PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS SOCIOCONSTRUTIVISTAS DE VYGOTSKY

Nessa perspectiva, o jogo Role Playing Game - RPG possui características que são
contempladas nos princípios socioconstrutivistas. Dessa forma, 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 vivenciar um pouco das complexas dinâmicas das estruturas sociais de
cada momento histórico, que fundamentarão a jogabilidade das aventuras apresentadas através
do jogo, onde serão geradas propostas de ferramenta para o ensino-aprendizagem.
De acordo com Vygotsky (1991), o jogo atua diretamente na interatividade, na Zona
de Desenvolvimento Imediato - ZDI e, consequentemente, na relação direta entre o
conhecimento e apropriação dos sujeitos. Dessa forma, essa interação tende a contribuir para
uma exímia educação, formando cidadãos mais autônomos, críticos e reflexivos, conscientes
do seu papel na sociedade, de maneira que essa educação venha contribuir significativamente
para sua emancipação enquanto sujeito. Dessa forma, trazemos alguns aspectos importantes
dos princípios educacionais socioconstrutivistas, na perspectiva vygotskiana, que também
estão presentes no nosso jogo.
Interação Social: As relações entre os sujeitos/usuários/jogadores dentro de um
contexto/ambiente, somadas aos seus objetivos/tarefas/intenções resultam numa produção
colaborativa de aprendizagem e troca de conhecimento mútuo.
Interatividade: a interatividade aqui compreendida é vygotskiana, em diálogo com a
teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), na qual a interatividade ocorre na
intersecção entre o sujeito e o objeto ou no compartilhamento de experiências entre os sujeitos
envolvidos.
Figura 1 - Relação Interatividade e ZDP

Fonte: Figura elaborada pela autora, 2017.
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Contextualidade: É o plano de fundo do design, ou seja, nela são consideradas a
construção socio-histórica e as práticas sociais dos sujeitos participantes do processo
pedagógico, tendo em vista que os processos mentais humanos se desenvolvem a partir de
uma construção histórica. Portanto é considerar que o socioconstrutivismo atende à
necessidade de uma educação relevante neste tempo e nesta sociedade, pois o mesmo aponta
possibilidades de superação para as precariedades relatadas anteriormente e que atingem o
ensino de História atualmente.
Uma vez que o professor pressupõe que a construção do conhecimento se dá numa
relação dialética entre o sujeito e o contexto social, a relação ensino-aprendizagem pode ser
potencializada a partir de uma abordagem colaborativa na prática social, ou seja, a construção
do conhecimento se dá em comunidade. Desse modo, em nosso jogo vamos considerar
situações e elementos no roteiro que atendam ao pressuposto socioconstrutivista nesse
processo de interação como outro, contribuindo para que esses sujeitos desenvolvam um
conhecimento consolidado sobre o processo da história do tráfico de escravizados na Bahia.
Nessa perspectiva, o nosso jogo vai colaborar para que esses estudantes desenvolvam
um aprendizado no qual se apropriem de informações e conhecimentos apresentados a eles
por meio da interação com o meio, como podemos destacar no quadro abaixo:

Quadro 6 - Aplicação do design socioconstrutivista do RPG
Aplicação do Design Socioconstrutivista do RPG “Luta e Resistência”

CONCEITO
Interação

Interatividade1

1

DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO NO JOGO

A relação da interação entre
os sujeitos, dentro do
contexto do jogo, nos permite
uma
troca
mútua
de
informações
e
conhecimentos, de modo que
vários pensamentos emergem
de forma integrada, que
resultam na aprendizagem e
interação entre o objeto X
sujeito (MATTA, 2006).
Acontece no momento em
que os sujeitos estão na

Dessa forma, a partir de uma
socialização entre jogadores e
mestre
trocando
ideias,
informações e executando as
ações no jogo, acredita-se que
todos
tenham
uma
participação
ativa
na
construção do conhecimento
sobre o processo do tráfico de
escravizados.
Sendo assim, nos momentos
de desafios, os objetivos

O referido conceito é utilizado na Rede, não fazendo parte dos Desing pedagógicos definidos no
socioconstrutivismo; sobre tais conceitos, ver MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues. Tcnologias de Aprendizagem
em Rede e Ensino de História - Utilizando comunidade de aprendizagem e hipercomposição/Alfredo Eurico
Rodrigues. - Brasília: Líber Livro Editora, 2006.
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interação social trocando
informações e produzindo
conhecimento juntos, de
forma unificada e todos estão
envolvidos na ação (MATTA,
2006).

contidos nas aventuras, o
mestre e os jogadores serão
estimulados dialogarem numa
troca de conhecimento em
busca de construírem uma
solução legítima e validada
por todos.

Contextualidade

Além de apresentar as
circunstâncias, o plano de
fundo do design considera a
construção socio-histórica dos
sujeitos engajados no jogo.

Mediação

Essa é a interface entre a
construção do conhecimento
na mente com o contexto
exterior dos sujeitos e seus
processos sociais e históricos,
que estão imbricados nessa
ação, que envolve elementos
que o medeiam. Segundo
Vygotsky
(2007),
os
instrumentos medeiam o
trabalho humano.
A metacognição nos permite
compreender e refletir acerca
do estado mental de si
mesmo, é a autogestão mental
que permite o ser humano
sentir
o
êxito
e
as
dificuldades do processo
cognitivo da aprendizagem.
Possibilita que o ser humano
sinta as suas dificuldades e
acertos durante o processo de
aprendizagem.
Estes temas vão contribuir
para o ensino-aprendizagem
dos conteúdos inseridos na
modelagem do jogo, em
diálogo com o contexto dos
participantes. Tendo em vista
que os conteúdos abordados
estão
diretamente
relacionados ao contexto.
O conjunto de colaboradores
que
participam
no
desenvolvimento do trabalho

Logo, as aventuras/campanha
serão
construídas
em
colaboração com os discentes
e serão consideradas sua
historicidade e suas relações
sociais, de forma que os
elementos do contexto local
sejam
contemplados
e
respeitados nas aventuras.
Assim, dentro do jogo e
interpretando
os
seus
personagens numa simulação
do Brasil escravista, os
jogadores são obrigados a
refletirem sobre o contexto
desenvolvido no capítulo I e a
em suas conexões com o seu
contexto atual e relações da
“vida real”.

Metacognição

Inserção do Conteúdo 2

Colaboração3

2
3

Ibidem.
Ibidem.

Aproveitar a criatividade. Os
estudantes
produzirão
aventuras e ao jogar com seus
personagens decidirão como
os seus personagens reagem e
resolvem os desafios de
viverem numa sociedade
desigual, escravista, marcada
por muita luta e resistência.

No RPG “Luta e Resistência”
esses conteúdos a serem
trabalhados são os elencados
no Capítulo I, também a
colaboração dos estudantes,
no momento de escrita do
jogo.

Com isso, no RPG “Luta e
Resistência” os desafios em
contribuir para combater o
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vai permitir o resultado das
ações de interação social e
interatividade
entre
os
sujeitos na produção do
conhecimento. De forma que
todos atuam para o êxito do
coletivo.

tráfico de escravizados só
poderão dar resultados por
meio da luta conjunta e
cooperação
entre
os
jogadores. No jogo, Mestre e
Jogadores não competem
entre si, pelo contrário,
contribuem para o êxito de
todos nas aventuras e ações
que serão realizadas nas
rodadas, rounds.

Fonte: Elaborada pela autora, 2017.

Como apresentamos acima, visto o socioconstrutivismo, temos a necessidade de ter
um princípio para o ensino de história, pois vamos ensinar História com este jogo, assim, o
pensar histórico contribuirá tanto para o aprendizado desses sujeitos quanto para o
aprendizado no ensino de História, além de se pensar história, tema que estaremos
discorrendo no próximo capítulo.

3.5

PENSAR

HISTÓRICO

COM

O

RPG

DIGITAL:

UMA

ABORDAGEM

SOCIOCONSTRUTIVISTA

No início da colonização brasileira, a educação era senhorial, com isso, a Bahia
herdou uma estrutura senhorial tradicional. Dessa forma, a nova estrutura da sociedade no
país contribuiu para a expansão da classe burguesa na Bahia, pois já se estabelecia um
comércio em Salvador, que passava a aumentar como mercado de consumo, principalmente
depois do aparecimento do petróleo. Nesse momento, a população passou a ter características
que a identificavam com uma organização profissional no meio urbano. As mudanças na
estrutura da sociedade só avançaram quando as duas classes, a senhorial e a burguesa,
começaram a dialogar entre si, unindo forças e permitindo que a burguesia realizasse as
mudanças cabíveis, principalmente no âmbito educacional, entretanto a classe senhorial não
deixava de exibir seu poder.
Com a necessidade de melhorias na educação, em virtude dos novos hábitos da
sociedade urbana que já não permitia mais uma organização tradicional de produção e
trabalho, impulsionaram a municipalização do ensino público no século XX, o que permitiu
que cada região do país adequasse o ensino de acordo com as suas necessidades.
Sendo assim, a municipalização da educação e a autonomia dos estados fizeram São
Paulo, em relação aos outros estados, se destacar na formação de seus operários e

56

trabalhadores, crescendo gradativamente sua produtividade e, consequentemente, aumentando
significativamente a procura de cursos superiores pela classe burguesa. Já na Bahia e no
Nordeste, o crescimento da educação e do mercado de trabalho se deu de forma mais lenta,
pois ainda sofria muitas influências da classe senhorial e do processo de escravização, que
além de comprometer a educação, também comprometeu o desenvolvimento social e
econômico dessa região.
Dessa forma, com a influência do positivismo no país, criou-se a organização urbana
e de mercado, propiciando o estabelecimento do capitalismo periférico e o surgimento da
educação primária e da educação secundária, bem como, a profissional, que, além de
pragmática, se baseava no rigor moral e social científico, necessário ao mesmo modelo.
Embora tímidos, os índices de alfabetização, em Salvador, no século XIX, contribuíram para
o surgimento de bibliotecas, livrarias, tipógrafos, jornais, entre outros periódicos que
evidenciavam o novo modelo social ainda no século passado.
A partir desse momento, os interesses políticos, em modernizar o Brasil,
contribuíram para uma nova economia burguesa industrial, a qual possibilitou, em 1930, o
surgimento do Ministério da Educação, que reorganizou a educação do país, dando-lhe um
formato mais formal e discursivo, abordando temas como metodologia, gestão e currículo, o
que acabou contribuindo para normalizar os níveis do sistema educacional brasileiro,
inclusive as escolas técnicas profissionais. Desse modo, chega definitivamente a educação
massificada e profissional em todo o país, ao menos em projeto, e mesmo diante dessa nova
realidade, a classe senhorial permanecia resistente a essas mudanças dentro do seu reduto de
poder. Segundo Arroyo,
a burguesia agrária, industrial ou financeira, tradicional ou moderna, sempre teve um
projeto educativo específico para as classes subalternas, para delas fazer cidadãos e
trabalhadores submissos a seus interesses. Esse projeto, bem mais amplo que o de
educação escolar, nunca foi igual, nem poderia ser, ao projeto educativo de
formação da própria burguesia, seus co-gestores e teóricos. Não foi o mesmo projeto
rico para uns e pobre para outros. Se pretendemos construir a escola possível para as
classes subalternas temos que partir da destruição do projeto educativo da burguesia
e de seus pedagogos, feito para a constituição de cidadãos-trabalhadores formados à
imagem de interesses de classe, e para mantê-los nessa condição de classe. (1991, p.
17-18).

A partir desse período, as escolas se multiplicaram por todo país, com o novo modelo
de educação trazido pela sociedade burguesa, que tinha como principal objetivo massificar e
uniformizar a população mais carente, induzindo-a e transformando-a em consumidora
potencial nesse novo modelo econômico, em que a alienação e o controle social da população
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eram cada vez maiores. Os trabalhadores eram qualificados com o objetivo principal de
aumentar a produtividade, trazendo mais riqueza e poder à classe burguesa.
Diante dessa conjuntura, os cargos com maior relevância social e status
permaneciam nas mãos dos senhores, prejudicando o desenvolvimento do mercado e da
sociedade, manipulando e escravizando a população mais carente, sem lhe dar nenhum tipo de
formação, sendo o motivo fundamental da classe senhorial resistir às transformações, sejam
elas no âmbito educacional ou profissional. O controle das pessoas e o acúmulo de capital é o
fator que realmente interessa a essa sociedade.
A educação tradicional, enraizada na sociedade de classes escravista da Idade
Antiga, destinada a uma pequena minoria, iniciou seu declínio no movimento
renascentista, mas ela sobrevive até hoje, apesar da extensão média da escolaridade
trazida pela educação burguesa. (GADOTTI, 2000, p. 96).

As ideias, os valores e as concepções de quem está no poder são incorporados pelos
demais e se transformam em padrões de orientação. A própria Constituição Brasileira e as leis
orgânicas do ensino refletem esses interesses, pois foram frutos de momentos sociopolíticos e
históricos. Para Pilleti (2002), a educação é um processo universal e, na definição do processo
educacional, não se pode fugir das influências que sofremos em nossa própria formação.
A educação, na conjuntura atual, consiste na construção coletiva de conhecimento,
que envolve os processos de ensinar e aprender, e estes possuem o poder de tranformar o
indivíduo. A educação é responsável por manter, através da construção das experiências
históricas de vida do ser humano, que perpassa gerações, formas de agir e pensar dos cidadãos
e estes são tratados de maneira que suas atitudes podem ser mantidas ou alteradas, desde
quando favoreçam a ideologia vigente na sociedade.
Segundo José Libâneo,
na verdade, não é suficiente a democratização do processo de tomada de decisões, é
preciso democratizar o conhecimento, isto é, buscar uma edequação pedagógicodidático á clientela á clientela majoritária que frequenta a escola pública. Dessa
forma, a contribuição essencial da educação escolar paraa democratização da
sociedade consisteno cumprimento de sua função primordial o ensino. Valorizar a
escola pública não é apenas, reivindicá-la para todos, mas realizar nela um trabalho
docente diferenciado em termos pedagógico-didáticos. (1986, p.12).

Nesse contexto, a escola contemporânea é uma novidade social e cultural. Um novo
espaço institucional no qual o desempenho do professor não pode mais ser pensado como uma
simples questão da formação teórica (de alguém que ensina), como também, o desempenho do
aluno não pode ser pensado de uma forma simplificada, mas sim, como uma troca de
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conhecimentos e informações em que ambos (professor e aluno) devem contribuir para o
aprendizado, já que o professor não é o único detentor do saber e a aprendizagem se dá de
forma mútua.
Democratizar o ensino é ajudar os alunos a se expressarem bem, a se comunicarem
de diversas formas, a desenvolverem o saber escolar; é ajudá-los na formação de sua
personalidade social, na sua organização enquanto coletividade. Trata-se, enfim, de
proporcionar-lhes o saber e o saber-fazer críticos como pré-condição para sua
participação em outras instâncias da vida social, inclusive para melhoria de suas
condições de vida. (LIBÂNEO, 1986, p. 12).

Dessa forma, as novas tecnologias surgiram para ampliar e integrar o conhecimento
de forma mais rápida, dinâmica e acessível a todos. Partindo dessa premissa, os estudos
direcionados à criação de um jogo digital, que contribui para o uso dessas novas tecnologias,
numa pespectiva socioconstrutivista, na qual o indivíduo é estimulado pelo meio, tendem a
contribuir para o aprendizado de conteúdos complexos, como o ensino de História do tráfico
de escravizados na Bahia. A proposta de utilizar essas novas interfaces, no processo educativo
da rede pública, da rede pública estadual, parte da necessidade de ampliar o acesso desses
educandos às novas práticas pedagógicas para o desenvolvimentodo do aprendizado de forma
mais coletiva e colaborativa.
Compreendendo o processo de ensino-aprendizagem, a escola como espaço
educativo passa a ser mais que um lugar de transmissão do conhecimento, uma referência para
um ambiente de diálogo, de fala e escuta. Nessa perspectiva, as aulas de história devem
provocar, nos estudantes, uma reflexão sobre todo conhecimento adquirido a partir das suas
vivências, tendo em vista que esse aprendizado, muitas vezes, é compreendido de forma
superficial, por isso defendemos que o lúdico, quando bem elaborado, pode ser um importante
aliado para o aprendizado, principalmente, de temas complexos.

Quadro 7 - Diretrizes do Ensino Médio e o Jogo RPG para aprendizagem
Objetivos fundamentados no Ensino
Médio. Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio

Fundamentos contemplados no Jogo Role
Playing Game - RPG

Art. 4º IV - A compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos
dos
processos
produtivos, relacionando a teoria com a
prática.
Art. 5º V- Indissociabilidade entre educação e
prática social, considerando-se a historicidade
dos conhecimentos e dos sujeitos do processo
educativo, bem como, entre teoria e prática no

Desenvolvimento de novas ferramentas
pedagógicas para o Ensino Médio,
envolvendo as novas tecnologias para a
aprendizagem.
Participação dos discentes em toda fase de
elaboração e aplicação do jogo, em que são
considerados seus contextos, de forma que
todos devem se sentir pertencentes à
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processo de ensino-aprendizagem.
Art. 6º - O currículo é conceituado como a
proposta de ação educativa constituída pela
seleção de conhecimentos construídos pela
sociedade, expressando-se por práticas
escolares que se desdobram em torno de
conhecimentos relevantes e pertinentes,
permeados pelas relações sociais, nas quais se
articulam vivências e saberes dos estudantes,
contribuindo para o desenvolvimento de suas
identidades e condições cognitivas e
socioafetivas.
Art. 8º § 1º - O currículo deve contemplar as
quatro áreas do conhecimento, com
tratamento metodológico que evidencie a
contextualização e a interdisciplinaridade ou
outras formas de interação e articulação entre
diferentes campos de saberes específicos.

Art. 9º - c) O ensino da História do Brasil, que
leva em conta as contribuições das diferentes
culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes
indígena, africana e europeia; d) O estudo da
História e cultura afro-brasileira e indígena,
no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e Histórias brasileiras.

campanha, já que participam diretamente da
sua construção.
Desenvolvimento de uma nova ferramenta
para aprendizagem que é o jogo RPG, que
permite a discussão dos mais diferentes temas
de relevância social e que contribui para a
formação dos sujeitos, além de permitir que
esse aprendizado transcorra de forma lúdica e
prazerosa, sem perder sua especificidade, na
troca mútua de conhecimento que se dá por
meio dessa interação entre os sujeitos e o
meio,
princípios
socioconstrutivistas
defendidos no nosso jogo.
O jogo, por sua vez, como ferramenta lúdica,
abrange diversas áreas do conhecimento. O
RPG, especificamente por ser um jogo de
interpretações de papéis, permite a construção
dos mais diversos cenários e consegue se
adequar para atender os mais variados
conteúdos que devem ser ensinados a esses
educandos.
O nosso jogo “Luta e resistência”, que tem
como temática o tráfico de escravizados na
Bahia, tendo como proposta contribuir para o
conhecimento desses educandos, de como se
deu o processo de formação da sociedade
brasileira, os impactos sociais, culturais e
econômicos;
permitindo
um
melhor
entendimento da Lei 10.639/2003 e
empoderamento
desses
sujeitos
para
desmistificar o dia da consciência Negra, tão
Folclorizado, mas que este seja mais um dia
de luta e resistência a toda essa forma
preconceituosa e discriminatória que ainda
permeia toda sociedade, dando vozes e
alteridade a esses indivíduos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Como apresentamos, a escola deve criar condições para proporcionar uma maior
interação entre os professores e educandos, oportunizando a aplicação de novas práticas
pedagógicas para o ensino da história. Para o “modo de pensar histórico”, o maior objetivo da
docência de História na educação básica é o desenvolvimento e maturação dos estudantes e o
pensar a sua historicidade. Consideração essa que se adequa diretamente a esta pesquisa e
serve como parâmetro para a modelagem do jogo de RPG como uma ferramenta pedagógica
para o ensino de História.
A partir dessa análise e diferenciação entre proposta do ensino tradicional e o
socioconstrutivismo, segue o quadro que apresenta o contraste presente entre as abordagens
de aprendizagem apresentadas nos séculos XX e XXI, sendo possível constatar que o modelo
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de ensino de História vigente não atende às demandas atuais da sociedade, estando
ultrapassado para contemplar a esses novos paradigmas de aprendizados.

Quadro 8 - Paradigmas educacionais
PARADIGMAS EDUCACIONAIS
Aprendizagem do Século XX

Aprendizagem do Século XXI

(centrada no docente)

(centrada no discente)

Aula expositiva

Processo de facilitação

Aprendizagem individual

Aprendizagem coletiva

Estudante espectador

Estudante colaborador

Professor é fonte

Professor é guia

Conteúdo estável

Conteúdo dinâmico

Homogeneidade

Diversidade

Avaliação e testes

Performance

Fonte: (MATTA, 2001, p. 26).

Partindo dessa premissa, o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho para
o ensino de História, como a construção de um Jogo RPG, capaz de reproduzir contextos
históricos vividos no processo do tráfico de escravizados na Bahia, sendo este mais um
importante aliado para o ensino de História no desenvolvimento de novas práticas, tende a
oferecer aos estudantes o desenvolvimento de suas habilidades e competências, permitindo
pensar o processo histórico do Brasil de forma mais crítica e reflexiva sobre os conteúdos
trabalhados em sala de aula, discorrendo sobre o processo histórico de formação da sociedade
brasileira.
Sendo assim, ao falarmos do currículo e ensino de História nas escolas de Salvador,
na qual abordamos novas práticas para esse ensino, apresentamos os autores que nos apoiam
nessa discussão, são eles: Silva (1996), Saviani (1993), Bittencourt, (1997), Schmidt, (1997)
entre outros que trazem contribuições importantes acerca da introdução de novas práticas
pedagógicas para o ensino.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, destacamos a relevância do ensino de
História nesse contexto, que se configura como mais um momento de reflexão crítica acerca
dos conteúdos de História trabalhados sobre o processo histórico do tráfico de escravizados na
Bahia, aplicados à Lei 10.639/2003, nessa realidade social e, sobretudo, referência ao
processo de construção das identidades dos sujeitos.
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Concordamos com Schimidt, quando afirma que:
A sala de aula não é apenas um espaço onde se transmite informações, mas onde
uma relação de interlocutores constrói sentidos. Trata-se de um espetáculo
impregnado de tensões em que se torna inseparável o significado teoria e prática,
ensino e pesquisa. Na sala de aula se evidencia, de forma mais explícita, os
dilaceramentos da profissão de professor e os embates da relação pedagógica.
(SCHIMIDT, 1997, p. 57).

Os professores de história devem organizar novas formas de estudar e ensinar os
conteúdos dessa disciplina, possibilitando aos educandos a construção do seu próprio ponto
de vista histórico e ressignificando a sua prática; e nessa nova perspectiva, colaborar para que
seus educandos construam conceitos e utilizem esses aprendizados e informações para um
posicionamento mais crítico e reflexivo no seu contexto social.
As tecnologias educacionais têm contribuído para ampliar e integrar o conhecimento
de forma rápida, dinâmica e acessível a todos. Partindo dessa premissa, foram desenvolvidos
estudos direcionados à necessidade de incluir essas novas tecnologias educacionais, assim
como os jogos digitais e outros programas educacionais nos ambientes escolares. A proposta é
a de fazer uso dos computadores, no processo educativo, como mais uma importante
ferramenta pedagógica e de ampliar o acesso dos educandos a novos conhecimentos que
seriam desenvolvidos de forma mais coletiva e colaborativa, envolvendo a participação de
todos na escola.
O “modo de pensar histórico” é baseado em quatro operações metacognitivas:
formular hipótese a partir de uma situação problema, criticar as fontes de informação,
interpretar as informações e chegar a uma síntese interpretativa. Essas operações levam o
estudante a desenvolver três 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 em raciocínio método para resolvêlo e, finalmente, propor uma explicação a partir de suas interpretações. Para o
desenvolvimento do pensar histórico, ou seja, para a aprendizagem de História nesta
abordagem, é importante que os alunos cheguem a síntese interpretativa, elaborem
opiniões fundamentadas e interpretações plausíveis como respostas às questões
levantadas. (MATTA, 2006).

Nas instituições escolares, do sistema educacional brasileiro, a implantação de
computadores nas escolas é cada vez mais comum nas séries iniciais, assim como, no Ensino
Fundamental, embora algumas instituições iniciem esse processo desde a Educação Infantil, o
que, no entanto, não representa um número expressivo que corresponda ao dessas ferramentas
intregradas ao aprendizado desses jovens.

62

Nesse contexto, por identificarmos a necessidade do desenvolvimento de uma
interface que se aliasse às novas tecnologias e contribuísse para a descoberta de novos
aprendizados, pensamos no jogo RPG Digital, o qual tem sido visto como uma importante
ferramenta pedagógica nesse âmbito das tecnologias educacionais, uma vez que apresenta
características que tornam o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interativo.
Compreendemos que esse processo se dá em meio às dificulades enfrentadas pelas intituições
de ensino e a ausência de políticas públicas que potencializem o uso dessas novas tecnologias
nas instituições de ensino. Afirma Pimenta (2002, p. 65-66):
Trata-se, pois, de entender como prática cultural, forma de trabalho cultural, que
envolva uma prática intencional de produção e internalização de significados. É esse
caráter de mediação cultural que explica as várias educações, suas modalidades e
instituições, entre elas a educação escolar. Também daí decorrem as várias projeções
do educativo em projetos nacionais, locais, que expressam intenções e ações logo
materializadas nos currículos.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor desde 1996, a qual
já preconizava a necessidade da “alfabetização digital” em todos os níveis de ensino, do
fundamental ao superior, o censo escolar do Ministério da Educação - MEC, realizado em
1999, revelou que apenas 3,5% das escolas de ensino básico tinham, naquele ano, o acesso à
Internet e aproximadamente 63 mil escolas do país não tinham, sequer, energia elétrica.
Felizmente, nos últimos anos, esse quadro está melhorando, com as novas iniciativas
governamentais.
Embora estando no século XXI, as escolas públicas brasileiras, mais especificamente
as baianas, ainda possuem uma carêcia muito grande para acesso dos estudantes a essas novas
tecnologias no ambiente escolar. A ausência de propostas significativas para a introdução
dessas TIC, no currículo da escola, nos inquietou a pensar uma nova proposta pedagógica
para o ensino de História, para que ela contribua com os educandos e educadores,
promovendo uma troca mútua de conhecimento e interação.
A inserção dessas novas práticas sociais mostra que as tecnologias têm contribuído
para uma mudança de comportamento na sociedade, de maneira que essa inserção não vem
acontecendo de forma linear, nem homogênea, tampouco a sociedade está inserida ou
representada.
Diante dessa realidade, é relevante se repensar o currículo escolar de modo a
entender essas mudanças e essas ferramentas como elementos colaborativos para uma
aprendizagem significativa, principalmente ao trabalhar com temas tão complexos como o
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tráfico de escravizados na Bahia, entendendo como esse processo histórico influencia até hoje
o nosso desenvolvimento social, econômico e cultural.
Contudo esse modelo social continua a manipular, segregar e alienar as pessoas mais
carentes, que, ao não reconhecerem a sua história, permanecem controladas e manipuladas
nesse sistema escravista reproduzido nos ambientes escolares. Para Sales,
É possível afirmar que as TIC podem levar à constituição de ambientes
colaborativos inovadores, visto que permitem ampliar zonas de atuação dos sujeitos
pertencentes à práxis social em questão. A colaboração pode ser considerada uma
categoria chave para a compreensão das novas formas de pensar o processo
educativo, articulando técnica, educação e cultura. Segundo Freire (1983), a
educação não se faz de “A” para “B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A” com “B”.
Por isso ele afirma que a colaboração, como característica da ação dialógica, não
acontece a não ser entre sujeitos, mesmo com distintas funções, portanto, diferentes
responsabilidades somente podem realizar-se na comunicação. (2010, p. 17).

Nesse momento, nasce uma estrutura social diferenciada fomentada pelas
tecnologias, de maneira que as pessoas passam a ser menos individualistas e mais
colaborativas, de forma que todos trabalham e se envolvem numa perspectiva de um bem
coletivo. Tomamos como exemplo as grandes fábricas e indústrias, que estão cada vez mais se
equipando com tecnologia de última geração, para acelerar sua produção e aumentar seus
lucros.
Em contrapartida, a classe operária, antes apenas representada por trabalhadores mal
informados, sem muito conhecimento e preparo, atualmente é mais bem preparada, e há uma
articulação muito maior entre os trabalhadores, num mercado de trabalho muito exigente, que
funciona de maneira colaborativa e produtiva envolvendo a participação de todos.
Com o advento das novas tecnologias, nos últimos anos, a mídia tem dado muita
ênfase a elas, apresentando-as como uma solução aos problemas presentes na sociedade e
como solução de todos os nossos problemas. Nas relações sociais e no âmbito escolar,
educadores e educandos sentem a necessidade de conhecer mais e trabalhar com as
tecnologias, contudo há, ainda, ausência de propostas curriculares que envolvam alunos e
professores, para uma aprendizagem significativa e colaborativa, em que essas tecnologias
não sejam pensadas como mais uma técnica a ser aprendida e reproduzida por todos.
Percebe-se uma grande necessidade, no contexto escolar, de professores mais
autônomos, mais críticos no desenvolvimento de sua prática. Com base nas ideias de Paulo
Freire, “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o momento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2004, p. 38). Nesse sentido, trazer
as TIC para sala de aula, sem nenhuma significância real da sua importância para o
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aprendizado e crescimento intelectual dos estudantes, é uma realidade presente nas escolas
públicas que equipam seus laboratórios de informática com aparelhos avançados, mas não
conseguem atender às necessidades dos aprendizes. Tal realidade é conhecida nas escolas nas
quais o laboratório fica fechado, às vezes por não ter professor que saiba manusear ou apenas
para preservar os equipamentos, também por receio de serem roubados; tudo leva a uma série
de argumentos para sua não utilização, há casos de o laboratório ser utilizado apenas para
ocupar o tempo dos estudantes que estão sem aula.
Considerando todos esses pressupostos, percebemos, no RPG, que é um jogo de
criação coletiva das histórias, características colaborativas como: colaboração, cooperação e
interdisciplinaridade, entre outras, que o tornam uma potencial ferramenta pedagógica,
todavia temos em vista que o referido jogo não surgiu com intencionalidades pedagógicas,
mas de entretenimento.
Contudo, muitos desses estudantes, os mais carentes, não fazem uso dos
computadores, seja na escola, seja em seus lares; e como o uso do computador não é uma
realidade comum a todos, o espaço escolar deveria potencializar esses saberes, criando novos
mecanismos de aprendizagem e dialogismo entre as pessoas, que passam a fazer uso dessas
ferramentas sem saber qual benefício elas podem trazer para sua vida. Afirma Lévy (2000, p.
30):
Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é recusarlhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu ressentimento e sua hostilidade,
sua humilhação, a frustração de onde surge a violência [...] quando valorizamos o
outro de acordo com seus saberes, permitimos que se identifique de um modo novo
e positivo, contribuímos para mobilizá-lo, para desenvolver nele sentimentos de
reconhecimento que facilitarão consequentemente, a implicação subjetiva de outras
pessoas em projetos coletivos.

Diante dessa realidade, nas escolas e em alguns lares, é visível perceber que a
sociedade vive a carência de mudanças significativas que permitam a acessibilidade a todos.
Sendo assim, as tecnologias, como fruto do sistema capitalista, contribuem para
aperfeiçoamento e melhoria do desenvolvimento intelectual e cognitivo dos indivíduos, mas
elas ainda não são uma realidade comum a todas as escolas, seja pela falta de equipamentos,
de estrutura física ou de profissionais de educação capacitados e estimulados a se envolverem
em novas propostas educativas que contribuam para o envolvimento e alcance dos objetivos
listados no quadro abaixo.
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Quadro 9 - Princípios socioconstrutivistas do RPG Digital
PRINCÍPIOS SOCIOCONSTRUTIVISTAS NO RPG DIGITAL

Interação social

ZDI

Criação – imaginação

Autoria colaborativa

Planejamento

Revisão

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.
O Play by Fórum é visto neste estudo como
um instrumento mediador de aprendizagem.
Assim como a brincadeira de faz de conta, o
jogo de papéis e o jogo protagonizado, o
RPG Digital, especialmente o Play by
Fórum, também envolve situação imaginária.
Em lugar de reproduzir um modelo, os
sujeitos produzem um texto de forma
espontânea e coletiva, conforme previsto
pelo Socioconstrutivismo. Essa habilidade
pode ser potencializada pela mediação com o
Play by Fórum.
Envolve a decisão sobre o tema que será
tratado no texto. Nesse caso, trabalha-se 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.
Envolve reflexão sobre a organização das
próprias ideias, o que pode ser caracterizado
como atitude metacognitiva.

Fonte: Cabalero (2007, p. 109).

O Jogo RPG chega a essas instituições de ensino como uma interface potencial para
o desenvolvimento da prática da aprendizagem, pois os avanços tecnológicos e científicos têm
revelado novas necessidades e desafios à prática pedagógica, colaborando para que os
estudantes desenvolvam uma visão e difusão dos impactos sociais desse processo de
escravização na formação da sociedade e transformação da mesma.

3.6 SOCIEDADE EM REDE

Na conjuntura da sociedade atual, o Brasil e a Bahia produzem inúmeros trabalhos
sobre jogos digitais, acompanhando as transformações tecnológicas relativas ao ensino. Dessa
forma, as tecnologias de informação e comunicação permitem uma mobilidade conectada para
os indivíduos, tornando possível trabalhar a partir de qualquer lugar, não mais apenas do
escritório ou numa sala de aula física, numa espécie de circulação conectada.
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Novas formas de negócios surgiram, modelos tradicionais de empresas se
transformaram, os mercados financeiros se interconectaram. Enfim, o mundo se tornou mais
complexo e interdependente. Passando, assim, a dar vazão a todas as vozes, respeitando suas
opiniões. As comunidades virtuais possuem características específicas de organização que
possuem interesses individuais e coletivos.
No entanto, a identidade está se tornando principal e, às vezes, única fonte de
significado em um período histórico caracterizado pela ampla desestruturação das
organizações, deslegitimação das instituições, enfraquecimento de importantes
movimentos sociais e expressões culturais efêmeras. Cada vez mais, as pessoas
organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas
são ou acreditam que são. Enquanto isso, as redes globais de intercâmbios
instrumentais conectam e desconectam indivíduos, grupos, regiões e até países, de
acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados na rede, em um
fluxo contínuo de decisões estratégicas. Segue-se uma divisão fundamental entre o
instrumentalismo universal abstrato e as identidades particularistas historicamente
enraizadas. (CASTELLS, 1999, p. 41).

Nesse contexto, os indivíduos que, muitas vezes, se moldam de acordo com a
necessidade existente, têm na internet um impulso para uma comunicação horizontal, i.e., de
cidadão a cidadão, na qual cada um pode criar seu sistema próprio de comunicação tornando
sua identidade cada vez mais específica e difícil de compartilhar. Diante das características de
uma sociedade que está sempre conectada através dessas tecnologias, é preciso haver uma
maior predisposição para o diálogo, pró-atividade e capacidade de absorção das críticas por
esses indivíduos. Contudo, a celeridade no tempo de resposta é outra variável que deve ser
considerada, não necessariamente a principal consideração, mas buscar dentro da organização
a adoção das novas ferramentas na comunicação interna para melhorar essa interlocução.
Além de favorecerem um ambiente mais agradável e participativo, devem contribuir para
aprendizagem sobre como essas ferramentas provocam alterações no ambiente comunicativo.
Portanto na sociedade em rede, mais do que os conteúdos colocados, as tecnologias
adotadas e a presença das organizações nesse novo ambiente de comunicação, propiciado
pelas redes de transmissão, podemos considerar que, em paralelo, ela representa uma
mensagem unificada para essas organizações, mostrando que está aberta ao diálogo, com
escuta para as críticas e organizada a fim de manter uma boa relação entre esses sujeitos e um
ambiente de relacionamento que permita uma troca mútua de informações.
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3.7 JOGOS DIGITAIS E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO

A intensidade e rapidez que envolve o aprendizado tecnológico fazem do
conhecimento de hoje algo descartável e insignificante para o amanhã, o que não acontece
somente com o conhecimento, como também com os equipamentos tecnológicos, servindo
para movimentar o mercado e a nova economia desse sistema capitalista, passando a assumir
uma proporção que passa a ser danosa para a construção do conhecimento, contribuindo para
segregar e não legitimar as comunidades e as relações reais entre os sujeitos. Para Vygotsky
(1998), a “ZDI”.
[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes [...] Assim, a zona de
desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro imediato da criança e seu
estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já
foi atingido através do desenvolvimento, como também àquilo que está em processo
de maturação [...] aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será nível
de desenvolvimento real amanhã. (p. 112-113).

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das
interações sociais e condições de vida, no entanto quanto mais tarde as crianças e os
adolescentes tiverem acesso às ferramentas da tecnologia, esse fato fomentará uma maior
exclusão e massificação da classe trabalhadora. Dessa forma, a classe senhorial não vê
importância nessa sociedade sem prestígio, ou apenas quando trata de treiná-la, controlá-la e
manipulá-la de forma específica, condicionando seu raciocínio social, pensando nas
tecnologias como uma revolução social.
Nesse momento, quando as tecnologias atingem essa população, passam a ser
reproduzidas numa perspectiva instrumental tecnicista, minimizando o potencial que essas
aplicações práticas do conhecimento científico possam ter, quando agregadas a iniciativas
construtivas para o crescimento dos alunos. Isso seria diferente caso fossem usadas como
apoio didático-pedagógico para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares, produção de
projetos significativos e produtivos para as crianças e adolescentes, para que esses pudessem
intensificar suas relações pessoais, numa perspectiva de aprendizagem mútua e colaborativa
na troca do conhecimento que os conteúdos digitais apresentam de maneira digitalizada, os
quais vêm organizados para interagir e transmitir conhecimentos, nos mais variados níveis de
profundidade, referentes a cada assunto desejado, possibilitando às pessoas uma maior
interação, aprendizagem intelectual e pessoal. Não queremos dizer que as novas tecnologias
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sejam a salvação para tudo, pois a sociedade continua a mesma, mudando apenas alguns
hábitos e costumes antigos.
As Tecnologias, como mais um campo de aprendizagem, não podem se configurar
apenas como uma técnica, mas como uma ferramenta que contribua para o processo de
ensino-aprendizagem, possibilitando uma educação mais coletiva nas escolas e tendo como
objetivo agregar novas aprendizagens e valores, ajudando os educandos e educadores com
mais um conhecimento prático, que contribua para a inserção dos educandos no mercado de
trabalho e um maior envolvimento social. Sendo esta uma das características deste campo de
aprendizagem, com práticas e propostas de intervenção nas relações sociais, que vêm se
modificando, tornando-as cada vez mais coletivas e participativas.
Não adianta tecnologia e inovação idealista se essa relação de poder e de validação
de verdades não for superada e ela não pode ser ultrapassadas tecnicamente, mas em
práxis social, em vida cotidiana. Portanto, enquanto a vida cotidiana, ou a
experiência de uma coletividade for dominada pela práxis burguesa todo hipertexto
será linear e determinista, todos acabarão seguindo os registros de verdade morta da
classe hegemônica, neste caso a burguesia, que ressuscitada cada vez que sua práxis
for aplicada, e junto dela as relações de domínio e controle que as constituem.
(MATTA, 2006).

Dessa forma, conseguiremos atuar com essas tecnologias em sala de aula e,
principalmente, adequá-las para um trabalho que envolva a participação de todos,
possibilitando a troca de aprendizagem, conhecimento mútuo e significativo. As relações dos
diversos saberes, que se fundem na educação e na comunicação, podem estimular o uso e a
criação de canais de interação, que venham a contribuir para a produção de conteúdos digitais
alternativos, com construções elaboradas de acordo com as necessidades reais dos alunos e na
relação do sujeito com o outro e o meio ao qual está inserido, propondo uma abertura maior
para o educador e o educando, na escolha de conteúdos e ferramentas que possam contemplar
suas necessidades.
Esse novo espaço de comunicação digital, trazido pelas tecnologias de informação e
comunicação, vai contribuir para que as pessoas tenham acesso às mais variadas formas de
interação uns com os outros e a diversos conteúdos informatizados, respeitando as suas
preferências e possíveis limitações, que podem estar relacionadas à forma de utilização dos
equipamentos, quanto associadas ao conhecimento prático dessas novas ferramentas.
As TIC, na sala de aula, vêm com uma proposta não apenas de utilizar as mídias
interativas em aulas isoladas, mas associar os conteúdos didáticos dados aos conteúdos
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postados no ambiente WEB, propiciando mais uma aprendizagem, com trocas de experiências
e direcionando para um aprendizado coletivo. Para Moran,
educar é colaborar para que professores e alunos --- nas escolas e
organizações --- transformem suas vidas em processos permanentes de
aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, do seu
caminho pessoal e profissional --- do seu projeto de vida, no
desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação
que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais
tornando-se cidadãos realizados e produtivos. (2001, p. 13).

Nessa perspectiva, as redes sociais vêm com o objetivo de colaborar, aproximar,
socializar, oportunizar e contribuir para o aprendizado e desenvolvimento das pessoas, de
forma mais coletiva e interativa entre si, ampliando e contribuindo, significativamente, para
amplo desenvolvimento nas mais diversas áreas do conhecimento.
A sociedade atual está marcada pelo fim das certezas e o esgotamento das grandes
receitas prontas, que de certa forma, se distancia das inovações trazidas pela sociedade
moderna. Esses acontecimentos vêm gerando tanto no ambiente escolar, quanto nos lares uma
incerteza da importância e benefício das TIC para o meio social, em que há uma preocupação,
se as tecnologias vieram para representar um bem comum a todos ou mais uma vez segregar e
massificar a população.
Segundo Matta,
É importante destacar que o efeito dessas transformações não está no nível das
opiniões ou conceitos e sim, nas estruturas de percepção e relacionamento concreto.
Trata-se da introdução de um novo ambiente cognitivo e existencial capaz de criar
novas relações, visões de mundo e paradigmas de sociedade, sem que haja a menor
resistência consciente. O ambiente oferecido pelas novas mídias seria para o ser
humano equivalente à água para o peixe: o meio que hospeda e permite sua ação
experiências e relações. (2006, p. 33).

Na contemporaneidade, as tecnologias estão presentes em muitos ambientes
escolares, pois elas passaram a ser mais uma nova demanda da sociedade, demanda essa
trazida pelas tecnologias da informação e comunicação que estão presentes em nossos lares,
nas instituições de ensino, no trabalho e em muitas relações interpessoais. Desse modo, o jogo
RPG, além de ser uma atividade lúdica, Vygotsky (1991), apresenta-se como uma poderosa
ferramenta de aproximação de uma herança cultural histórica a ser simulada pelo jogador.
Essa simulação ocorre pela capacidade de imaginação e reprodução social que o jogador faz
ao transportar para o jogo elementos do seu contexto, favorecendo um novo comportamento
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dentro dessa esfera tecnológica, permitindo múltiplos aprendizados e troca de saberes entre
esses sujeitos.

3.7.1 O Jogo RPG

O RPG é um tipo de jogo que se baseia na produção de uma ficção, fundamentada
em histórias imaginárias ou baseadas em fatos históricos. Como mais um elemento que
colabora para o ensino-aprendizagem, podemos considerar que o RPG (Role Playing Game)
Digital é essencialmente um jogo de interação entre personagens que se utilizam da
criatividade e da espontaneidade dos sujeitos, na busca por soluções coletivas, para um
desafio iminente, 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 de entretenimento e estratégias e, ao mesmo tempo, de
dramatização, autoria e solidariedade. É estruturado de forma a gerar um sistema rico e
complexo como a vida, sendo formado por personagens com diferentes papéis; possui
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 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 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).
Portanto o RPG é um jogo/simulação de interpretação de personagens, em que os
jogadores assumem papéis e criam uma narrativa colaborativa que permite uma maior
interação e envolvimento dos jogadores. Atualmente, tem sofrido algumas transformações na
forma de jogá-lo, uma vez que anteriormente era um jogo de mesa no qual os jogadores
precisavam estar presentes para jogar. Hoje, contamos com as tecnologias que permitem que
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este jogo seja realizado virtualmente, sem perder as características e ludicidade que o
envolvem. Contudo, é desenvolvido em um sistema de fácil operacionalidade, funciona como
um Blog e chat de bate papo, de forma que já conseguimos desenvolver bem o jogo, porém
ainda são necessários alguns aprimoramentos já identificados nas aplicações e indicados pelos
estudantes durante o jogo “Luta e Resistência”.
3.8 DESIGN COGNITIVO SOCIOCONSTRUTIVISTA DO RPG DIGITAL
O Jogo RPG apresenta uma proposta convergente à pedagogia vygotskyana, todavia
não há pretensão de esgotar, nesta dissertação, todas as propostas ou colocá-las como
definitivas, uma vez que o socioconstrutivismo tem como princípio o engajamento dos
sujeitos e o contexto influenciando na construção e reconstrução contínua dessa proposta de
trabalho.
Quadro 10 - Princípios do modo de pensar histórico aplicado ao RPG
Princípios do modo de pensar histórico aplicado ao RPG
Conceito

Aplicação no RPG

O jogo é modelado em diálogo com os estudantes e
professores envolvidos na pesquisa. Contendo na aventura
elementos do contexto do tráfico de escravizados
relacionados ao contexto social dos estudantes.
O RPG é um jogo essencialmente colaborativo. Para superar
Autenticidade
os problemas durante a aventura, os jogadores são motivados
a elaborar soluções coletivamente.
A interatividade permite um compartilhamento de
Engajamento dos Sujeitos informação, envolvimento e troca de experiências entre os
jogadores.
Fonte: Adaptado pela autora, a partir da Dissertação de (SOUZA, 2016).
Significado Pessoal

Dessa forma, o jogo RPG, por sua vez, é um jogo/simulação de interpretação de
personagens, em que os jogadores assumem papéis e criam uma narrativa colaborativa.
Criado na década de 70, nos EUA, o RPG tem influências da linguagem teatral e de
tradicionais brincadeiras infantis de “faz de conta”. É possível perceber uma ligação da forma
de narrativa do RPG com a história oral, na qual um narrador relata as histórias e tradições de
sua comunidade e aqueles que ouvem interagem, colaboram e vivenciam no seu imaginário
(CABALERO, 2012).
Com base nessa perspectiva, o jogo tende a favorecer a inserção de novas propostas
pedagógicas para o desenvolvimento do educando no processo de aprendizagem, propostas
que valorizem mais a busca que os resultados prontos, estimulando, apoiando e incentivando
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as mudanças que também dependem de todos os envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, cooperando para o desenvolvimento de novas formas de se aprender, de
comunicação e de interação entre os envolvidos.

Diante do quadro, é importante frisar que a informação fica num terreno de
superficialidade, mas que ela tem que ser utilizada para produzir o conhecimento
que transforma que é capaz de tornar o ser humano mais livre, quando bem
utilizado, pois caso contrário haverá a permanência da extrema exploração
empreendida pelo Capitalismo hegemônico nos últimos séculos. Nesse bojo, o
discurso sobre as tecnologias fica esvaziado, perde o sentido, já que não fará
diferença se não contribuir para o desenvolvimento humano, mas pode ser danoso se
for utilizado para separar, excluir, alienar, sabendo que quando se faz tais colocações
é para esclarecer que não são os homens que vivem por causa das TICs, mas estas
existem como criação dos homens, dos seres humanos. Nesses termos, fugimos da
compreensão, "messiânica" utilizada, por Habermas e por Pierre Levy, que
constroem uma visão idealista, da inovação tecnológica, voltada para o tecnicismo e
o determinismo tecnológico da sociedade, traduzido apressadamente e sem
demonstração no termo “Sociedade do Conhecimento”. (MATTA, 2005, p. 1).

As novas tecnologias vêm com um importante desafio para ressignificação do seu
uso e valores atribuídos as mesmas. É necessário dizer que as TIC, como importantes
ferramentas para a aprendizagem, contribuem para potencializar e construir conhecimentos
mediados pelo professor, possibilitando às pessoas uma maior agilidade e apoio na busca de
melhorias para si e para o meio ao qual estão inseridas. Entretanto já não podemos mais falar
das inovações tecnológicas sem pensar nas relações sociais, também como um momento de
construção de conhecimento, pois essas relações não devem mais vir a privilegiar uns e
excluir outros.
As relações sociais, atualmente, visam à obtenção de benefícios, ratificando ideais da
nossa sociedade capitalista, que privilegia uma mera informação, sem propiciar e estimular
uma nova práxis social, em que as pessoas busquem se familiarizar com esses conhecimentos,
de forma mais significativa para seu aprendizado e que resultem numa real melhoria na sua
“qualidade de vida”, pois a mesma não pode continuar a ser pensada individualmente, mas
como um todo. Contrapondo-se a essa realidade, o socioconstrutivismo aponta possibilidade
de superação dessa problemática, uma vez que, para Vygotsky, o homem se forma na
constante relação dialética com o meio social, sendo assim:
A aprendizagem surge, então, mediante construção social e é interiorizada por
aquele que aprende, tanto sujeito individual, como coletivo. Vygotsky indica que
esta interação ocorre através da mediação com sistemas simbólicos – instrumentos e
signos - tais como: a linguagem, a escrita, o sistema numérico. Portanto, os sujeitos
envolvidos no processo de aprendizagem (educandos e educador) interagem,
mediatizados pelos instrumentos e signos construídos culturalmente. (CABALERO,
2007).

73

O socioconstrutivismo aponta as possibilidades de superação para as precariedades
relatadas anteriormente e que atingem o atual ensino de história.
Uma vez que o professor pressupõe que a construção do conhecimento se dá numa
relação dialética entre o sujeito e o contexto social, a relação ensino-aprendizagem pode ser
potencializada a partir de uma abordagem colaborativa e participativa na prática social, ou
seja, a construção do conhecimento se dá em comunidade.
Com isso, para Paulo Freire, a educação é um processo contínuo que orienta e
conduz o indivíduo às novas descobertas, a fim de tomar suas próprias decisões, dentro de
suas capacidades. Por isso, a educação não tem uma fórmula pronta a seguir, a fórmula é
criada, desvendada a cada passo em que estimulamos os nossos educandos; estes, por sua vez,
têm seus conhecimentos prévios, que devem ser levados em consideração e acrescentados à
essa “fórmula” do educar, inserindo a história da comunidade no currículo da escola, para que
esta se inclua na educação, trazendo, assim, motivação necessária ao processo de ensinoaprendizagem.
Nesse sentido, ao pensarmos os ambientes virtuais informatizados, buscamos
organizar uma reflexão que contextualize a relação entre esse fenômeno socio-histórico, a
tecnologia digital em rede de amplitude planetária e as formas de educação em seus processos
e estratégias de ensino e aprendizagem. 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.
Com os avanços do processo tecnológico e as transformações no meio social,
econômico e cultural, outras formas de apreensão do conhecimento começaram, em 1989, a
ser criadas, tendo em vista as novas demandas de organização do conhecimento que
emergiam do progresso tecnológico digital. Objetivando melhor compreender a abrangência
do jogo como ferramenta, crucial se torna indispensável contextualizá-lo, bem como seu
desenvolvimento técnico, que o tornou possível em formato digital.
Considerando a capacidade de se aproximar, enquanto finalidade, da totalidade
histórica das experiências humanas, as tecnologias virtuais se articulam com o Role Playing
Game, pois ambas permitem 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, tendem a
funcionar como uma ferramenta que pode provocar o interesse e o engajamento dos
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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).

Dessa forma, o uso das tecnologias como ferramenta ou extensão do próprio
pensamento tem contribuído para novas propostas pedagógicas em diversas áreas do
conhecimento. Podemos tomar como exemplo a aplicabilidade das TIC no campo da
informação histórica, que nos fornece condições práticas para a construção colaborativa de
Ambientes Virtuais de Aprendizagens - AVA, nos quais se contribui para certificação e
tratamento das memórias históricas coletivas de modo mais dinâmico e interativo.
Contudo, a utilização dos jogos como um instrumento de aprendizagem significativa
precisa ser pensada e planejada de forma cuidadosa e contínua, para que os educandos
consigam atingir a meta proposta para seu aprendizado. Segundo Antunes,
em síntese, jamais pense em usar os jogos pedagógico sem um rigoroso e cuidadoso
planejamento, marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente acompanhem o
progresso dos alunos, e jamais avalie sua qualidade de professor pela quantidade de
jogos que emprega, e sim pela quantidade dos jogos que se preocupou em pesquisar
e solucionar. (1998, p. 37).

Nessa perspectiva, percebemos, no jogo RPG Digital, mais uma importante interface
que tende a contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. As experiências vividas no
grupo de pesquisa Sociedade em Rede, como a aplicação do jogo RPG sobre a Guerra de
Canudos, dentro da polícia Militar da Bahia, como mais uma importante ferramenta de
capacitação para os soldados em simulações de ocorrências que estão presentes nas festas
populares,

contribuíram

para

o

fortalecimento

do

nosso

trabalho

dentro

do

socioconstrutivismo, entre outras atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa.
Para atender às necessidades da educação pública estadual no ensino de História e
trabalhando com o RPG desde o ano 2007, constatamos que esse jogo é uma solução
pedagógica que atende às demandas educativas dos estudantes do Ensino Médio, da rede
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pública; nessa perspectiva, o nosso jogo colabora para que esses estudantes desenvolvam
diferentes aprendizados.

Quadro 11- Design cognitivo/técnico para a produção do jogo RPG na perspectiva
socioconstrutivista
Soluções Pedagógicas

Soluções Técnicas

Tema:
O JOGO RPG (Role Playing Game) PARA O
ENSINO DE HISTÓRIA: Uma proposta
Pedagógica para o ensino da História da
Escravidão na Bahia.

Mídia (vídeo, animação, infografia, áudio
etc.):

Objetivação:
Desenvolver um modelo de jogo digital RPG
para o ensino-aprendizagem sobre o tráfico de
escravizados na Bahia.
Como será abordado o Conteúdo?
Será contextualizada, com os estudantes, a
nossa proposta de jogo, com base no contexto
investigado.
Retratar o contexto do tráfico de escravizados
a partir da simulação, permitindo aos
jogadores a criação de uma compreensão
crítica do tráfico de escravizados na Bahia,
com fulcro na Lei 10.639/03. Dessa forma, o
jogo que terá o roteiro das aventuras e
campanhas vai procurar dialogicamente trazer
as questões do passado sobre tráfico de
escravizados para o contexto que vivem os
potenciais jogadores do presente; nesse
sentido, a ideia de polifonia é poderosa aliada,
pois fazer dos temas e elementos do roteiro
centro de encontro de “vozes” do passado
com o presente é que fará as coisas crescerem,
essa é a nossa principal estratégia.
Outras estratégias utilizadas, também são
marcadas pela própria jogabilidade do RPG
que, através da interatividade da Zona de
Desenvolvimento Imediato (ZDI), com a
mediação e as várias formas como o RPG,
relacionam os conteúdos abordados e trarão
para os jogadores as reflexões com o foco nas
questões de contexto envolvidas no jogo.
Qual
estratégia
garantirá
a
contextualização (universo socio-histórico/
conscientização/Tema gerador/Zona de
desenvolvimento imediato)?

Jogo digital no Ambiente Virtual
Aprendizagem, Plataforma Moodle.

de
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O enredo do jogo é centrado em ações
recorrentes do tráfico de escravizados na
Bahia, nas rotas de fugas entre outros
elementos.
A ligação do tráfico com as tradições
ancestrais africanas também são outras formas
postas no jogo e isso é estratégia. Tendo em
vista a potencialidade do jogo e sua
capacidade
de
realizar
princípios
vygotskyanos como a interação, mediação
colaboração, entre outros, que estarão
presentes na resolução de problemas do nosso
jogo, entre outros aspectos que necessitem de
intervenção.
Qual
estratégia
interdisciplinaridade?

garantirá

a Formato (documento, simulação,
ficção etc.):

jogo,

No nosso jogo abordaremos a História no Jogo RPG Digital, interpretação de papéis.
momento da contextualização; a Geografia,
quando indicarmos essas rotas; Língua
Portuguesa, na escrita; Tecnologia, com o
ambiente virtual, entre outros. O jogo em si
mesmo é interdisciplinar.
Dessa forma, a solução de estratégia adotada
no jogo exigirá que o jogador pense histórica,
geográfica, cultural e economicamente, entre
outras questões. O roteiro vai ser feito se
pensando nisso também.
Quais são as estratégias de mediação Requisitos técnicos (extensão do arquivo,
(colaboração/interatividade)
a
serem tamanho do arquivo etc.):
utilizadas?
O Ambiente virtual vai possibilitar essa
Através das relações dos sujeitos, dentro do interação, diálogo entre os jogadores e toda
jogo, na troca de conhecimento, o trabalho em prática do Jogo.
grupo
vai
contribuir
para
essa
colaboratividade entre os sujeitos envolvidos.
Por trabalharmos e confiarmos nos princípios
vygotskyanos e na sua capacidade de construir
um ambiente interativo e colaborativo que vai
criar situações de jogo nas quais os jogadores
vão interagir para colaboração, através da
mediação (que ocorre durante cada ação de
jogada comum), isso ajudará a gerar a zona de
desenvolvimento imediato, onde todos os
jogadores estarão envolvidos, como exemplos
de situações que já pensei em inserir nas
aventuras.
Quais as estratégias para garantir o Qual o veículo técnico de apresentação?
engajamento dos sujeitos?
O Ambiente Virtual de Aprendizagem que o
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Interesse pela temática, o jogo como
ferramenta lúdica de interação, envolvimento
dos participantes da pesquisa, a relevância do
tema para sua formação e empoderamento da
sua identidade dos sujeitos envolvidos na
pesquisa.
Os estudantes e jogadores envolvidos no jogo
vão resolver questões concretas sem as quais
não avançarão no jogo, elas têm relação direta
com o tema, como: fugir do navio negreiro,
formar quilombo, elaborar junto com outros
sujeitos, contribuindo para o engajamento de
todos. Já pensamos em inserir nas aventuras.

jogo “Luta e Resistência” se desenvolve é a
Plataforma Wordpress. Podendo ser também
desenvolvido em ambiente WEB, que não
necessariamente precisa ser Roll 20,
plataforma Moodle ou página WEB, de
estratégias EAD que podem ser usadas.

Proposta de Avaliação?
A nossa principal avaliação será feita pelos estudantes das escolas escolhidas, os quais vão
avaliar o jogo, na prática, constatando se eles conseguiram entender o processo do tráfico de
escravizados na Bahia, como se deu esse processo para a História e analisarão de forma crítica
seu impacto na sociedade.
A avaliação do jogo será também pontuada quanto à experiência do jogo; serão, também,
elaborados critérios para verificar amadurecimento do pessoal (jogadores) durante o processo
das aplicações, pois a DBR, metodologia utilizada, nos permite esse refinamento para melhorar
cada ciclo de aplicação.
Informações úteis para a construção do Guia Pedagógico:
Os conteúdos digitais aqui apresentados, o jogo RPG como elemento lúdico apresentado de
forma contextualizada, demonstrando a relação do jogo com seu contexto. Acreditamos que os
jogos digitais, em especial o RPG, vão abordar temáticas cada vez mais importantes para serem
discutidas em sala de aula. Dessa forma, para colaborar com esse aprendizado,
desenvolveremos um manual que vai conter as regras do jogo, a página de orientação aos
estudantes, aos professores, um guia de como jogar o RPG para ser inserido como mais um
material paradidático no planejamento dos docentes.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Matta (2011, p. 254).

Apresentamos no quadro acima os elementos que norteiam o nosso trabalho, com
todos os elementos que vão dimensionar a pesquisa, dentro da sua elaboração e aplicabilidade
no ambiente escolar. A partir desse Design Cognitivo, construímos elementos que vão
colaborar para a modelagem do jogo que apresentaremos no próximo capítulo.
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4 MODELAGEM DO JOGO RPG LUTA E RESISTÊNCIA

Apresentaremos, neste capítulo, um esboço da modelagem do nosso jogo RPG
Digital para o ensino de História do Tráfico de Escravizados na Bahia. Inicialmente,
estaremos aplicando em duas escolas com professores e estudantes da rede pública estadual
do bairro do Cabula e seu entorno.
Ao analisarmos os ciclos de aplicação da abordagem metodológica DBR, iniciamos,
neste capítulo, o terceiro ciclo, que também vai ser constituído a partir de todas as
informações já apresentadas nos dois ciclos anteriores, que são: o contexto do tráfico de
escravizados na Bahia, no capítulo II; e os princípios teóricos da aplicação do jogo RPG para
o ensino de História, no capítulo III.
Considerando o que foi abordado no capítulo II, que nos possibilitou um melhor
entendimento e conhecimento desses acontecimentos históricos que marcaram a sociedade
brasileira e nos permitiu um amadurecimento e engajamento sobre o objeto pesquisado, assim
também foi possível identificar os elementos que consideramos essenciais para simular o
jogo, conforme ilustrado no quadro 5.
Entretanto, no capítulo III, abordamos os princípios teóricos da aplicação do jogo
RPG para o ensino de História, tendo como fundamentos os princípios socioconstrutivistas
aplicados ao uso do jogo RPG Digital, como ferramenta pedagógica, para o ensino de
História. Esse segundo ciclo nos apresentou os princípios que vão nortear nosso jogo,
catalogados nos quadros 4, 5 e 6; esses elementos serão as diretrizes pedagógicas que
fundamentarão a modelagem do nosso jogo, bem como, os princípios considerados por ele.
Podemos concluir que neste capítulo apresentaremos a campanha do jogo RPG
Digital “Luta e Resistência”, considerando que sua modelagem será utilizada como espaço
educacional de aprendizagem para o ensino da História do tráfico de escravizados na Bahia.
Conforme os conteúdos apresentados nesta pesquisa, ambicionamos que o jogo estimule,
nesses sujeitos participantes da pesquisa, uma produção autoral e colaborativa do
conhecimento, aproximado ao seu contexto, além de uma interpretação própria e crítica da
história, de forma que a mesma possa a ser disseminada em sua comunidade com
entendimento do processo histórico do tráfico de escravizados.
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4.1 PROPOSTA DE MODELAGEM DO JOGO
Apresentaremos nessa seção, com a finalidade de validar o jogo RPG Digital como
mais uma importante ferramenta pedagógica de aprendizagem para o ensino de História, a
modelagem da campanha “Luta e Resistência”, composta por quatro aventuras relacionadas
ao tráfico de escravizados na Bahia.
As discussões abordadas, contidas nos capítulos II e III, nos possibilitaram uma
maior probabilidade de entendimento para a construção da História do tráfico de escravizados,
nos ajudando a compreender melhor como se deram os sequestros, as torturas, os assassinatos,
a perseguição e captura desses indivíduos que foram roubados, aprisionados e tratados como
animais por aqueles que tinham o poder nas mãos. Mesmo com toda essa violência, a
resistência e a luta desses escravizados foram demonstrações de muita força e coragem.
Apresentaremos, no próximo capítulo, as referências teóricas para o ensino de
História e o design cognitivo, as quais serviram de fundamento para a arquitetura do jogo e
contribuíram para que o enredo seja o mais próximo do vivido dentro da realidade
apresentada no contexto social dos estudantes, na expectativa de que simule mais
fidedignamente as rotas percorridas no tráfico de escravizados.
Dessa forma, para um melhor entendimento, a Campanha configura-se como
elemento de grande importância, sendo este o fio condutor do jogo. O texto da campanha
direcionará todas as ações, desenvolverá as aventuras e irá introduzi-las no ambiente em que o
mestre e os jogadores interpretarão seus/suas personagens dentro do que foi estabelecido
previamente como contexto. Será na Campanha que os jogadores começarão a estabelecer
estratégias para vencer os desafios do jogo, a partir do personagem criado.
Conforme apresentamos, o RPG é um jogo de simulação e interpretação de papéis e,
por possuir tais características, a modelagem da campanha e aventura devem estar em
concordância com o desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos, para que, dessa forma, o
fim do jogo contribua para um conhecimento crítico-reflexivo acerca do processo histórico da
escravidão e que o mesmo ocorra de forma legítima e emancipatória para esses indivíduos.

4.2 O RPG DIGITAL – ROLE PLAYING GAME DIGITAL
Compreendemos que a aplicação do RPG, na educação, tem como finalidade permitir
que as situações didáticas favoreçam a construção de novos conceitos e aprendizados. Por
possuir tais características, o jogo RPG é um jogo/simulação de interpretação de personagens,
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em que os jogadores assumem papéis e criam uma narrativa colaborativa. Criado na década de
70, nos EUA, o RPG tem influências da linguagem teatral e de tradicionais brincadeiras
infantis de “faz de conta” e nos permite identificar uma ligação da forma de narrativa do RPG
com a história oral, na qual um narrador relata as histórias e tradições de sua comunidade e
aqueles que ouvem interagem, colaboram e vivenciam no seu imaginário (CABALERO,
2012).
Esse jogo possui características e uma estrutura fundamental que nos ajuda a melhor
compreender sua estrutura dentro de uma mecânica simples, a qual se organiza da seguinte
maneira:
a) Ambiente: este é o espaço onde estarão todos os personagens; é o local em que se
passa a narrativa histórica das aventuras. A construção dos cenários (como vilarejos, rios,
mares, senzalas, quilombos, florestas, ilhas, entre outros) possibilitará aos jogadores a imersão
em ambientes que pertenciam às rotas de tráfico dos escravizados.
b) Sistema de Regras: estabelece um código que norteia os jogadores nas ações, para
permitir seu acesso ao ambiente e aos elementos principais que são característicos do sistema
de regras RPG, do jogo vigente dentro da ficção do jogo;
c) Enredo: é narrativa da história que envolve todos os personagens e conduz ao jogo
(com início, meio e fim da aventura). Nele ocorre toda a trama e as ações desafiantes entre
outras situações;
d) Dados: os dados fazem parte do conjunto de regras que compõem o jogo, sendo o
rolamento dos dados e as regras que permitem a ação dos jogadores, ou seja, um jogador pode
ter ou não sucesso na sua ação, isso vai depender dos valores estipulados pelo mestre e podem
ser alcançados ou não pelo jogador;
e) Mestre: além de deter o poder, direciona os personagens em suas ações; ele
também é o narrador que inicia a história e que interpreta os personagens não jogáveis NPC
(Non-Player Character);
f) Personagens jogadores - PJ: são todos aqueles personagens inseridos na história e
que são interpretados pelos jogadores, mas que não têm papel para interferir, apenas
compõem a história, por exemplo, um animal de estimação, entre outros;
g) Raça: dentro do contexto do jogo RPG, podemos usar raças humanas reais e
fictícias para diversificar o jogo, há uma diversidade de raças, como: negra, branca, mestiça,
cabocla, indígena, cafuza, parda, iorubá, mamelts etc.
h) Classe: está diretamente relacionada ao papel do personagem dentro da história;
cada classe possui habilidades e características específicas, os grupos ou família que o
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Personagem-jogador faz parte e, o mais importante, herda tais características do grupo que
pertence.
Quadro 12 - Background RPG Luta e Resistência
BACKGROUNDRPG “LUTA E RESISTÊNCIA”
CONCEITO
AMBIENTE
SISTEMA DE
REGRAS

DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO NO JOGO
Cenário do jogo Brasil, Bahia, início do século XIX
Código que
RPG Digital, Sistema Roll20
norteia as diretrizes do jogo.
Narrador da
Professores e Pesquisadores
MESTRE
História
Personagens
Estudantes, professores e parceiros da comunidade.
PJ
Jogadores
História que
Narrativa da história que envolve todos os
ENREDO
envolve o tema personagens e se passa no século XIX. Ênfase nas
e os personadiversas rotas do tráfico de escravizados
gens do jogo.
Núcleo de
Senhores de engenho, escravizados, índios,
NPC
Personagens
camponeses, capatazes, compradores de escravos.
que o Mestre
Todos os envolvidos nesta trama.
controla
Conjunto de
Optamos em usar a termologia Etnia, por entender
RAÇA
características
a especificidade de cada povo, pois o RPG “Luta e
que estão
Resistência” considera essas influências no modo
presente nos PJ de apresentação com o contexto.
e NPC
Papel do
No nosso jogo, adaptamos as classes típicas do
CLASSE
personagem
RPG, ROLL20, D&D e 3D&D aos personagens
dentro da
que
constituem
o
contexto.
Exemplos:
história; cada
escravizados, índios, senhores de engenho,
classe possui
capatazes e os traficantes de escravos.
habilidades e
características
específicas.
Fonte: Adaptado pela autora, a partir da Dissertação de (SOUZA, 2016).

4.3 MODELAGEM DA CAMPANHA
Neste capítulo, começamos a modelagem da campanha “Luta e Resistência”, que tem
como objetivos traçar as aventuras sobre as rotas do tráfico de escravizados no Brasil e na
Bahia. Trazemos para a discussão elementos sobre o desenvolvimento do ambiente do jogo e
de suas ferramentas de interação, propriamente o sistema RPG Digital, que nos ajuda em um
melhor entendimento. Objetivamos situar o leitor no contexto das discussões organizadas nos
capítulos anteriores, para assinalarmos este momento da pesquisa com base no que já foi
elaborado até aqui e que agora possibilita a construção desta nova etapa.
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Identificamos que o RPG Digital, com seu potencial lúdico, contribui para Ambiente
Educacional de Aprendizagem e também como Conteúdo Digital nessa perspectiva de
modelagem do jogo de RPG “Luta e Resistência”. 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.
Por ser um Ambiente Educacional de Aprendizagem, entendemos que o RPG Digital
deve possibilitar uma elaboração e a construção de procedimentos de ensino-aprendizagem
mediados por uma ferramenta digital, projetada para que estudantes e professores
desenvolvam os processos cognitivos em ambiente digital. Como Conteúdo Digital, o RPG
Digital é um software que será modelado para fins pedagógicos; portanto deve ser dotado de
uma interatividade voltada para o ensino-aprendizagem e com conteúdo de disciplina escolar,
no nosso caso, a história do tráfico de escravizados. Seguindo os princípios do design
cognitivo socioconstrutivista, começamos a projetar o nosso jogo a partir dos elementos dos
Quadros 2, 4, 5 e 6.
A campanha “Luta e Resistência” é caracterizada na Antiguidade e despertou grande
interesse da sociedade senhorial, em que o ser humano é forçado a viver em condição muito
precária, sendo tratado como mercadoria, deixando para trás sua família, cultura e história,
perdendo sua autonomia e sua liberdade. Esse processo se deu por meio de invasões,
sequestros, capturas, transporte e venda de escravos e foi realizado por diversas sociedades
escravistas. Entendemos que é impossível dar conta da complexa totalidade da prática do
tráfico de escravizados no jogo RPG. Por esse motivo, contextualizamos no Capítulo II os
elementos que consideramos importantes para o entendimento do tráfico de escravizados na
Bahia. A Campanha “Luta e Resistência” é desenhada sobre a arquitetura dos elementos
históricos, sociais, ideológicos e antropológicos, entre outros, os quais foram herdados e
reproduzidos como ensinamentos e práticas na vida das pessoas de determinado grupo ou
comunidade.
Tendo como base o contexto apresentado, nossa campanha foi modelada a partir
desses elementos que a sustentam; dessa forma, no capítulo III, afirmamos que o design
cognitivo socioconstrutivista é o elemento fundamental para o nosso jogo. Portanto, o
conteúdo do jogo, que é sobre as rotas do tráfico de escravizados na Bahia, não poderia ser
colocado sem se entender a relação entre o contexto e conteúdo, conforme expressamos nos
quadros 2, 3 e 4. O processo do tráfico de escravizados está mergulhado em um conjunto
histórico e vinculado ao contexto dos estudantes/jogadores, por esse motivo que na campanha
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apresentamos os elementos pertencentes ao cotidiano dos estudantes do bairro do Beiru, que é
um nome de origem iorubá. O bairro recebeu esse nome por causa de um escravo vindo da
África, chamado Beiru, que viveu na localidade, no século XIX. Inicialmente, foi trazido
como escravo, depois foi vendido e liberto. Baseado nos princípios socioconstrutivistas, o
nosso jogo possui as características apresentadas no capítulo II e nos quadros 1, 2, 4 e 5, que
melhor explicitam tais elementos.
Essa campanha foi pensada como mais uma forma de retratar o processo do tráfico
de escravizados na Bahia e como ele dizimou famílias e comunidades inteiras. A campanha
“Luta e Resistência” foi modelada com a intenção de apresentar a formação socio-histórica e
cultural do tráfico de escravizados; nela, os estudantes/jogadores terão oportunidade de
simular as rotas que intensificaram essa prática ilegal de comercialização de pessoas; estimase que o Brasil trouxe mais de quatro milhões de africanos escravizados.
Pretendemos, com o jogo, despertar nesses estudantes os impactos desse momento
histórico de nossa formação e como ainda estão presentes, na sociedade contemporânea, os
resquícios do tráfico de escravizados, principalmente na Bahia que recebeu o maior número
desses escravizados. A pluralidade cultural de hoje é um produto das complexas relações
entre as diversas etnias africanas, indígenas e ibéricas, conectadas na formação da nossa
nação. Como mais uma forma de ilustrar, vamos sintetizar os elementos presentes na
campanha RPG “Luta e Resistência” organizados no quadro a seguir, para que o leitor tenha
uma visão geral da campanha, na íntegra.

Quadro 13 - Indicadores dos elementos da campanha
INDICADORES DOS ELEMENTOS DA CAMPANHA
TÍTULO

“Luta e Resistência”

OBJETIVO

Traçar as principais rotas do tráfico de
escravizados, para que os jogadores entendam
como esse processo foi marcado por muita
luta e resistência.
Tráfico de escravizados, segregação racial,
violência, formação da sociedade, cultura,
religiosidade, identidade, alteridade e
empoderamento desses sujeitos.
Senhores de engenho, traficantes de
escravizados e os escravizados.
Brasil e África, no século XVII, Nordeste e
Sudeste, bem como, o Quilombo dos
Palmares, em Pernambuco.
Reproduzir as rotas do tráfico, a partir da
simulação, proporcionando aos jogadores uma

CONTEÚDO TRABALHADO

PERSONAGENS
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

ENREDO
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visão crítica e reflexiva de como se deu o
processo do tráfico de escravizados na Bahia.
Fonte: Adaptado pela autora a partir da Dissertação de (SOUZA, 2016).

4.4 MODELAGEM DAS AVENTURAS
As aventuras são estruturadas no mesmo aprimoramento da campanha, que se
modifica à medida em que se realizam as aplicações nas escolas, mas, por conta da
qualificação, não deu tempo para que essa reestruturação ocorresse em tempo nas escolas
escolhidas do bairro Cabula e seu entorno.
As aventuras foram realizadas a partir das reuniões com os estudantes e professores
que fazem parte do projeto “Conteúdos Digitais nas Escolas”, ouvindo-se as opiniões e
sugestões para contemplar a história local desses sujeitos. Para isso, pensamos em três
aventuras:




Aventura 1 – Pele como moeda de troca;
Aventura 2 – Os caminhos para o cativeiro;
Aventura 3 – Fuga para os quilombos.

Nessa etapa, apresentamos a modelagem das aventuras da campanha “Luta e
Resistência”, de maneira que todas as aventuras foram construídas a partir dos tópicos dos
capítulos II e III atendendo ao acervo levantado nesses capítulos. Adotamos uma abordagem
socioconstrutivista e praxiológica, pois para nós o diálogo com a comunidade e os sujeitos
envolvidos na pesquisa é imprescindível.
Antes de começarmos a escrever as aventuras, tivemos alguns encontros com os
professores e estudantes vinculados ao projeto “Conteúdos Digitais nas Escolas”, o qual
envolve as escolas do bairro Beiru, Cabula e seu entorno. Através desses diálogos com os
discentes e docentes, foram identificadas questões pertinentes às comunidades em que estão
inseridos; alguns estudantes sugeriram diversas linguagens para relatar os problemas da
comunidade, estas envolvendo desde o reconhecimento da sua identidade à valorização da
história local. Sugeriram se trabalhar de forma lúdica numa linguagem que eles melhor
absorvessem os conteúdos; assim o jogo foi uma das sugestões, uma elaboração de jogo RPG.
Partindo dessa demanda da comunidade escolar, iniciamos a modelagem das
aventuras, estabelecendo uma relação entre os conteúdos do capítulo II e os elementos do
contexto social dos estudantes, convergindo, dessa maneira, com o “modo de pensar
histórico” e os seus princípios teóricos, conforme apresentamos no quadro 9. Assim, os
conteúdos foram distribuídos do seguinte modo:
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Quadro 14 - Relação de conteúdos e contexto social dos estudantes
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS E CONTEXTO SOCIAL DOS
ESTUDANTES
AVENTURA
AVENTURA 1

AVENTURA 2

CONTEÚDOS
Tráfico de escravizados,
comércio ilegal de seres
humanos, humilhação,
trabalho
subumano,
roubo da identidade e
cultura desses sujeitos.
Retratar os caminhos
para os cativeiros. Rotas
terrestre e marítima,
percursos
percorridos
pelos portugueses, que
passavam por Cabo
Verde,
Nordeste
e
Sudeste.
Resistência, luta e fugas
para os quilombos,
revoltas.

CONTEXTO SOCIAL DOS
ESTUDANTES
Desvalorização
social,
reconhecimento da identidade
desses sujeitos, violência e
racismo.

Melhores oportunidades para
os jovens da periferia, ausência
de
infraestrutura
urbana,
intolerância religiosa.

Ambientes sem muitas opções
de lazer e entretenimento,
drogas, pouca autoestima dos
educandos, depredação do
ambiente escolar.
Fonte: Adaptado pela autora, a partir da Dissertação de (SOUZA, 2016).
AVENTURA 3

Nas aventuras apresentadas, o contexto social dos estudantes está diretamente
relacionado ao conteúdo histórico do jogo. Sendo assim, ao aplicarmos o jogo, poderá
acontecer uma identificação dos estudantes ao tema tráfico de escravizados, uma vez que o
contexto experiencial e o comunitário dos educadores e educandos têm uma relação muito
próxima com o contexto da sociedade escravista brasileira, isso permite uma maior
assimilação e envolvimento nas aventuras.
Essas rotas que seguiam as caravanas rumo ao Norte da África, saíam em busca de
ouro, peles, marfim e mais escravos; calcula-se que entre 650 e 1800 o tráfico transaariano de
escravos vitimou cerca de 7 milhões de pessoas e 20 por cento delas morreram no deserto.
Essas rotas comerciais, através do deserto do Saara, intensificaram o comércio de
longa distância, o que exigia um número maior de escravizados para atender a essa demanda,
além das que partiam nesses cativos pela necessidade do transporte de sal, dos fardos de
tecidos e das armas, entre outras mercadorias.
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Ao ponderar sobre o tráfico de africanos, Alencastro (2000) afirma:
Em primeiro lugar o tráfico de africanos constitui um segmento da rede que liga
Portugal ao Médio e Extremo Oriente. Nas relações com a Ásia, Lisboa devia saldar
suas trocas com remessas de ouro (para o império otomano), prata (para o Extremo
Oriente), Cobre (para a Índia), metais dos quais Portugal era pouco provido. As
primeiras expedições na África têm o intuito de procurar jazidas e feiras nativas que
permutavam metais preciosos. (ALENCASTRO, 2000, p. 30).

Dessa forma, os escravizados eram destinados a diversas funções dentro do mundo
Árabe, desde concubinas, agricultores, artesãos, funcionários encarregados das burocracias,
domésticas, tecelões e ceramistas, até mesmo como soldados, força indispensável para os
combates. Nessa conjuntura, no século XVIII, aproximadamente 715 mil pessoas foram
capturadas na África negra e escravizadas no Egito, na Líbia, na Tunísia, na Argélia e em
Marrocos. A voracidade do tráfico de escravizados, nesse período, contribuiu para a presença
de negros nas populações árabes.
A modelagem das rotas fará parte do jogo para dar dimensão aos jogadores de como
foi esse processo de escravidão, assim como, as suas transformações para interpretação desse
momento histórico, aplicado à Lei 10.639/2003, para que assim possamos fazer essa
interlocução dialógica entre o passado e o presente, dentro da realidade vivida hoje na
sociedade.
Nessa aventura, os estudantes/jogadores interpretarão personagens que foram
transportados nos navios negreiros que saíam da Costa da Mina, no século XIX, tendo como
destino Benin. A aventura trabalhará com as formas de resistência, a violência resultante dos
abusos, os estupros e a agressão das autoridades; sendo assim, a luta e a resistência dos
jogadores, que terão que organizar uma fuga de um grupo de escravos.

Quadro 15 - Elementos indicadores das aventuras
ELEMENTOS INDICADORES DAS AVENTURAS
CATEGORIAS
TÍTULO

AVENTURA 1
Pele
como
moeda de troca;
comércio ilegal
de
pessoas
escravizadas.

AVENTURA 2
Cabo
Verde,
grande
entreposto
comercial
de
escravizados e
rota marítima e
terrestre.
o Esse trajeto se
de dava
em
condições sub-

AVENTURA 3
Fuga para os
quilombos.

OBJETIVO

Combater
tráfico
pessoas.

Lutar contra a
escravidão,
resistir até a
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humanas
na morte.
busca
de
riquezas e de
sobrevivência.
Tráfico
de Rotas do tráfico Revolta e luta
CONTEÚDO
escravizados.
de escravizados. contra
essa
TRABALHADO
condição social
na busca por
seus
diretos
humanos.
Senhores
de Quilombos,
PERSONAGENS Escravizados,
traficantes,
engenho,
escravizados,
capitão do mato, escravizados e fazendeiros,
senhores
de camelos.
traficantes.
engenho.
do Serras
de
DESCRIÇÃO DO Trajetória das Deserto
rotas marítimas Saara.
Pernambuco.
AMBIENTE
realizadas pelo
mar, nos navios
negreiros.
Os
jogadores A busca pelo Nessa aventura,
ENREDO
simularão a rota ouro
e
por os
jogares
da Costa da pedras preciosas deverá
Mina
para levava
esses estabelecer uma
Benin.
capatazes
a rede de relação
ações extremas, entre
os
impelindo ao ser quilombos
e
humano
a organizar uma
necessidade de rebelião também
suportá-las no na cidade de
seu
limite. Salvador e em
Nessas
seus arredores.
condições, até a
água era para
poucos.
Fonte: Adaptado pela autora, a partir da Dissertação de (SOUZA, 2016).

4.5 SISTEMA DE REGRAS
Para melhor entendermos o sistema de regras que será aplicado nas rodadas das
aventuras, sistema esse elaborado para dinamizar o jogo e ponderar as ações dos jogadores,
podemos considerar, no RPG, o regulamento como o instrumento que controla toda a
dinâmica da simulação, delineia limites para a ação dos jogadores e do mestre, garantindo,
também, uma originalidade para o jogo e estabelecendo um limite para todos. Analisando o
RPG “Luta e Resistência”, utilizaremos o sistema de regras do RPG Digital, que é uma
adaptação do RPG de alta fantasia, Dungeons & Dragons.
Para elaboração dos RPG’s digitais educativos, numa proposta socioconstrutivista,
como solução pedagógica, para o ensino de História, podemos considerar que o sistema
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converge com a proposta do RPG “Luta e Resistência”. Dessa forma, a estrutura desse
sistema de regras é composta pelos seguintes itens: dados, aleatoriedade e testes. De maneira
que 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 resultado foi suficiente para realizar a ação.
Background: é uma estrutura do personagem, que é desenvolvida a partir do processo
de criação da ficha de personagem e envolve uma série de passos seguindo as regras do jogo,
a fim de produzir a ficha, contudo ele não se resume apenas ao sistema. A criação de um
papel envolve o desenvolvimento de um personagem com motivações e princípios. A ficha é
apenas uma forma de representá-lo, mas deve sempre estar atrelada à ideia que o jogador tem
de seu personagem.
Um jogador que pretenda interpretar a classe “Articuladora Social” encontrará
alguns problemas durante o jogo, se na ficha do seu personagem houver um carisma muito
baixo, não condizente com o conceito inicial do seu personagem. A criação de um
background (a história pregressa da personagem) ajuda o jogador durante a criação da
personagem e durante o resto do jogo, permitindo-lhe um maior tempo de vida dentro do
jogo.
Atributos: Os atributos definem e constituem o personagem, eles passam a ser a
descrição mais crua dele mesmo. Praticamente todos os testes envolvem os atributos, as
habilidades naturais do personagem, portanto esses elementos são de suma importância na
criação do personagem, norteando toda a sua atuação. No sistema digital, existem seis
atributos, são eles: Força, Destreza, Constituição, Cognição, Percepção e Carisma.
Descrição dos atributos:
Força: representa a capacidade de o personagem alterar diretamente os corpos ao seu
redor através da manipulação física. Equivale a sua musculatura e força física propriamente
dita. Invista em força, se você gostar de personagens que sejam bons em combate corpo a
corpo e também que não dependam dos braços dos outros para tudo. Soldados de infantaria,
armados com grandes fuzis, pistolas e granadas atacam ferozmente sobre o exército inimigo,
impondo sua força perante o adversário.
Destreza: representa a capacidade de o personagem interagir de maneira sutil, como
no espaço a seu redor ou reagir de maneira rápida a outras alterações, equivale a sua
coordenação motora e agilidade. Invista na destreza, se você preferir personagens que sejam
bons em ataques a distância e que tenham uma boa esquiva. Os monges budistas do Tibete
eram conhecidos por destreza incomparável nas artes marciais.
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Constituição: representa a capacidade de o personagem resistir às alterações
negativas do ambiente, direcionadas a ele; equivale à sua saúde e à sua resistência física.
Invista em resistência, se você preferir um personagem que seja o primeiro a levantar e o
último a cair. Bárbaros visigodos eram conhecidos por não terem medo de absolutamente
nada e por serem sempre os últimos a deixarem o campo de batalha, ostentando as cicatrizes
como troféus.
Cognição: representa a capacidade de o personagem processar possíveis alterações
do espaço físico e gerar resultados a partir disso; equivale à sua inteligência e à sua
capacidade de aprendizado e raciocínio. Invista em cognição, se você preferir personagens
espertos e bons em resolver enigmas. Sherlock Holmes fez sucesso pelo seu incrível
raciocínio, mas ele ainda não se compara a C3PO, um computador de última geração capaz de
traduzir simultaneamente centenas de línguas intergalácticas.
Percepção: representa a capacidade de o personagem perceber as alterações no
espaço físico ao seu redor e equivale à sua atenção, concentração e aos sentidos apurados.
Invista em percepção, se você gostar de personagens que não sejam pegos desprevenidos e
que estejam sempre atentos aos mínimos detalhes. Um caçador nas selvas usa seus sentidos
apurados para encontrar sua presa na imensidão da floresta.
Carisma: representa a capacidade de o personagem interagir com outros seres,
equivale à sua simpatia e força de personalidade. Invista em carisma, se você gostar de
personagens simpáticos e que saibam lidar com pessoas. Martin Luther King Jr. era conhecido
por sua capacidade de motivar multidões contra o regime de apartheid.
Raça: quando nos referimos ao quesito raça é comum encontrar em alguns RPG’s
espécies fictícias, como Elfos, Orc’s e outros. Cada classe atribui uma particularidade na
criação dos personagens. No RPG “Luta e Resistência”, a categoria “raça” será tratada como
“etnia”, por consideramos que cada etnia tem características e particularidades que
influenciam o modo de socialização, no contexto de cada indivíduo.
Podemos concluir que a partir da construção dos personagens, os professores e os
estudantes imergem nas etapas já descritas anteriormente, como a interação e interatividade.
Os educandos, dentro do jogo, devem partir de um contexto igual, cada um particularizado
pelo Background, pela etnia e classe; e para superar situações-problemas do jogo, os
jogadores são levados a trocarem ideias e conhecimentos; nesse momento ocorre a Zona de
Desenvolvimento Imediato (ZDI), que todos estão envolvidos de forma colaborativa.
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5 ABORDAGEM METODOLÓGICA DBR

Apresentamos, nos capítulos anteriores, que esta pesquisa tem como pressuposto
epistemológico a praxiologia, por consideramos que a relação ensino-aprendizagem do sujeito
deve engajá-lo na transformação de sua prática social. Apontamos, também, que o
conhecimento é passível de ciclos de refinamentos e mudanças, por esse motivo adotamos
uma abordagem de pesquisa conhecida como Design-Based Research - DBR, que dentre as
diferentes denominações existentes em inglês, tais como Design Experiments (BROWN;
COLLINS, 1992); Development Research (VAN DEN AKKER apud MATTA, 2014), cujo
significado da tradução “Pesquisa de Desenvolvimento” melhor se aplica ao trabalho
desenvolvido, por ter como foco o engajamento do pesquisador com seu grupo de pesquisa e
o refinamento das práticas adotadas para a resolução do problema identificado.
Diante do exposto no capítulo anterior, com relação ao desenvolvimento da
metodologia, apresentamos uma proposta atual e inovadora, que vem sendo utilizada em
pesquisas aplicadas com tecnologias da informação e comunicação (HERRINGTON, 2004).
Nessa investigação sobre uma aplicação do jogo RPG para o ensino de História, sobre o
tráfico de escravizados na Bahia, para estudantes da educação básica estadual, utilizamos a
metodologia Design-Based Research - DBR ou Metodologia por “proposta”, como melhor se
compreende no idioma português, em tradução livre. Essa proposta metodológica nos parece a
mais adequada ao nosso estudo, em função de ser uma proposta de pesquisa aplicada, para a
qual a DBR foi criada e vem ganhando notoriedade (HERRINGTON, 2004).
Ela está em conformidade com os diálogos apresentados nos capítulos anteriores
dessa pesquisa, a qual tem como característica as aplicações em ciclos e o pressuposto
epistemológico da praxiologia; também por analisarmos que a relação ensino-aprendizagem
dos sujeitos deve contribuir para o empoderamento na transformação de suas práticas sociais.
A praxiologia, como a interface que norteia todo o nosso trabalho, permite que os jogadores
se sintam contemplados no jogo, como proprietários, já que todas as ações são construídas
colaborativamente.
A utilização da DBR nesta pesquisa é justificada por ela apresentar métodos de
pesquisa voltados para tecnologias educativas e estudos sobre o uso de informática na
educação, percebendo os impactos desses na transformação da prática educacional e no
cotidiano escolar ou mesmo em procedimentos de educação informal.
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A construção DBR, enquanto abordagem de pesquisa aplicada, é dividida em quatro
fases:
Fase 1 – Análise do problema por investigadores, usuários e/ou demais sujeitos
envolvidos em colaboração.
Nessa etapa definimos o problema, que é o desenvolvimento de um RPG Digital
enquanto ferramenta pedagógica para o ensino de História das rotas do tráfico de escravizados
na Bahia, para os estudantes da escola pública estadual. Dessa forma, foi necessária uma
contextualização do tema, como apresentado no capítulo II, envolvendo diálogos com
professores e estudantes colaboradores da pesquisa, para então delinearmos o contexto social
desses sujeitos e, por fim, no capítulo III, o amadurecimento das teorias norteadoras para a
modelagem do jogo, quais sejam: o socioconstrutivismo e o modo de pensar histórico.
Fase 2 – Desenvolvimento da proposta de solução responsiva aos princípios de
design e às técnicas de inovação e colaboração de todos os envolvidos.
Nessa etapa, identificamos que o RPG Digital possui características de ferramenta
pedagógica socioconstrutivista, que possibilita um aprimoramento na relação ensinoaprendizagem entre educador x educando. Ciente dessas características, começamos, no
capítulo III, a modelagem do jogo, considerando os elementos destacados por professores e
estudantes, além das discussões dos capítulos anteriores, sendo essas sintetizadas em quadros
ao final de cada tópico, que nos ajudam nesta estrutura.
Fase 3 e 4 – Ciclos interativos de aplicação e refinamento da solução. Reflexão para
produzir “Princípios de Design” e melhorar implementação da solução.
Nessa fase, realizamos duas aplicações do jogo com os estudantes e professores,
considerando os parâmetros de análise do socioconstrutivismo e do modo de pensar histórico,
explicitados no capítulo III. Sendo assim, foram realizadas validações com os estudantes e
professores, para avaliarmos se a modelagem do jogo contemplava ou não o contexto dos
participantes da pesquisa. Ao final, realizamos o levantamento de dados quantitativos e
qualitativos, que foram discutidos no capítulo VI.
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Quadro 16 - Fases da Pesquisa DBR
FASES DA ABORDAGEM METODOLÓGICA DBR
Fases
Fase 1

Descrição
Análise do problema por
investigadores, usuários e/ou
demais sujeitos envolvidos em
colaboração.

Desenvolvimento da proposta
de solução responsiva aos
princípios de design, às técnicas
de inovação e à colaboração de
todos os envolvidos.

Fase 2

Ciclos iterativos de aplicação e
refinamento em práxis da
solução.

Fase 3

Reflexão
para
produzir
“Princípios de Design” e
melhorar a implementação da
solução.

Fase 4

Aplicação na Pesquisa
Definição de Problema;
Contextualização;
Fundamentação teórica;
Diálogos com os sujeitos
participantes da pesquisa.
Design Cognitivo do jogo;
Modelagem do Jogo em
colaboração
com
os
estudantes e professores;

Aplicação e refinamento
do jogo;
Levantamento e análise
dos dados.
Validação e análise do
jogo com os estudantes e
professores;
Levantamento e análise
dos dados.

Fonte: Adaptado pela autora a parir de (MATTA, 2014).

A metodologia DBR, por contemplar nossas pesquisas, julgamos a mais adequada
para ser aplicada ao jogo RPG, por se tratar de jogo digital de interação e trabalhar com ciclos
de validação que garantem os melhores resultados dentro do contexto utilizado e por permitir
o melhoramento dessas aplicações; reafirmamos a importância desses ciclos de refinamento
da pesquisa.

5.1 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PESQUISA

A partir da nossa categoria de análise, no desenvolvimento da pesquisa, trabalhamos
com categorias4 de pesquisa, que representam os itens do jogo Role Playing Game Digital,
como mais uma ferramenta pedagógica de aprendizagem que foi desenvolvida com estudantes
da rede pública estadual. Construímos e aplicamos o jogo RPG Luta e Resistência,
4

Podem ser interpretadas como variáveis, mas o termo categoria é preferido para não matematizar tanto a
pesquisa.
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acompanhando sua aplicabilidade para o ensino de História e a efetividade de sua atuação
pedagógica, como uma importante interface lúdica de aprendizagem para esses sujeitos
engajados na pesquisa, das escolas parceiras, que aceitaram participar de todo processo desde
seu desenvolvimento, quanto aplicação e, assim, trazendo possíveis articulações para uso em
outros ambientes escolares. Dessa forma, as categorias são a dependente e a independente,
que serviram para embasar nosso estudo e análises conforme explicaremos deste ponto em
diante.
Nessas categorias, analisamos e aprimoramos os resultados da aplicação do jogo,
após a análise das variáveis dependente e independente, que são elementos de extrema
importância no jogo, por apresentarem características próprias e estimuladas pelo meio. Dessa
forma, a variável dependente pode ser caracterizada como o fator, causa ou antecedente que
determina a ocorrência de outros fenômenos; definida pela pergunta de pesquisa, ela se torna
o resultado decorrente da ação da variável independente.
Tomamos, para este estudo, como variável dependente, o jogo RPG Luta e
Resistência, que tem como objetivo traçar os caminhos percorridos pelos escravizados e foi
modelado a partir dos princípios elementares do socioconstrutivismo. A variável
independente, por sua vez, é a aplicação do jogo, referenciado no método do “modo de pensar
histórico”. A esse contexto, apresentamos abaixo o quadro de variáveis que nos conduziram
para a análise das soluções utilizadas no jogo e com embasamento na DBR.

Quadro 17 - Categorias dependente e independentes da abordagem metodológica DBR
Categoria de Análise Dependente – Jogo RPG Luta e Resistência
Definição geral: as variáveis dependentes estão presentes no jogo, no ambiente, são elementos
criados e que podemos acompanhar, pois permitem avaliar tais ações, dentro do jogo, e suas etapas.
Jogo
Design Cognitivo - Essa subcategoria envolve a
abordagem do conteúdo em História e áreas
correlatas; Estratégia de resolução de problemas e
tomada de decisão; Informações da campanha do
jogo “Luta e Resistência”, enredo e desafios das
aventuras, assim como, as características de
aprendizagem do sistema: se os sujeitos estão
aprendendo a história como o socioconstrutivismo e
o pensar histórico preconizam.
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Tecnologia - Nessa subcategoria analisaremos o
sistema digital do jogo, que se desenvolve no
Wordpress; o Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA, por meio de mediação, com o uso de mídias,
imagens, vídeos e o sistema de regras.

Jogabilidade - Essa subcategoria visa entender os
elementos que compõem o jogo RPG, sua
estabilidade e instabilidade durante o exercício
lúdico; facilidade de aceitação e operacionalidade a
distância. As características operacionais do jogo
RPG Digital, a campanha, os jogadores, o sistema
de regras, as aventuras e um mestre. ORPG é um
tipo de jogo teatral que se dá por interpretação de
papéis.
Categoria de Análise Independente – Princípios
Definição geral: as categorias independentes são aquelas que precisamos analisar e encontrar durante
a aplicação do jogo, ou seja, identificando que, através do jogo, os estudantes aprenderam.
Colaboram para que o objetivo do jogo seja alcançado. São elementos que independem do
pesquisador, as respostas que somente os sujeitos participantes da pesquisa podem apresentar.
Socioconstrutivismo
Comunidade de Práxis - Interação entre os sujeitos
envolvidos no jogo, criando uma comunidade
legítima e colaborativa.
Colaboração - É a união dos jogadores com
propósito de vencer os desafios propostos na
aventura.

Mediação - Essa interface permite a construção do
conhecimento na mente dos jogadores, mediante o
contexto histórico que estão imersos.

ZDI - A Zona de Desenvolvimento Imediato
permite a interação para resolução de problemas em
conjunto, visto que esses indivíduos são potenciais
na resolução dos desafios na aventura.

Metacognição - Permite compreender e refletir
acerca dos desafios propostos ao longo das
aventuras no jogo.
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Contextualidade - A construção das aventuras teve o
apoio e a colaboração dos estudantes, sendo,
também, contemplados os elementos do contexto
local.
Interatividade - Diálogos entre os jogadores e o
mestre, permitindo uma troca de conhecimento, na
busca de uma solução legítima e validada por todos
nas jogadas.
Modo de Pensar Histórico
Engajamento dos sujeitos - Potencializar a
interatividade entre os estudantes, estimulando
novas práticas e trocas de experiências no contexto
social.
Pensamento histórico - Os sujeitos podem contribuir
para uma consciência de pertencimento histórico
daquele contexto abordado no jogo.
Os participantes já conseguem tirar suas próprias
conclusões ou até chegar a uma síntese
interpretativa do que foi proposto inicialmente,
assim como, buscar e criticar fontes de informação e
as interpretar dentro daquele contexto e absorção do
conteúdo aprendido.
Pluralidade
(contribuição
compreensão
histórico)

da
de
da

Existência
Humana
Bakhtin para nossa Dialogismo - É uma forma de interação que ocorre
produção de sentido na construção de todas as etapas do jogo, havendo
um compromisso entre os participantes de se
estabelecer uma discussão ampla entre os sujeitos.

Sociedade em Rede
Interação - Durante o jogo, a troca de informações
na tomada de decisões e a construção de
conhecimento entre os jogadores resultam na
aprendizagem e interação entre os sujeitos.
Sociabilizar em rede - Representa as grandes
interações sociais, desenvolvidas a partir do uso da
internet, dessa forma, o jogo RPG Digital pode
transcender os espaços em rede.
Conexões entre os sistemas em rede - Possibilitam
uma vivência social diferente, acompanhando os
avanços das TIC, agregando e potencializando os
sistemas e conexões trazidos pela internet, e o jogo,
por sua vez, como importante ferramenta de
aprendizagem, tende a fomentar as discussões sobre
diferentes temáticas.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Dessa forma, podemos concluir que a partir da definição dessas categorias, uma vez
que a elas chegamos, é necessário definir a prática da aplicação e a coleta de dados.

5.2 CAMPO DE PESQUISA OU APLICAÇÃO

Como campo de aplicação, pretendemos o desenvolvimento do jogo em quatro
unidades escolares da rede pública do estado: o Colégio Estadual Helena Magalhães; o
Colégio Estadual Edvaldo Fernandes; o Colégio Estadual Governador Roberto Santos; e o
Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro. Essas unidades escolares foram escolhidas
devido ao legado histórico-cultural que a região, em que estão localizadas, possui, bem como,
a necessidade de empoderamento dos sujeitos partícipes da pesquisa.
Somado a esse legado, considerou-se a experiência das unidades escolares com
projetos focados em desenvolvimento de objetos digitais educativos, através de parcerias com
os projetos Conteúdos Digitais nas escolas - CONDIGITAL e com o Turismo de Base
Comunitária, no Antigo Quilombo Cabula - TBC. Tais projetos atenderam o Edital nº
028/2012 da Fundação de Amparo a Pesquisa - FAPESB, sobre práticas inovadoras em
educação.
Os projetos CONDIGITAL e TBC, dos quais fiz parte da equipe de execução,
visavam ao desenvolvimento de objetos educacionais digitais, em colaboração com gestores,
professores e estudantes das quatro unidades escolares citadas acima. Nessa experiência,
foram promovidas ações em formato de oficinas, realizadas em cada unidade escolar parceira,
tendo como foco a construção de uma aprendizagem significativa através da produção autoral
da comunidade escolar.

5.2.1 Caracterização do campo de pesquisa

As escolas escolhidas partem de um legado histórico-cultural no qual estão inseridas;
isso nos possibilita uma melhor análise e contribuição para o aprofundamento do tema
desenvolvido. O Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, que possui estudantes dos
Ensinos Fundamental e Médio, se encontra no entorno do Cabula, no bairro em Pernambués,
local que compreende parte do território correspondente à área que foi designada como antigo
Quilombo do Cabula, no século XIX, no miolo de Salvador.
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O nome do quilombo é de origem indígena, cujo significado é “mar feito à
parte” ou “tanque de água”. Além de possuir uma população com maior número de negros
declarados na cidade de Salvador, o bairro de Pernambués, com seus participantes, tende a
contribuir para aplicação do jogo.
O Colégio Governador Roberto Santos localiza-se no bairro do Cabula, é um colégio
de Ensino Médio, localizado na Rua Silveira Martins, próximo ao Hospital Roberto Santos.
Esse é um bairro que faz parte da região administrativa XI de Salvador, originalmente o bairro
era uma área de produção agrícola e pertence, dentre as 18 regiões de Salvador, à região
Administrativa XI (onze), cujo nome também é Cabula. Segundo relatos, esta área foi
povoada por negros, sobretudo os originários do Congo e Angola, os quais tocavam e
dançavam o kabula, ritmo quicongo religioso, que deu origem ao nome do bairro. Por isso, o
termo Cabula, que segundo Castro (2001) significa kimbula, palavra de origem banto, das
línguas kicongo. Por possuir tais características, tende a nos ajudar a melhor compreender os
hábitos e costumes desses sujeitos que são partícipes da pesquisa.
O Colégio Estadual Helena Magalhães, que é uma das escolas de ensinos
Fundamental e Médio, possui um dos maiores Índices de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB, do município de Salvador, localizado no bairro do Beiru, esse nome é de
origem iorubá, e se refere ao escravo africano Gbeiru, que morou na localidade no século
XIX.
Segundo relatos históricos, ele foi sequestrado da sua terra natal, e teve sua vida,
cultura e direitos roubados. Depois de um tempo, foi comprado por um membro da família
dos Garcia D’Ávila e trazido para a fazenda Campo Seco, onde trabalhou muito e ganhou a
confiança dos seus “donos”; com o passar do tempo, ganhou as terras deles, terras essas que
possibilitaram ao mesmo juntar-se aos seus irmãos africanos. Esta é uma escola que possui
estudantes talentosos, engajados em projetos e que estão sempre em busca de novos
horizontes, conhecimentos e possibilidades de descobertas.
O Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, também situado no bairro do Beiru, mais
precisamente nas proximidades do ponto final de ônibus do bairro, é uma das escolas
escolhidas para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Esse, que é um colégio de Ensino
Médio, traz consigo todo seu legado histórico, sendo uma instituição muito importante para
estar conosco neste trabalho. Esta é uma escola que também possui muitos estudantes
talentosos, engajados em projetos e que estão sempre em busca de novos conhecimentos e na
descoberta de novos aprendizados.
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5.2.2 Participantes da pesquisa

A nossa pretensão foi a de aplicar o jogo com estudantes das quatro unidades
escolares e, como o jogo RPG tem característica de atuação em grupos pequenos, o objetivo
foi de que houvesse três estudantes por escola, porém a escolha dos mesmos foi realizada
através dos docentes parceiros, sendo levado em conta o interesse dos discentes em participar
da pesquisa.
Como as unidades escolares atuam no Ensino Fundamental e no Ensino Médio,
pretendíamos ter estudantes desses dois segmentos na aplicação do jogo, porém com faixa
etária próxima entre os estudantes de 14 e 18 anos. A partir desse momento, fomos para nossa
segunda etapa, que foi a de apresentar nosso projeto aos estudantes, nosso público-alvo
participante da pesquisa.
No Colégio Helena Magalhães, a professora Verônica Gordiano colaborou conosco
no projeto, com suas turmas que tiveram grande interesse em participar, mesmo sendo do
Fundamental II, o que, para nós, foi uma grande surpresa, já que a proposta inicial era
somente educandos do Ensino Médio, mas isso se reflete no trabalho desenvolvido pela
professora com suas turmas, com seu trabalho embasado na Lei 10.639/2003. A maioria
desses estudantes é de família evangélica, mas não tivemos problemas quanto a isso, para nós
tornou-se evidente o trabalho e atuação da docente.
No colégio Edvaldo Fernandes, há uma turma escolhida pelo professor Josenildo
Aguiar, a do segundo ano técnico, formada por estudantes do Ensino Médio, que estudam
num seguimento de ensino técnico profissional, sendo esse um ponto importante, pois mostra
uma maturidade da turma, que possui uma faixa etária maior.
Trabalhamos com dois grupos bem distintos. O grupo do Colégio Helena Magalhães
envolveu estudantes entre 14 e 16 anos, os quais são muito responsáveis e comprometidos,
dentre eles encontramos uma talentosa estudante, Amanda Vitório, de 14 anos, desenhista
nata, com notável talento; ela será uma das candidatas, por meio de concurso na escola, para
confeccionar uma parte dos desenhos do jogo. O grupo do Colégio Edvaldo Fernandes incluiu
na pesquisa estudantes na faixa etária entre 16 e 18 anos; um grupo muito bom de trabalhar e
bem heterogêneo. Escolhemos, nesse grupo, por meio de seleção, e utilizando-se dos mesmos
critérios, um estudante para confeccionar a outra parte dos desenhos da aventura. Vinícius
Souza foi um candidato em potencial do colégio, assim como, Amanda, pois ambos possuem
traços distintos e são bem talentosos. Percebemos que a faixa etária, embora diferente, não foi
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um problema quanto à responsabilidade, ao compromisso e à interação no grupo, já que temos
momentos com todos juntos. Esses diálogos foram realizados nas escolas.
Como perfil escolar dos pais, constatamos que a maioria só estudou até o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio; eles percebem uma oportunidade futura para seus filhos e
desejam que outras portas se abram a partir dessas experiências vividas com esta pesquisa,
pois veem que ela só tem a acrescentar no desenvolvimento profissional dos jovens.
Houve um grupo de parceiros e colaboradores que estiveram conosco em todas as
fases de execução, aplicação e desenvolvimento do jogo Luta e Resistência, sendo isso
primordial para realização dos encontros e de todas as atividades desenvolvidas no jogo;
também contamos com o apoio dos pesquisadores do grupo Sociedade em Rede.
O coordenador, professor Alfredo Matta, nos ajudou na construção das aventuras e
na mestragem do jogo; as professoras Josenilda Mesquita, Naiades Carvalho, Bianca Cardoso,
Josete Bispo estavam na parte de apoio técnico, na organização dos espaços e deslocamento
dos estudantes; Antônio Lázaro Souza também nos ajudou na mestragem, por ser especialista
nessa área; Thiago Novaes deu todo suporte técnico no ambiente e resolveu eventuais
problemas, assim como, os professores parceiros Verônica Gordiano, Josenilson Aguiar e,
também, os gestores Wendel Costa e Anderson Rosa; contamos com os pais desses
estudantes, que os liberaram para que estivessem conosco nas aplicações, as quais tornaram
possível a execução do jogo, essas foram contribuições essenciais para a realização da
pesquisa, que tem sua essência colaborativa.

5.2.3 Organização do jogo

O jogo possui características colaborativas e adota uma abordagem metodológica
praxiológica, a DBR, que se inicia com um diálogo entre o pesquisador e suas referências,
com a finalidade de situar o pesquisador na práxis de uma proposta de ensino de História em
rede. Com abordagem socioconstrutiva, procura mostrar que o jogo sugerido cumpre os
parâmetros qualitativos do socioconstrutivismo e, por isso, é efetivo para ensinar História.
Assim sendo, pretendemos a organização do mesmo em duas fases:
Na primeira etapa, consideramos a sensibilização, que foi o momento em que fomos
até as quatro unidades escolares e, através de exposição sobre a pesquisa, pretendíamos a
adesão da comunidade escolar para o jogo. Além disso, realizamos diálogo com os pais, visto
que alguns estudantes são menores, até mesmo pela faixa etária e série que estão, entre outros
aspectos, e que norteiam o jogo.
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A segunda etapa foi a de ambientação com o jogo RPG; seu sistema foi desenvolvido
na plataforma do Wordpress, no formato de um Chat e um Blog, para se trabalhar com escrita
de textos. Embora de fácil manuseio, fez-se necessário apresentá-lo para que os estudantes
conhecessem toda sua funcionalidade e adquirissem o entendimento para utilizá-lo no jogo,
pois sua aplicação é no formato digital, o que requer dos educandos enfrentamento de novo
desafio para esse tipo de jogo que, até então, tinha seu formato restrito ao RPG de mesa e com
encontros presenciais.
A terceira etapa foi a de validação externa, momento em que apresentamos esboço da
campanha, das aventuras do jogo e as classes para os aprendizes e, com eles, ouvimos as
sugestões sobre o que poderia ser melhorado ou mudado dentro da aventura e campanha. Essa
validação permitiu que os estudantes se sentissem donos do jogo e participassem de todas as
etapas de planejamento e desenvolvimento, até sua aplicação.
A quarta etapa se deu por meio da organização do material, após as contribuições dos
estudantes, no ambiente virtual, sobre o que precisava ser aperfeiçoado no site para torná-lo
mais atrativo e jogável, dentro dessa plataforma.
Segundo o planejamento, os primeiros encontros foram presenciais e serviram para
ambientação e conhecimento dos discentes sobre como o jogo RPG de mesa funciona, já que
para alguns ainda se trata de um jogo pouco conhecido. Portanto, as primeiras sessões foram
para entendimento da lógica do jogo, integração dos jogadores, apresentação e construção das
propostas das aventuras, enredo, escolhas das classes e dos personagens.
Dialogamos com estudantes sobre a aventura e sobre o que estava sendo pensado, já
que trabalhamos com uma temática tão complexa que é o processo do tráfico de escravizados
no Brasil e na Bahia, traçando suas principais rotas nessas aventuras. Relacionamos uma
proposta inovadora que é o RPG Digital, mas trabalhar com um tema de tal complexidade não
foi uma tarefa fácil. Os nossos encontros foram nas escolas, com os estudantes e integrantes
da equipe, já mencionados, e que estavam conosco dando total suporte. Assim, a partir desses
encontros, pudemos detectar futuros problemas que pudessem impactar no jogo, sendo eles na
estrutura das escolas, no desenvolvimento do jogo RPG Digital ou no seu sistema e de
qualquer ordem técnica.
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5.2.4 Características do sistema do Jogo RPG Luta e Resistência AD

O Software RPG Digital Luta e Resistência foi desenvolvido em estudo do grupo de
pesquisa Sociedade em Rede - Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais
Educacionais, e tem como finalidade ser o mais próximo possível ao RPG de mesa, e mesmo
sendo jogado a distância e de forma assíncrona, mantém seu potencial cognitivo, podendo ser
desenvolvido para atender as nossas demandas educacionais oriundas das comunidades.
No Wordpress atual, plataforma pela qual o jogo Luta e Resistência foi rodado (na
versão RPG Digital 0.5), estava organizado para rodar (na forma de plugin) sobre a
plataforma Web Wordpress (versão 4.6.1). O Wordpress é um sistema que foi inicialmente
desenvolvido para a criação de blogs, sua linguagem de programação é o PHP, uma das mais
usadas na atualidade, devido a milhares de programadores ao redor do mundo, que passaram a
desenvolver plugins e templates que servem para incrementar a plataforma. Esses plugins e
templates podem adicionar novos recursos ao Wordpress ou mesmo modificá-lo
completamente, atribuindo-lhe as mais variadas finalidades.
Para trabalhar com Wordpress, mesmo que o usuário não entenda de programação, é
preciso que ele tenha internet, o mínimo de noção a respeito do Wordpress e, também, saber
instalar e configurar os plugins e as suas funções, os quais podem ser incorporados à
plataforma para que o seu sistema fique do jeito que você quer. Atualmente, pela internet,
quem tem gosto pelo assunto encontra facilmente muitos conteúdos que ensinam a fazer isso,
por meio de passo a passo e tutoriais.
Por possuir todas as características acima relacionadas, além do seu fácil manuseio e
baixo custo, foram esses fatores que colaboraram para que nosso Jogo Luta e Resistência
fosse aplicado e desenvolvido através do sistema Wordpress, exatamente por acreditarmos
que atenderia as realidades das escolas públicas estaduais de Salvador, já que desenvolvemos
a interface do jogo com o objetivo de ser mais uma ferramenta pedagógica para o ensinoaprendizagem de História e outras áreas do conhecimento, como o grupo de pesquisa vem
desenvolvendo.
Dessa forma, a nova versão foi projetada com base em favorecer a sua continuidade,
investindo em tecnologias mais consolidadas e com comunidades grandes, ativas e de
preferência open source, o que favorece a oferta de profissionais e até mesmo de estudantes
entusiastas dispostos a colaborações voluntárias. Nesse escopo, o Wordpress se destacou por
ser o Content Management System – CMS, que, em português, significa: “Sistema de
Gerenciamento de Conteúdo” mais usado no mundo.
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Mesmo sendo um sistema desenvolvido para blogs, seu código aberto vem sendo
explorado por uma enorme comunidade entusiasta, levando-o a uma grande quantidade de
plugins e templates, além de fácil programação para os mesmos, tornando-o uma plataforma
surpreendentemente versátil. Todavia essa versão ainda não é dada como 100% funcional,
apesar de atender as demandas mínimas para aplicação do conceito, recursos importantes para
fortalecer seus atrativos e sua consolidação como ferramenta competitiva frente aos atuais
padrões da sociedade digital.

5.2.5 Aprimoramento do sistema do Jogo RPG Luta e Resistência AD

A partir das características apresentadas, houve a necessidade de um aprimoramento
do sistema que iremos modelar. Mostraremos, também, a definição dos requisitos do Web
mobile RPG AD, que é a interface a ser modelada, bem como a fundamentação das
linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento dessa interface. Optamos por
modelar a versão WEB mobile responsivo, adaptativo do layout do site e do sistema de apoio a
RPG a distância. Essa escolha está apoiada no fato de que muitos jogos pagos já oferecem a
interface WEB.
Poderemos afirmar que o RPG AD mobile possui características que trazem inseridas
na sua interface de design cognitivo as várias características socioconstrutivistas, porém
focaremos em apenas duas: interação e interatividade, para o processo de difusão do
conhecimento, o que significa criar um produto válido e reconhecido pela sociedade em rede
na contemporaneidade. Com base nas informações obtidas, o jogo roda em uma plataforma
PHP, é um jogo que se desenvolve online e, por isso, precisa de um banco de dados, que nesse
caso é o Mysql. A técnica preza por não utilizar linguagens próprias para mobile, que nem
sempre são desenvolvidas em versões específicas para celulares ou subdomínios e diretórios
particulares, dessa forma a proposta é fazer uma única web.
Em qualquer que seja o dispositivo, o ideal é ter sites desenvolvidos que sejam bem
apresentados de uma maneira mais aperfeiçoada. Observamos que as instituições (pessoas que
se relacionam com o sistema externamente) que interagem com a interface móvel da Web
RPG AD são compostas de educandos e educadores, contribuindo para a colaboração da
aprendizagem e construção do conhecimento, que se desenvolve dentro do ambiente entre os
sujeitos participantes do processo da pesquisa aplicada.
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5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DAS INFORMAÇÕES

Este mecanismo possibilitou entender o trabalho pedagógico desenvolvido durante o
jogo, identificando-se, através desses instrumentos de observação dos participantes, se
atingimos o proposto com nossas ações. Tais instrumentos contribuíram para o nosso
processo de análise das ações. Nesse sentido, sinalizamos os seguintes materiais: 1) Registro
dos escritos de diálogos com os participantes; 2) Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA,
diário de bordo da pesquisadora; 3) Questionário elaborado a partir da teoria aplicada e do
conteúdo trabalhado; 4) Desenvolvimento do enredo e das aventuras, a partir desses diálogos.
Apresentaremos, a seguir, os instrumentos de coleta de dados que utilizamos para
validar, mensurar e avaliar o resultado da proposta da solução pedagógica, que é o curso em
rede. São eles:
1) Registro dos escritos de diálogos com os participantes: esse material teve como
objetivo traçar um panorama do nível de conhecimento dos participantes, no se refere à
observação e ao entendimento do tema trabalhado e a ferramenta utilizada, que é o jogo RPG
Digital. Também registrar a fala desses sujeitos, de forma manuscrita, através de gravações. O
instrumento consiste em anotar em papel ou registrar em vídeo e/ou gravação de voz, as
opiniões dos participantes relativas à construção do jogo, à preparação e ao próprio jogar.
2) Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: esse instrumento, que é um aspecto
qualitativo, nos ajudou durante a aplicação do jogo a considerar a atitude dos participantes no
que se refere: às informações nas rodas do jogo; ao interesse; às colocações críticas
fundamentadas sobre o tema; à criatividade das ideias; à autonomia do conhecimento; aos
níveis de cooperação; à colaboração e às interações com o grupo, além do registro e análise,
por meio dos textos digitados pelos educandos, no ambiente virtual de aprendizagem
desenvolvido por eles, ou seja, o jogo RPG Digital. Nesse espaço, também foram registrados
o enredo, as aventuras, as orientações, as jogadas dos mestres e os diálogos das ações no jogo.
3) Questionário investigativo: o questionário nos ajudou a identificar se ocorreu a
apropriação e assimilação do conhecimento, por parte dos estudantes, sobre o tema. Elaborado
a partir dos conteúdos estudados e aplicados nas perguntas abertas sobre o jogo, foi também
uma forma de avaliar a aprendizagem dos educandos, sendo necessárias as considerações
antes da escolha. Este instrumento visou potencializar o jogo como uma importante
ferramenta pedagógica para o aprendizado, além de nos apresentar elementos que
contribuíram para aperfeiçoar o jogo em um novo ciclo, pois trabalhamos com a praxiologia e
a metodologia DBR, que permitem o refinamento dos resultados e, a partir desse refinamento,
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são feitas melhorias gerais na dinâmica do jogo. Para nossa análise, o instrumento
questionário é muito valioso, e mesmo sem ter dado tempo de fazer a sua validação, nos
permitiu verificar as impressões e entendimento dos estudantes referentes ao tema abordado, à
metodologia do jogo e à contribuição de elementos que podem ser melhorados no jogo. O
questionário está no Apêndice A, na pasta 1, e poderá ser consultado no CD que acompanha
este texto de dissertação.
4) Aventura e Campanha: esses instrumentos nos permitiram traçar o enredo do jogo,
a partir dos estudos realizados anteriormente pelos estudantes e, dessa forma, as aventuras
começaram a ser pensadas e idealizadas com as sugestões e participações dos jogadores.
Assim, os participantes se envolveram e começaram a participar da pesquisa buscando
informações sobre a temática, então começamos a construir juntos, as aventuras, de forma que
todos se engajaram nessas etapas de desenvolvimento do jogo.
São textos de registro de conteúdo e do enredo para jogo, permitindo, entre os
partícipes, a colaboração na construção de todas as etapas do jogo; esse envolvimento tornou
os estudantes donos, também, do jogo, sendo parte integrante de todo o processo de
elaboração e construção do mesmo. A campanha e as aventuras estão no Apêndice A, na pasta
1, e poderão ser consultadas no CD que acompanha este texto de dissertação.
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6 ACOMPANHAMENTO DA ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, apresentamos a orientação pela qual construímos o analítico sobre o
jogo e suas consequências em aprendizagem. Temos, então, o objetivo de explicar os
caminhos seguidos e os procedimentos adotados no processo de análise dos dados adquiridos
no primeiro ciclo das aplicações, como forma de ampliar as nossas reflexões e favorecer
aproximações futuras com os demais ciclos de experimentação. Para isso, exploramos as
informações obtidas nos instrumentos de coleta dos educandos nas atividades desenvolvidas,
objetivando a investigação por identificação quanto às impressões de entendimento dos
aprendizes em relação aos conceitos vinculados às categorias de análise da pesquisa.
Apresentaremos, a seguir, os instrumentos de coleta de dados que utilizamos para
validar, mensurar e avaliar o resultado da proposta da solução pedagógica, que é o jogo RPG
Digital. São eles:
Em relação ao Instrumento 1 - Registros dos escritos de diálogos com os
participantes.
Quanto ao Design Cognitivo:
1) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: procurar registros de
diálogos e posicionamentos dos estudantes, que abordem conhecimento de História da África
e da escravidão, pois se um participante mostrar esse conteúdo se terá a mínima certeza de
que ele está pensando sobre História e, a depender do tipo de posicionamento (elaborando
uma hipótese, por exemplo), identificaremos que ele está aprendendo História.
2) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: buscar, através dos
diálogos entre os jogadores, se ocorreu entre eles uma estratégia de resolução de problemas
durante as rodadas. A preparação e organização da jogada, considerando as informações que
os estudantes têm sobre o contexto histórico da campanha, o ambiente que ele está através da
elaboração da própria ação e combinação das jogadas durante o jogo, são exemplos de
resolução estratégica. Se os jogadores (estudantes) se ocuparem em analisar as características
de seus personagens e/ou de personagens não jogadores, em relação ao objetivo da aventura,
considerando a ação coletiva ou individual antes da tomada de decisões próprias do jogo,
estará evidenciada a elaboração estratégica antes da tomada de decisão.
3) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: procurar, nos diálogos dos
estudantes, indícios de elementos e conteúdos abordados por eles que estejam relacionados
com o conteúdo abordado no roteiro da campanha do jogo Luta e Resistência. Por meio dos
encontros para elaboração e construção do jogo, identificaremos entre os partícipes, por meio
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das falas, dos escritos e das informações que identificam esse engajamento. Evidencia o
entendimento dos jogadores durante a construção do jogo e o desenvolvimento das suas
etapas até a aventura, isso permite que os estudantes se sintam integrantes e corresponsáveis
no desenvolvimento e elaboração do jogo.
4) Enredo e desafios das aventuras: pesquisar escritos e diálogos que constem
elementos abordados pelos estudantes dentro de cada aventura. Através da interação social
desses sujeitos, dicas e ações são evidenciadas por eles na construção da trama da aventura,
pois demonstram o envolvimento desses estudantes na escrita da história do seu personagem
enredo e os elementos que norteiam toda a História a ser desenvolvidas nas aventuras. Com
essas ações, identificar que houve entendimento e aprendizado dos fatos históricos
relacionados e ocorrências que aconteceram no século XVII e as rotas do tráfico de
escravizados, entre outros fatos relacionados à temática.
5) Características de aprendizagem do sistema segundo o socioconstrutivismo:
procurar, nos registros de diálogos, evidências de que, ao jogarem, eles colaboravam; além
disso, constatar interação (ação conjunta) entre eles, a partir da formação da comunidade (de
práxis) mediante a interação entre os sujeitos envolvidos no jogo, que se unem para a
resolução de problemas de forma colaborativa, nas estratégias elaboradas para tomada de
decisões durante as rodadas, de forma coletiva ou em grupo, por meio da interestruturação do
conteúdo registrado nessas mediações e diálogos durante as rodadas, o que torna evidente e
legítima na comunidade a colaboração entres os jogadores, a qual se formou a partir do jogo e
da união com seus pares e que tem como objetivo vencer os desafios propostos na aventura.
Dessa forma, os registros, no processo de elaboração dos desenhos, na criação dos seus
personagens e na tomada de decisões revelam, nessas anotações, a interatividade (que é essa
troca de diálogos), as informações e opiniões entre os participantes, que corroboram e validam
o aprendizado dos sujeitos investigados.
6) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
averiguar, nos registros dos jogadores, durante as rodadas de elaboração e construção do jogo,
se: 1) os jogadores elaboraram (hipóteses) interpretação da história; tais transcrições tornam
evidente que os estudantes conseguem, a partir das aventuras, nas rodadas de ação, perceber o
que não condiz com o tempo histórico em questão; 2) Se nas anotações foram preconizados
registros com estudantes para elaboração dos desenhos dos personagens, suas roupas e
adereços, pensando seu tempo histórico em questão (Pensamento Histórico) no contexto, e tal
transcrição ratifica que os jogadores conseguem chegar a uma síntese interpretativa; 3) Se está
anotado nos registros o engajamento dos sujeitos (que é a troca de informações entre eles); se
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estão nos registros dos jogadores, as discussões das ações a serem tomadas (dialogismo); se
isso estiver se desenvolvendo, podemos afirmar, mediante os registros, que está ocorrendo no
jogo o engajamento desses sujeitos, potencializando o diálogo entre eles, estímulo de novas
práticas e trocas de experiências e aprendizados no contexto social no qual estão inseridos.
Tecnologia:
1) Wordpress - o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: procurar nos registros,
durante os encontros com os estudantes, indícios que revelem dificuldades no ambiente sobre
seu funcionamento durante a utilização do sistema RPG Digital e o AVA. Investigar registros
de problemas relacionados à plataforma Wordpress, como, por exemplo, a lentidão, a demora
na recepção das mensagens entre os jogadores, a demora na rolagem dos dados, atraso na
visualização das imagens (mapas, mídias, personagens, lugares e animais, entre outros), que
sejam pontuados pelos jogadores durante as sessões do jogo, mostrando o que dificultou a
dinâmica do jogo. Essas anotações são fatores indicadores do sistema no jogo. Esses registros
de relatos, a partir das falas dos estudantes, referentes ao ambiente do jogo RPG Luta e
Resistência, nos permitirão ajustar o sistema, dada à importância que têm, para o
aprimoramento do experimento no AVA.
2) Uso de mídias, imagens e vídeos: buscar registros durante as etapas de elaboração
do jogo sobre o uso de mídias, imagens e vídeos feitos pelos estudantes nesta etapa.
Constatados tais elementos, durante o processo de construção, pelos jogadores, dos seus
personagens e classes, esses registros acabam revelando o uso de recursos que contribuíram
para a dinâmica do jogo, além de colaborarem para o imaginário dos estudantes e suas
percepções quanto às etapas da construção das aventuras e seus aspectos históricos. Tais
indícios, constatados nos registros, durantes os encontros, mostram que fizeram uso dessas
interfaces entre os jogadores, o que nos permitirá o aprimoramento para a inserção desses
recursos no jogo, corroborando para a expansão dos conhecimentos geográficos e conceituais
desses sujeitos.
3) Funcionamento do sistema de regras no AVA: procurar, nos registros, indícios
durante as falas dos jogadores (as quais foram anotadas), se os mesmos nos revelam a
utilização dos dados. A partir dessa constatação e aderência dos estudantes ao sistema de
regras no jogo, ficará evidente seu uso. Dessa forma, durante as jogadas, o funcionamento do
sistema de regras, registrado durante as jogadas, direcionará o grau de dificuldade para as
rodadas de ação dos jogadores. São consideradas as regras preestabelecidas no sistema, que
sejam comprovadas através de registros oriundos dos diálogos entre os jogadores.
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Jogabilidade:
1) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: analisamos registros durante a
aplicação do experimento com determinado número de jogadores, verificando, nas anotações
que vieram a partir das falas dos estudantes, se ocorreu estabilidade ou instabilidade do
sistema durante as rodadas do jogo Luta e Resistência. Ao identificarmos tais ocorrências, e
consequentemente a demora na emissão e no recebimento das informações pelos jogadores,
será comprovado que ocorreu inconsistência no sistema, sendo este um fator que influencia
toda dinâmica do jogo, já que a lentidão na ação e recepção das informações tende a dispersar
os estudantes durante as jogadas.
2) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: buscar registros durante as
ações dos jogadores que confirmem a flexibilidade operacional do sistema a distância. A
partir das falas dos estudantes, anotadas durante as rodadas, verifica-se a autonomia dos
jogadores no uso do sistema e de suas ferramentas, como a inserção dos avatás no jogo e
configuração dos nomes dos seus personagens. Anotações, durante a aplicação do jogo online
EAD, mostram que os jogadores aderiram facilmente ao sistema do Wordpress sem a
necessidade de treinamento ou manual de uso, comprovando, por meio desses registros, o
fácil manuseio operacional do sistema online.
3) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha e os
jogadores: investigar, nos registros do RPG Digital Luta e Resistência, falas que apontem as
características do sistema, que é uma tecnologia educacional para o ensino, pois o jogo foi
modelado numa plataforma tecnológica para ser utilizado online, sendo de fácil acesso e
manuseio. Tais aspectos foram observados durante os registros das falas dos jogadores.
Através dessas condições favoráveis, registradas nas anotações, os jogadores têm fácil acesso
à campanha, o que contribui, de forma efetiva, para a aprendizagem pedagógica. Quando
realizado a distância, o software RPG Digital apresenta operabilidade adequada para
concretização no distanciamento.
4) As Aventuras e o Mestre: investigar, nos registros, durante a construção das
aventuras com os estudantes, elementos do tráfico de escravizados que permeiam toda trama
do jogo, apresentados, também, pelos jogadores. A partir das anotações que constatem o
aprendizado gerado, por meio da construção das aventuras, evidencia-se o importante papel
do mestre como condutor do enredo no aprendizado, mediante as contribuições dos jogadores,
ou seja, o mestre elaborando pistas e mistérios dentro do cenário criado no ambiente do jogo.
Dessa maneira, a colaboração dos participantes e a flexibilidade do ambiente facilitam em
toda execução das rodadas, as quais se baseiam nas ações do mestre e dos personagens. Esses
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registros evidenciam que os jogadores aprovam a aventura e a metodologia do jogo que se
desenvolve coletivamente, confirmando que o ambiente e o mestre facilitaram esse
aprendizado.
5) O Jogo RPG Digital: buscar, nos registros das falas dos jogadores, as informações
sobre o jogo RPG Digital que apresentem suas impressões e opiniões acerca do jogo no
ambiente virtual - AVA. Constatados tais elementos, apresentados mediante a interação entre
os jogadores, por meio dos diálogos, cria-se um espaço de interação entre os participantes.
Tais registros indicam a percepção das características do RPG pelos jogadores, que é um jogo
teatral e se desenvolve por meio da interpretação dos personagens e representação de papéis,
em que cada participante assume um personagem dentro da aventura correspondente à sua
classe. Dessa forma, as rodadas no jogo se dão nas tomadas das decisões, sejam de forma
coletiva ou individual; esses registros contribuem para a análise interpretativa do jogo a partir
das anotações que constatam se está ocorrendo ou não aprendizado por meio da interface do
jogo.
Em relação ao instrumento 2 – Registro do AVA.
Quanto ao Design Cognitivo: verificar os registros, associando-os a estarem
relacionados com cada subvariável dependente. Avaliando-se segundo a independente.
1) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: procurar registros de
textos, no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, que indiquem o posicionamento dos
estudantes que abordem conhecimento de História da África e da escravidão. Se um
participante mostrar, no ambiente, no seu texto, esse conteúdo, no mínimo, teremos a certeza
que ele está pensando sobre História e, a depender do tipo de posicionamento no AVA
(elaborando uma hipótese, por exemplo), constataremos que ele está aprendendo História.
2) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: buscar, no ambiente
virtual de aprendizagem, através dos textos e dos diálogos no ambiente virtual, entre os
jogadores, indícios se ocorreu, entre eles, uma estratégia de resolução de problemas durante as
rodadas do jogo. A preparação e organização das jogadas, considerando as informações que
os estudantes têm sobre o contexto histórico da campanha, a partir do ambiente que eles estão
interagindo e através da elaboração da própria ação e combinação das jogadas no ambiente
virtual durante o jogo, são exemplos de resolução estratégica, apresentados nesse instrumento.
Se os jogadores (estudantes) se ocuparem em analisar as características de seus personagens,
e/ou de personagens não jogadores, em relação ao objetivo da aventura, considerando a ação
coletiva ou individual antes da tomada das decisões próprias do jogo, comprova-se a
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elaboração estratégica antes da tomada de decisão, por meio dos textos redigidos e imagens
enviadas pelos jogadores nos diálogos no ambiente virtual.
3) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: procurar, no Ambiente
Virtual de Aprendizagem, registros dos diálogos em textos, imagens e áudios produzidos
pelos estudantes, que revelem indícios de elementos e conteúdos abordados por eles, que
estejam relacionados com as questões culturais, religiosas e geográficas que envolveram toda
trama do jogo, abordadas no roteiro durante a construção da campanha do jogo Luta e
Resistência. Através das interações nos encontros virtuais, no próprio AVA, para elaboração e
construção do jogo, vamos identificar entre partícipes, por meio desses registros de imagens,
áudios e textos no ambiente, bem como, informações que identifiquem engajamento desses
sujeitos. Isso comprova o entendimento dos jogadores durante a construção do jogo e o
desenvolvimento das suas etapas de construção até a aventura, permitindo que os estudantes
se sintam parte integrante e corresponsáveis no desenvolvimento e elaboração do jogo, em
todo processo de construção.
4) Enredo e desafios das aventuras: pesquisar, nos textos redigidos, no ambiente
virtual, por meio dos diálogos entre os jogadores no AVA, elementos abordados pelos
estudantes dentro de cada aventura, como: a escola religiosa dos personagens, quais povos
fariam parte da trama (como os povos iorubás, islâmicos, portugueses), trazendo, também, os
orixás que estão presentes nos aspectos culturais e religiosos do jogo. Através da interação
social desses sujeitos, como dicas e ações nas atitudes tomadas por eles, na construção da
trama da aventura no ambiente virtual do jogo, demonstra-se o envolvimento dos jogadores na
elaboração da história do seu personagem no ambiente, no enredo e nos elementos que
norteiam toda a narrativa a ser desenvolvida nas aventuras. Essas ações contribuem para
afirmarmos que houve entendimento e aprendizado dos fatos históricos relacionados e das
ocorrências que aconteceram no século XVII, no que se refere às rotas do tráfico de
escravizados, entre outros fatos relacionados à temática, que foram registrados no ambiente
virtual de aprendizagem, a partir dessas rodadas de ação e diálogos entre os jogadores para
tomada de decisão.
5) Características de aprendizagem do sistema segundo o socioconstrutivismo:
identificar, nos diálogos, através dos textos redigidos no ambiente virtual de aprendizagem.
Tais evidências mostram que ao jogarem, os estudantes colaboravam com o enredo, além
disso, constatar a interação (ação conjunta) entre eles, a partir da formação da comunidade (de
práxis) mediante a interação entre os sujeitos envolvidos no jogo e que se unem para a
resolução de problemas de forma colaborativa; seja nas estratégias elaboradas para tomada de
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decisões, durante as rodadas, de forma coletiva ou em grupo. Por meio da interestruturação no
ambiente virtual e dos conteúdos registrados nessas mediações, diálogos e textos produzidos
no AVA durante as rodadas do jogo, torna-se evidente, na referida comunidade e, por sua vez,
legitima a colaboração entre os jogadores, a qual se formou a partir do jogo e da união com
seus pares, tendo todos como objetivo vencer os desafios propostos na aventura. Dessa forma,
as informações contidas no ambiente virtual, no processo de elaboração dos desenhos, na
criação dos seus personagens e na tomada de decisões revelam, no AVA, por meio desses
registros textuais (interatividade), essa troca de diálogos, informações e opiniões entre os
participantes, corroborando e validando o aprendizado dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
6) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
investigar, no ambiente virtual de aprendizagem, os registros de textos, as imagens e os áudios
no ambiente dos jogadores, durante as rodadas de elaboração e construção do jogo, se: 1) Os
jogadores elaboraram hipóteses a partir de uma interpretação da História. Tais evidências no
ambiente do jogo, identificadas nos textos, tornariam evidentes que os estudantes
conseguiram os pressupostos a partir das aventuras, das rodadas de ação e posicionamento
diante de cada situação problema, condizente com o tempo histórico em questão; 2) Nos
registros textuais, no ambiente, há textos elaborados, que foram preconizados com estudantes
a partir da elaboração dos desenhos dos personagens, suas roupas e adereços, pensando seu
tempo histórico em questão (Pensamento Histórico) no contexto, tais transcrições ratificarão
que os jogadores conseguiram chegar a uma síntese interpretativa; 3) Encontramos, nos
registros do AVA, textos que apresentem engajamento dos sujeitos e se está ocorrendo troca
de informações entre eles; se estão nos registros do AVA; se entre os jogadores desenvolvemse discussões das ações a serem tomadas e se está ocorrendo dialogismo, dessa forma,
podemos afirmar, mediante os registros no ambiente virtual, se está ocorrendo, no jogo, o
engajamento desses sujeitos, potencializando o diálogo entre eles, como estímulo de novas
práticas e trocas de experiências e novos aprendizados.
Tecnologia:
1) Wordpress: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: procurar, através dos
registros textuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem, durante as rodadas do jogo com os
estudantes, características que revelem facilidades ou dificuldades do ambiente sobre seu
funcionamento durante a utilização do sistema RPG Digital. A partir desses registros textuais
no AVA, identificar problemas relacionados à plataforma Wordpress, como: a lentidão para a
recepção das mensagens entre os jogadores, a dificuldade na rolagem dos dados e os
problemas de visualização das imagens (mapas, mídias, personagens, lugares, animais, entre
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outros). Tais relatos, pontuados pelos jogadores, durante as sessões do jogo, denunciarão
quais dificuldades interferiram na dinâmica do jogo. Mediante essas anotações, pode-se
evidenciar que tais problemas, ocorridos durante as jogadas no ambiente virtual, configuramse como fatores que indicam a operacionalidade do sistema no jogo. Diante de tais registros,
escritos no AVA, a partir das jogadas registradas pelos estudantes, no ambiente do jogo RPG
Luta e Resistência, será possível realizar ajustes no sistema, para melhoria de
operacionalidade e jogabilidade. Esse fator é de extrema importância para a pesquisa, pois os
referidos relatos no ambiente virtual servirão como norteadores reflexivos para o
aprimoramento do experimento no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).
2) Uso de mídias, imagens, vídeos: buscar, no ambiente virtual de aprendizagem,
registros textuais elaborados pelos estudantes, que evidenciem a utilização de mídias, imagens
e vídeos por eles. Constatando-se tais elementos, verificar, ainda, através dos textos, se no
momento da construção dos seus personagens, sendo na elaboração do avatar ou nas imagens
a serem usadas como base para as classes dos jogadores, se esses registros, através do
ambiente, revelam o uso desses recursos, contribuindo positivamente para a dinâmica do jogo.
Além de colaborar para o imaginário dos estudantes e percepções quanto às etapas da
construção das aventuras e seus aspectos históricos, tais indícios constatariam, durante os
encontros, o uso dessas interfaces entre os jogadores. Essa reflexão sobre o uso desse
instrumento nos permitirá o aprimoramento do recurso no jogo, ampliando para a expansão
dos conhecimentos geográficos e conceituais dos sujeitos partícipes da pesquisa.
3) Funcionamento do sistema de regras no AVA: procurar, no ambiente virtual de
aprendizagem do jogo, através dos diálogos textuais elaborados pelos jogadores, indícios da
utilização dos dados. Não somente a utilização dos dados, mas as críticas e os elogios, dos
estudantes, quanto ao uso das regras referentes ao jogo. A partir dessa constatação, fica
evidente a aderência dos estudantes ao sistema de regras do jogo, no ambiente virtual, no
momento em que requereram o seu uso durante as rodadas. Dessa forma, o funcionamento do
sistema de regras, registrado durante as jogadas, direciona o grau de dificuldade para as
rodadas de ação dos jogadores. Foram consideradas as regras preestabelecidas no sistema.
Jogabilidade:
1) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: considerar os registros no
ambiente virtual, durante a aplicação do experimento, com determinado número de jogadores,
da demora na recepção das informações, da lentidão para acessar o ambiente, do tempo para
visualizar links e imagens que compõem o jogo. Esses registros, no ambiente, que relatem se
ocorreu estabilidade ou instabilidade do sistema, como a demora na recepção das mensagens,
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os recebimentos de mídias e a lentidão durante as rodadas do jogo Luta e Resistência
mostram, no ambiente virtual de aprendizagem, que foram construídos a partir dos registros
dos estudantes durante as rodadas, assim como, observações e registros dos diálogos entre os
estudantes nas ações. Sendo este um fator que influencia em toda dinâmica do jogo, já que a
lentidão nas ações dos jogadores e a recepção das informações tendem a implicar na interação
entre os jogadores durante o jogo e tais registros feitos no ambiente virtual pelos estudantes,
durante as jogadas, vão nos ajudar a melhorar a operacionalidade sistema do jogo.
2) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: investigar, no ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA, registros, durante as ações dos jogadores, que confirmem a
flexibilidade operacional do sistema a distância. A partir desses registros, em textos no
ambiente virtual, feitos pelos estudantes, durante as rodadas, verificar se apresenta autonomia
dos jogadores durante o uso de sistema ao fazerem uso de suas ferramentas, como a inserção
dos avatás e a configuração dos nomes de seus personagens, no jogo. Registros durante a
aplicação do jogo online EAD mostram que os jogadores aderiram facilmente ao sistema do
Wordpress, sem a necessidade de treinamento ou manual de uso comprovado; por meio
desses registros, mostra-se como é fácil o manuseio operacional do sistema online e do
ambiente virtual como um todo.
3) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os jogadores:
investigar, nos registros do ambiente virtual de aprendizagem do RPG Digital Luta e
Resistência, falas redigidas nos textos que mostrem as características do sistema, que é uma
tecnologia educacional para o ensino. O jogo foi modelado numa plataforma tecnológica para
ser utilizado online, com fácil acesso e manuseio entre os jogadores. Tais aspectos foram
observados durante os registros das falas dos jogadores. Através dessas condições favoráveis,
registradas no ambiente virtual, os jogadores têm facilidade no acesso à campanha, o que
contribui de forma efetiva para a aprendizagem pedagógica. Quando realizado a distância, o
software RPG Digital apresenta operabilidade adequada para concretização do jogo RPG,
tudo registrado no ambiente virtual de aprendizagem.
4) As aventuras e o mestre: buscar, no ambiente virtual de aprendizagem, registros
durante a construção das aventuras, de relatos dos estudantes de como eles veem o papel do
mestre durante as jogadas, se fazem comentários da sua expertise durante as rodadas do jogo
sobre o tráfico de escravizados, sendo este o pano de fundo que permeia toda trama do jogo.
A partir dessas informações, encontradas no ambiente virtual, que constatem o aprendizado e
envolvimento na construção das aventuras, observa-se, nos relatos, o importante papel do
mestre como condutor do enredo no aprendizado, mediante as contribuições dos jogadores, ou
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seja, o mestre elaborando pistas e mistérios dentro do cenário criado no ambiente do jogo.
Dessa forma, há colaboração dos participantes quando emitem relatos das aventuras e
registros no ambiente virtual, baseados nas ações do mestre e dos personagens. Esses registros
no AVA evidenciam que os jogadores estão envolvidos na aventura e acompanhando as ações
do mestre, assim como, a metodologia do jogo que se desenvolve coletivamente e confirma
que no ambiente o mestre é um importante facilitador desse aprendizado.
5) O Jogo RPG Digital: verificar, no ambiente virtual de aprendizagem, registros
feitos pelos jogadores, das informações sobre o jogo RPG Digital, que apresentem suas
impressões e opiniões acerca do jogo no AVA. Constatados tais elementos no ambiente,
apresentados a partir da interação entre os jogadores, por meio dos diálogos, cria-se um
espaço de interação entre os participantes sobre o jogo. Tais registros, por meio de textos,
indicam a percepção das características do RPG pelos jogadores, que é um jogo teatral e se
desenvolve por meio da interpretação dos personagens e representação de papéis, onde cada
participante assume um personagem dentro da aventura correspondente a sua classe. Dessa
forma, nas rodadas do jogo se dão as tomadas de decisões de forma coletiva ou individual,
esses registros contribuem para a análise interpretativa do jogo a partir das anotações que
constatam se está ocorrendo ou não aprendizado por meio da interface do jogo.
Em relação ao instrumento 3 – Questionário Investigativo.
Quanto ao Design Cognitivo: verificar os registros associando-os a estarem
relacionados com cada subvariável dependente. Avaliando segundo a independente.
1) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: procurar, no
questionário investigativo, registros dos posicionamentos dos estudantes que apresentem
conhecimento de História da África e da escravidão; pois se um participante mostra este
conteúdo nas respostas de suas questões, no mínimo temos a certeza que ele está pensando
sobre História e, a depender do tipo de posicionamento (elaborando uma hipótese, por
exemplo), identificamos que ele está aprendendo História. Encontramos nas respostas ao
questionário, nas questões de número um, dois, três e quatro, registros relacionados ao
conteúdo em História e áreas correlatas, os quais evidenciam essa conexão com o jogo.
2) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: buscar, no
questionário, respostas dadas pelos jogadores que mostrem se ocorreu entre eles uma
estratégia de resolução de problemas durante as rodadas. Analisando o questionário, não
encontramos, em nenhuma das 07 (sete) questões abordadas, indícios de estratégias de
resolução de problemas nas respostas dadas pelos estudantes.
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3) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: procurar, nas respostas
dadas pelos estudantes no questionário, indícios de conteúdos abordados por eles que estejam
relacionados com o assunto do jogo, como, por exemplo, o roteiro da campanha do jogo Luta
e Resistência. Através dos encontros para elaboração e construção do jogo, identificaremos
entre os partícipes, por meio das falas e escritos, respostas das questões elaboradas a partir
dessa investigação e informações que identifiquem esse engajamento. Nas questões 05 e 06
(cinco e seis) do questionário, foram encontradas respostas que comprovam o entendimento
dos jogadores durante a construção do jogo e sua campanha, isso permitiu que os estudantes
se sentissem parte integrante e corresponsável no desenvolvimento e elaboração do jogo.
4) Enredo e desafios das aventuras: procurar, nas respostas do questionário,
elementos abordados pelos estudantes sobre a aventura, enredo e desafio. Nas questões 02, 03
e 04 (dois, três e quatro) ficou evidente a assimilação do conhecimento, por parte dos
estudantes, durante a construção da trama da aventura, pois nas respostas às questões 02, 03 e
04 (dois, três e quatro) é demonstrado o envolvimento desses estudantes na escrita da história
do seu personagem, enredo e os elementos que norteiam toda a história a ser desenvolvida nas
aventuras.
5) Características de aprendizagem do sistema segundo o socioconstrutivismo:
procurar, no questionário, registros que evidenciem as respostas características do
socioconstrutivismo. Nas questões 05 e 06 (cinco e seis) alguns estudantes trouxeram tais
características em suas respostas, como a colaboração e interação entre os mesmos; mediante
a interação entre os sujeitos envolvidos no jogo, se unem para a resolução de problemas, de
forma colaborativa, nas estratégias elaboradas para tomada de decisões durante as rodadas de
forma em grupo.
6) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
buscar averiguar estas, no questionário, nas respostas dos jogadores, durante as rodadas de
elaboração e construção do jogo. Nas questões 01, 02 e 03 (um, dois e três) foram trazidas
algumas respostas que mostravam que os estudantes conseguiam fazer essa relação do estudo
e seu cotidiano em tempo atual com o modo de pensar histórico; tais transcrições tornam
evidentes que os estudantes conseguem, a partir das aventuras, nas rodadas de ação que não
condizem com o tempo histórico em questão. Podemos afirmar, mediante o questionário
investigativo (com registros do que está ocorrendo no jogo), o engajamento desses sujeitos,
potencializando o diálogo entre eles, estímulos de novas práticas e trocas de experiências e
aprendizados no contexto social ao qual estão inseridos.
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Tecnologia:
1) Wordpress: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: procurar, no
questionário, respostas que revelem dificuldades do ambiente sobre seu funcionamento
durante a utilização do sistema RPG Digital. Na questão 07 (sete), os estudantes relataram,
nos registros, os problemas relacionados à plataforma Wordpress, como lentidão e atraso na
recepção e envio das mensagens entre os jogadores, na rolagem dos dados, visualização das
imagens (mapas, mídias, personagens, lugares, animais, entre outros), pontuados pelos
jogadores durante as sessões do jogo, mostrando que ocorrências dificultaram a dinâmica do
jogo, assim como, elogios sobre o jogo RPG e o formato como ele é desenvolvido. Diante do
questionário, as respostas dos estudantes à questão 07 (sete), referente ao ambiente do jogo
RPG Luta e Resistência, nos permite fazer ajustes no sistema do jogo, dada a importância
desse feedback para o aprimoramento do experimento no AVA. Essas respostas visam
potencializar o jogo.
2) Uso de mídias, imagens, vídeos: buscar registros, nos questionários, de respostas
que mostrem na elaboração do jogo o uso de mídias, imagens e vídeos feitos pelos estudantes
nesta etapa. Durante a análise das questões, verificamos que não ocorreram informações
referentes à utilização dessas mídias, imagens e vídeos. Tais indícios, constatados nas
respostas ao questionário, mostram que não fizeram uso dessas interfaces ao responderem o
questionário.
3) Funcionamento do sistema de regras no AVA: procurar, no questionário, através
das respostas dos estudantes, dados que nos revelem a utilização dessas informações. A partir
dessa constatação e aderência dos estudantes ao sistema de regras no jogo, torna-se evidente
seu uso registrado na questão 07 (sete). Dessa forma, durante as respostas ao questionário na
questão 07 (sete), ao direcionarem o grau de dificuldades para as rodadas de ação dos
jogadores, serão consideradas as regras preestabelecidas no sistema, que comprovam sua
utilização a partir, também, dessas respostas.
Jogabilidade:
1) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: analisar, no questionário
investigativo, registros durante a aplicação do experimento com dado número de jogadores, se
ocorreu estabilidade ou instabilidade do sistema durante as rodadas do jogo Luta e
Resistência. Ao identificarmos, nas respostas ao questionário, especificamente na questão 07
(sete), tais aspectos, que indiquem a instabilidade e estabilidade do sistema e demora na
recepção dessas informações pelos jogadores (a lentidão na ação e recepção das informações
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tende a dispersar os estudantes durante as jogadas), já que esses são fatores que influenciam
toda dinâmica do jogo, essas observações contribuirão para melhorias no sistema do jogo.
2) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: buscar, no questionário,
registros durante as ações dos jogadores que confirmem a flexibilidade operacional do sistema
a distância, a partir das respostas ao questionário na sétima questão. As respostas obtidas na
questão 07 (sete), com a aplicação do questionário investigativo durante a aplicação do jogo
online EAD, demonstram que os jogadores aderiram facilmente ao sistema do Wordpress sem
a necessidade de treinamento ou manual de uso comprovado; por meio desses registros, a
partir do questionário, evidencia-se o fácil manuseio operacional do sistema online,
ratificando-se sua fácil operacionalidade no sistema a distância.
3) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os jogadores:
investigar, no questionário, registros do RPG Digital Luta e Resistência, relatos escritos que
mostrem as características do sistema, que é uma tecnologia educacional para o ensino. O
jogo foi modelado numa plataforma tecnológica para ser utilizado online, sendo de fácil
acesso e manuseio entre os jogadores. Tais aspectos foram observados durante a aplicação do
questionário com os jogadores. Encontradas nas questões 06 e 07 (seis e sete) respostas que
apresentem condições favoráveis, que indiquem que os jogadores têm fácil acesso à
campanha, isso não é interpretado de outra forma senão como contribuição de forma efetiva
para a aprendizagem pedagógica do jogo, mostrando que quando realizado a distância, o
software RPG Digital apresenta operabilidade adequada para concretização do jogo RPG a
distância.
4) As aventuras e o mestre: investigar, nas respostas do questionário, durante a
construção das aventuras com os estudantes, elementos do tráfico de escravizados, que
permeiam toda trama do jogo, apresentados, também, pelos jogadores. A partir dessas
respostas na questão 06 (seis), as informações que constatem o aprendizado na construção das
aventuras, evidenciam o importante papel do mestre como condutor do enredo no
aprendizado, mediante as contribuições dos jogadores, ou seja, ao mestre cabe elaborar pistas
e mistérios dentro do cenário criado no ambiente do jogo. Dessa forma, a colaboração dos
participantes e a flexibilidade do ambiente facilitam todas as execuções das rodadas, que se
baseiam nas ações do mestre e dos personagens. Essas respostas dadas às questões
evidenciam que os jogadores aprovam a aventura e a metodologia do jogo que se desenvolve
coletivamente, confirmando que o ambiente e o mestre têm potencial facilitador nesse
aprendizado.
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5) O Jogo RPG Digital: buscar, no questionário investigativo, registro nas respostas
dos jogadores que mostrem as informações sobre o jogo RPG Digital e apresentem suas
impressões e opiniões acerca do jogo no AVA. Na questão 07 (sete), foram constatados tais
elementos nas respostas dadas, mediante a interação entre os jogadores; por meio dos
diálogos, criou-se um espaço de interação entre os participantes sobre o jogo. Tais respostas
na questão 07 (sete) indicam a percepção das características do RPG pelos jogadores, que é
um jogo teatral e se desenvolve por meio da interpretação dos personagens e representação de
papéis, onde cada participante assume um personagem dentro da aventura correspondente à
sua classe.
Em relação ao instrumento 4 – Aventura e Campanha.
Quanto ao Desing Cognitivo: verificar os registros associando-os a estarem
relacionados com cada subvariável dependente avaliando segundo a independente.
1) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: procurar, nos registros, a
participação dos estudantes na elaboração e construção da campanha e na aventura do jogo,
colaborando com ideias, sugestões e opiniões, bem como, posicionamentos dos aprendizes,
que indiquem conhecimento de História da África e da escravidão; pois, se um participante
mostra conhecimento do conteúdo, no mínimo temos a certeza que ele está pesquisando e
pensando sobre História e, a depender do tipo de posicionamento (elaborando uma hipótese,
por exemplo) identificamos que ele está aprendendo História.
2) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: buscar, nos registros
durante os encontros presenciais, elementos que apresentaram, durante a construção da
campanha e da aventura, através dos diálogos entre os jogadores, a ocorrência, entre eles, de
estratégia de resolução de problemas durante as rodadas. Dessa forma, verificar se os
participantes se envolvem e começam a participar da pesquisar, buscando informações sobre a
temática, a preparação e organização das jogadas, considerando as informações que os
estudantes têm sobre o contexto histórico da campanha. O ambiente que eles estão, através da
elaboração da própria ação e combinação das jogadas durante o jogo, é um exemplo de
resolução estratégica. Se os jogadores (estudantes) se ocuparem em analisar as características
de seus personagens, e/ou de personagens não jogadores, em relação ao objetivo da aventura e
desenvolvimento da campanha, considerando a ação coletiva ou individual, antes da tomar
decisões próprias do jogo, estará evidenciada a elaboração estratégica antes da tomada de
decisão.
3) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: procurar, nos registros,
durante a construção da campanha e da aventura e participação dos estudantes, indícios de
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elementos e conteúdos abordados por eles que estejam relacionados ao conteúdo abordado no
roteiro da campanha do jogo Luta e Resistência. Através dos encontros para elaboração e
construção da campanha e aventura do jogo, identificaremos, entre partícipes, por meio das
falas, escritos e informações que identificam esse engajamento. Evidências do entendimento
dos jogadores durante a construção do jogo e desenvolvimento das suas etapas até a aventura;
isso permite que os estudantes se sintam parte integrante e corresponsável no
desenvolvimento e elaboração do jogo.
4) Enredo e desafios das aventuras: pesquisar, nos registros, elementos que mostrem
os estudantes participando da construção do enredo e das aventuras, através da interação
social desses sujeitos, com as dicas e as ações deles, no desenvolvimento da trama.
Demonstram o envolvimento desses estudantes na escrita da história do seu personagem,
enredo e campanha, também os elementos que norteiam toda a história, a ser desenvolvidos
nas aventuras. Com essas ações, identificar que houve participação, entendimento e
envolvimento dos estudantes durante a construção do enredo e aventuras dos fatos históricos
relacionados a ocorrências que aconteceram no século XVII, as rotas do tráfico de
escravizados, entre outros fatos relacionados à temática.
5) Características de aprendizagem do sistema, segundo o socioconstrutivismo:
procurar, nos registros durantes os encontros presenciais, se houve envolvimento e
contribuição na construção do enredo e da aventura; tais evidências mostram que ao jogarem
eles colaboravam. Além disso, constatar a interação (ação conjunta) entre eles, a partir da
formação da comunidade (de práxis), que se forma mediante a interação entre os sujeitos
envolvidos no jogo, os quais se unem para a resolução de problemas de forma colaborativa,
nas estratégias elaboradas para tomada de decisões, durante as rodadas, de forma coletiva. Por
meio da interestruturação dos conteúdos registrados nessas mediações e com diálogos, nas
trocas de informações e sugestões durante as rodadas de elaboração, se evidencia na
comunidade a legítima colaboração que se formou, a partir do jogo, entre os jogadores. A
união com seus pares tem como objetivo vencer os desafios propostos na aventura. Dessa
forma, os registros no processo de elaboração do enredo, aventuras e produção dos desenhos,
na criação dos seus personagens e na tomada de decisões, revelam-se nessas anotações. Já a
interatividade (que é essa troca de informações e opiniões entre os participantes se
envolvendo em todas as etapas de construção do jogo), corrobora e valida o aprendizado dos
sujeitos investigados.
6) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
buscar, nos registros dos jogadores, durante as rodadas de elaboração e construção do enredo
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e das aventuras do jogo, se: 1) os jogadores elaboraram (hipóteses) interpretação da história,
devendo tais transcrições evidenciar que os estudantes conseguem, a partir das aventuras, nas
rodadas de ação que não condizem com o tempo histórico em questão, realizar o pensar
histórico; 2) nas anotações foram preconizados registros com estudantes para elaboração dos
desenhos dos personagens, suas roupas e adereços, pensando seu tempo histórico em questão
(Pensamento Histórico) no contexto; tais transcrições ratificam que os jogadores conseguem
chegar a uma síntese interpretativa; 3) estão anotados, nos registros, o (engajamento dos
sujeitos) que há troca de informações entre eles; se estão nos registros dos jogadores,
discussões das ações a serem tomadas (dialogismo); se estão desenvolvendo, podemos
afirmar, mediante os registros, que no jogo está ocorrendo o engajamento desses sujeitos,
potencializando o diálogo entre eles, estimulando novas práticas e trocas de experiências e
aprendizados no contexto social ao qual estão inseridos.
Tecnologia:
1) Wordpress - O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: buscar, nos registros,
dados da aventura, na elaboração dos encontros com os estudantes, indícios que revelem
dificuldades do ambiente sobre seu funcionamento durante a utilização do sistema RPG
Digital e o AVA. A partir desses registros de problemas relacionados à plataforma Wordpress,
tais como a lentidão, atraso na recepção das mensagens entre os jogadores, a demora na
rolagem dos dados, a demora na visualização as imagens (mapas, mídias, personagens,
lugares, animais, entre outros), que sejam pontuados pelos jogadores durante as sessões do
jogo, mostrando o que dificultou a dinâmica do jogo. Essas anotações são fatores indicadores
do sistema no jogo. Esses registros de relatos, a partir das falas dos estudantes, referentes ao
ambiente do jogo RPG Luta e Resistência, são contribuições na construção do enredo e
aventura e vão nos permitir ajustar o sistema, dada a importância que têm, para o
aprimoramento do experimento no AVA.
2) Uso de mídias, imagens, vídeos: buscar registros, durante as etapas de elaboração
do enredo e das aventuras do jogo, nas anotações, sobre o uso de mídias, imagens e vídeos
feitos pelos estudantes, nesta etapa, constatando-se tais elementos, registrados durante a
construção dos seus personagens, na elaboração das imagens a serem usadas por suas classes,
pelos jogadores. Esses registros revelam o uso desses recursos e contribuem na dinâmica do
jogo, além de colaborarem para o imaginário dos estudantes no que concerne às percepções
quanto às etapas da construção das aventuras e seus aspectos históricos. Tais indícios,
constatados nos registros, durantes os encontros, mostram que os jogadores fizeram uso
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dessas interfaces entre eles, nos permitindo o aprimoramento para a inserção de recursos no
jogo, ajudando a expansão dos conhecimentos geográficos e conceituais desses sujeitos.
3) Funcionamento do sistema de regras no AVA: procurar, nos registros, indícios da
participação dos estudantes na construção do enredo e das aventuras, durante as falas dos
jogadores, que foram anotadas, que nos revelem a utilização dos dados. A partir dessa
constatação e aderência dos estudantes ao sistema de regras no jogo, fica evidente o seu uso.
Dessa forma, durante as jogadas, o funcionamento do sistema de regras, registrado durante as
jogadas, direcionará o grau de dificuldade para as rodadas de ação dos jogadores. Serão
consideradas as regras preestabelecidas no sistema, que tenham sua utilização comprovada
através de registros, a partir de diálogos entre os jogadores.
Jogabilidade:
1) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: procurar, nos registros,
durante a elaboração do enredo e da aventura, no decorrer da aplicação do experimento com
dado número de jogadores, se ocorreu estabilidade ou instabilidade do sistema durante as
rodadas do jogo Luta e Resistência. Mediante essas anotações, que vieram a partir das falas,
contribuições e sugestões dos estudantes no processo de construção do enredo e da aventura,
assim como, a partir das observações e dos registros durante os diálogos dos participantes nas
rodadas, contribuirão para melhorias no sistema do jogo. Ao identificarmos tais ocorrências, e
consequentemente a demora na emissão e no recebimento das informações pelos jogadores,
será comprovado que ocorreu inconsistência no sistema, sendo este um fator que influencia
toda dinâmica do jogo, já que a lentidão na ação e recepção das informações tende a dispersar
os estudantes durante as jogadas.
2) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: buscar registros, durante a
construção do enredo e das aventuras, nas ações dos jogadores, que confirmem a flexibilidade
operacional do sistema a distância. A partir das falas dos estudantes, durante as rodadas,
apresenta-se a autonomia dos jogadores no uso do sistema e de suas ferramentas, como, por
exemplo, a inserção dos avatás no jogo e a configuração dos nomes de seus personagens.
Registros anotados durante a aplicação do jogo online EAD mostram que os jogadores
aderiram facilmente ao sistema do Wordpress, sem a necessidade de treinamento ou manual
de uso. Os registros mostram o fácil manuseio operacional do sistema online.
3) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os jogadores:
buscar, nos registros do RPG Digital Luta e Resistência, falas que mostrem as características
do sistema, que é uma tecnologia educacional para o ensino. O jogo foi modelado numa
plataforma tecnológica, para ser utilizado online, sendo de fácil acesso e manuseio entre os
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jogadores. Tais aspectos foram observados durante os registros das falas dos jogadores.
Através das condições favoráveis registradas nesses diálogos, os jogadores têm fácil acesso à
campanha e à aventura, o que contribui, de forma efetiva, para a aprendizagem pedagógica.
Quando realizado a distância, o software RPG Digital apresenta operabilidade adequada para
concretização do jogo RPG a distância.
4) As aventuras e o mestre: procurar, nos registros, durante a construção do enredo e
das aventuras com os estudantes, elementos do tráfico de escravizados, que permeiam toda
trama do jogo, apresentados, também, pelos jogadores. A partir dessas anotações que
constatem o aprendizado a partir da construção das aventuras, evidencia-se o importante papel
do mestre como condutor do enredo no aprendizado, mediante as contribuições dos jogadores,
ou seja, o mestre elaborando pistas e mistérios dentro do cenário criado no ambiente do jogo.
Dessa forma, a colaboração e envolvimento dos participantes, em toda construção do enredo e
da aventura e a flexibilidade do ambiente facilitam em toda execução das rodadas, que se
baseiam nas ações do mestre e dos personagens. Esses registros evidenciam que os jogadores
aprovam o enredo, as aventuras e a metodologia do jogo que se desenvolve coletivamente,
confirmando que o ambiente e o mestre facilitaram esse aprendizado.
5) O Jogo RPG Digital: buscar, nos registros das falas dos jogadores, informações
sobre o enredo e a aventura do jogo RPG Digital que apresentem as impressões e opiniões dos
mesmos acerca do jogo no ambiente virtual (AVA). Constatados tais elementos, apresentados
mediante a interação entre os jogadores, por meio dos diálogos, cria-se um espaço de
interação entre os participantes, sobre o enredo e aventuras do jogo. Tais registros indicam a
percepção das características do RPG pelos jogadores, que é um jogo teatral e se desenvolve
por meio da interpretação dos personagens e representação de papéis, no qual cada
participante assume um personagem dentro da aventura e enredo correspondente à sua classe.
Dessa forma, as rodadas do jogo se dão na tomada das decisões, de forma coletiva ou
individual, e esses registros contribuem para a formatação do enredo e da aventura do jogo. A
partir disso, se constata se está ocorrendo ou não aprendizado por meio da interface do jogo.
Finalizamos este capítulo, concluindo o quarto ciclo de aplicação DBR, definidos os
instrumentos de avaliação que preparem a análise; pensada a metodologia e definidos os
critérios de levantamento e análise de dados, vamos verificar os resultados da pesquisa, a
seguir, lembrando que segue modelo adotado no nosso trabalho DBR, que nos permite
construir um instrumento de avaliação da efetiva proposta pedagógica no Jogo RPG para o
Ensino de História.
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6.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA APLICABILIDADE DO JOGO
Vamos apresentar, nesta fase, todos os elementos que permitiram a avaliação do jogo
e de sua concretude em aplicação. Esta etapa corresponde à avaliação da efetivação da
construção do saber sobre História, a partir do jogo RPG Digital em ambiente online, como
mais uma ferramenta pedagógica para o ensino de História. Assim como, todos os
procedimentos adotados para aplicação e abordagem dos conteúdos visam esclarecer os
passos adotados na pesquisa e a forma que iremos proceder no processo de análise dos dados
colhidos no primeiro ciclo das aplicações, como meio de ampliar as nossas reflexões e
favorecer aproximações, aplicações e demais ciclos de experienciação e refinamento para
melhoria do sistema. Para isso, exploramos os registros de participação dos estudantes nas
etapas de construção do jogo, objetivando a busca por identificações quanto às impressões de
entendimento dos aprendizes em relação aos conceitos vinculados às categorias da pesquisa, o
que nos permitiu uma melhor análise dos resultados. Assim, apresentaremos todos os
caminhos adotados, a seguir.
6.2 DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE APLICAÇÕES DO JOGO RPG LUTA E
RESISTÊNCIA
O primeiro ciclo de aplicação do jogo com os estudantes/jogadores se deu por meio
dos encontros presenciais nas duas escolas onde se formaram dois grupos, um do Ensino
Médio e outro do Fundamental II. As rodadas de preparação que anteciparam o jogo contaram
com o envolvimento e as trocas de ideias entre os participantes de cada unidade escolar, na
elaboração do enredo e aventura da história. Os conhecimentos prévios, advindos das
experiências trazidas pelos estudantes, dos outros tipos de jogos, também foram elementos
importantes que aguçaram a curiosidade em conhecer o jogo RPG; percebemos que os
sujeitos foram em busca dos seus conhecimentos sem outros jogos que fazem parte do
contexto diário deles, para assim contribuírem com o jogo Luta e Resistência, a partir do seu
enredo e da aventura a serem escritos; esses encontros permitiram um ótimo entrosamento
entre os participantes de cada escola, o que se percebia no jogo com a equipe em prol de
vencer o desafio proposto. A participação dos estudantes foi motivada pela identificação no
jogo e no tema proposto para a aventura; foram elementos que apontavam para a realidade
histórica da escravidão e seus impactos sociais na contemporaneidade. Para o
socioconstrutivismo, isso se demonstra como elemento engajador no processo de
aprendizagem.
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Nessa etapa de apresentação do ambiente de aplicação do jogo, na qual tivemos
como definição as escolas estaduais do Cabula e do seu entorno, por entendermos que essas
escolas representam, em essência, o processo histórico de formação da sociedade baiana,
assim como, o legado histórico que traduz todo esse processo do tráfico de escravizados na
Bahia, o bairro do Beiru, por sua vez, traz suas marcas da luta e da resistência de seu povo na
busca por dignidade e resgate de identidade cultural, usurpada por décadas.

6.2.1 Aplicação do jogo

Ainda na fase de ambientação, para garantir a aplicabilidade do Jogo RPG Digital na
proposta que foi pensada, foi necessário deslocarmos os estudantes das escolas para os
espaços da Universidade e do grupo de pesquisa, pois ambos possuíam equipamentos que
garantissem a execução do jogo na sua versão digital, portanto realizamos o deslocamento
desses estudantes para a Universidade do Estado da Bahia, para a sala do grupo de pesquisa,
assim como, também para o Laboratório do projeto, na Avenida São Rafael. Nessa atividade,
o grupo de pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais
Educacionais custeou as despesas com transporte, alimentação e todo o aparato que garantiu a
aplicação do jogo e a comodidade, segurança e conforto dos participantes da pesquisa,
envolvendo, mais vez, todos os pesquisadores citados no item 5.2.2, para viabilidade dessa
ação, já que desde o início a nossa proposta tinha como objetivo o desenvolvimento do jogo
RPG Digital online, atendendo ao problema de pesquisa, que realiza duas propostas
inovadoras, tendo em vista que, atualmente, a qualidade educacional dos RPG é reconhecida
amplamente. A inovação desta nossa pesquisa está tanto no RPG Digital quanto na temática
do Tráfico de Escravizados e no uso do jogo online.

6.2.2 Jogando o RPG Luta e Resistência

As sessões do jogo RPG de mesa iniciaram presencialmente, nas escolas, com os
grupos participantes desta pesquisa; cada jogador escolheu sua classe e seu personagem. As
sessões presenciais eram dinâmicas e divertidas, sendo momentos de muita interação e
cooperação entre os estudantes. Esse foi um momento importante para os jogadores se
conhecerem e trocarem informações, fomentando o diálogo. Foram momentos proveitosos e
divertidos para ambientação dos estudantes, servindo como um “termômetro” para o jogo
online, já que alguns estudantes nunca haviam jogado o jogo RPG.
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Para tanto, o jogo foi modelado numa plataforma tecnológica do Wordpress, para ser
utilizado online, com fácil manuseio e interação. A aplicação do RPG Luta e Resistência foi
desenvolvida com estudantes em espaços virtuais, estando distantes uns dos outros, em
diferentes lugares. Através dessas condições vamos avaliar a efetividade da aplicação
pedagógica quando realizada a distância, e o software RPG Digital se ele apresenta
operabilidade adequada para realização de jogos de RPG a distância.

6.2.3 Mestrando o RPG Luta e Resistência no jogo

Cada mestre possui suas características bem peculiares. O professor Alfredo é
orientador e, por sua vez, como mestre, trouxe seu legado, conhecimento e experiência para as
aventuras, como os detalhes minuciosos das cidades e povos relacionados ao enredo e
aventura, despertando o interesse dos jogadores em pesquisar mais informações e entender
melhor sobre as culturas, as tradições e a religiosidade daquela sociedade. O pesquisador
Antônio Lázaro também foi um dos mestres das aventuras, ele aguçou nos jogadores o
imaginário, os envolvendo num mundo de magia, mistério, enigmas e desafios que os
jogadores precisavam desvendar para seguir na aventura, o que a cada rodada exigia vencer o
desafio proposto, causando uma ansiedade para continuar no jogo.
A pesquisadora Joelma, autora da dissertação, adotou, na mestragem, um pouco das
características dos dois mestres que já possuem muita experiência, mas por estar imersa em
todo processo conseguiu conduzir as aventuras de forma criativa, aguçando o imaginário dos
estudantes, focados nos conteúdos, sem deixar de trazer as características teatrais do jogo, em
que cada jogador se envolve com seu personagem, aflorando o teatralismo e interpretação do
jogo. Essa diversidade na mestragem foi algo muito importante para o jogo, os estudantes
ficaram muito satisfeitos e envolvidos com toda trama.

6.2.4 Situações favoráveis e adversas no jogo RPG Luta e Resistência

A partir desses encontros, várias situações favoráveis e adversas apareceram
referentes ao ambiente do jogo, que tem formato de um chat: de fácil manuseio e interlocução
entre os jogadores. Pensamos que o site deveria melhorar seu design, tornando-se mais
atrativo, até porque o nosso público-alvo é formado por jovens acostumados com as mais
altas tecnologias e, muito embora com características a serem melhoradas, os estudantes
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gostaram do jogo e da sua metodologia de aplicação, sendo possível perceber a imersão deles
nesse imaginário e o entusiasmo durante o jogo.
O texto representa a sistematização dos conceitos e conclusões a que os sujeitos
participantes do curso chegaram, atendendo às etapas do modo de pensar histórico. Isso
representa a potencialidade de uma escrita coletiva, na medida em que os sujeitos apresentam
suas sugestões em diálogo com as contribuições dos outros participantes. A análise do jogo
foi realizada pensando em todas as etapas de construção do jogo RPG Luta e Resistência, com
a participação dos sujeitos envolvidos, objetivando perceber se o jogo teve ou não êxito para o
ensino de História e o que pode ser aprimorado no método de ensino da História em rede.
Dessa forma, encontramos em nossa primeira aplicação, registros de problemas
relacionados ao Wordpress, plataforma na qual o jogo está hospedado. Houve lentidão, uma
demora para a recepção das mensagens entre os jogadores, para rolagem dos dados 3D e para
visualização das imagens (mapas, mídias, personagens, lugares, animais, entre outros), sendo
fatores complicadores para a dinâmica do jogo. Tais registros exigiram a necessidade de
adotarmos um sistema no jogo no qual cada jogador tinha um tempo para realizar sua jogada
na rodada, ou seja, cada estudante tinha um espaço de tempo para executar sua ação no jogo
online. A partir desse momento, criamos um grupo com os estudantes no WhatsApp, para o
jogo RPG Luta e Resistência, que além de registrar tais ocorrências, nos ajudou a suprir as
deficiências do sistema de comunicação. Os próprios jogadores começaram a trazer sugestões
que nos ajudaram a ultrapassar essas dificuldades, por isso a importância desses registros para
aprimoramento do jogo. A partir de então, foi dar continuidade às aplicações do experimento
em ambiente virtual, em um próximo ciclo.

6.2.5 Análise da aplicação do 1º ciclo

Este foi um momento de muita expectativa, por se tratar de uma nova abordagem
metodológica e trazendo um tema tão complexo e impactante na formação social, que é o
processo das rotas do tráfico de escravizados na Bahia, pensando em uma ferramenta
pedagógica para o ensino de História. Aumenta a nossa responsabilidade, enquanto
pesquisadora, nesse momento de validar o jogo com os estudantes, a partir dessas interfaces
interlocutoras para a aprendizagem do ensino de História com o jogo RPG Digital.
Analisaremos os registros escritos do primeiro ciclo de aplicações, e que estão
interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos escritos dos
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diálogos com os participantes, os quais se referem ao instrumento 1 e às subcategorias: design
cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
I - QUANTO AO DESIGN COGNITIVO:
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: de acordo com o
instrumento de análise já descrito, evidenciou-se que alguns estudantes foram capazes de
construir jogadas a partir da elaboração de conteúdos de História e áreas afins. Tal evidência
pôde ser identificada no segundo encontro com os estudantes, no dia 25 de agosto de 2016,
onde ocorreu a apresentação da proposta do jogo aos discentes do Colégio Helena Magalhães.
A partir do segundo contato, os estudantes A, J e S demonstraram muito interesse em produzir
os desenhos dos personagens. Logo após a reunião, realizaram algumas pesquisas sobre as
etnias que habitavam a região do contexto do jogo, conforme foi evidenciado no diálogo a
seguir:
Evidência 1: Transcrição das falas.
JOELMA (MESTRE): - “Boa tarde, pessoal, hoje vamos iniciar o segundo momento
de elaboração do jogo”.
A-H: - “Professora Joelma, eu fiquei pensando depois que fui para casa, fiz esse
desenho para senhora ver se está bom”.
JOELMA (M): - “Como vocês fizeram esses desenhos? Foi a partir do que
conversamos, fez algumas pesquisas também”?
S-H: - “Professora, trouxe alguns desenhos, mais acho que não ficou bom (risos),
fiquei confusa para não errar a época dos personagens. Busquei textos na internet que
falassem sobre a história da África [...] Nossa, professora! Tanta coisa que eu não sabia”!
JOELMA (M): - “Realmente S-H, a história do continente africano é uma das mais
complexas do mundo”!
J-H: - “Tia, que massa! A gente viaja na história”.
A-H: - “Sim professora, eu também já tinha lido algumas coisas sobre o assunto.
Você vai dar aula sobre o assunto”?
JOELMA (M): - “Vamos aprender juntos, jogando o RPG Luta e Resistência”.
Análise: essa ação demonstrou que os estudantes/jogadores, ao trazerem os
desenhos, pensaram sobre História, considerando os contextos e a temporalidade dos
personagens realizados nos desenhos, na medida em que refletem sobre a história, ficando
evidenciado, nas falas dos estudantes, que estão fazendo a relação dos conteúdos de História.
Em outro momento da aplicação do jogo, pode-se evidenciar mais um aspecto que confirma
abordagem do conteúdo de História e áreas afins. No terceiro encontro, no dia 19 de setembro
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de 2016, tivemos a primeira rodada do jogo com os estudantes do Colégio Helena Magalhães.
No início da aventura, um grande banquete foi oferecido à matriarca Iamasse, em momento de
alegria e felicidade. A rainha é surpreendida com uma notícia avassaladora: seu filho, o
príncipe Adjaty, foi sequestrado junto com a princesa Ayodelé. Dessa forma, fica evidenciado
nas falas dos estudantes, que eles estão fazendo a relação dos conteúdos de História e suas
áreas afins.
Evidência 2: Transcrição das falas.
Um dos personagens faz parte da guarda real e, ao ser questionado pela rainha sobre
o rapto, desenvolveu a seguinte ação:
L-H: - “Minha rainha, eu não tenho culpa! Tenho notícias de um grupo islâmico que
estão na região”.
RAINHA (Personagem não jogador): - “Islâmicos? Como você sabe”?
L-H: - “Minha rainha, pelas suas vestes e forma de ataque”.
A-H: - “Os atacantes usavam turbantes pretos e usavam aquelas espadas, a
cimitarra”.
Análise: na ação do jogador L-H, percebe-se que ao concluir que o grupo de
sequestradores dos príncipes eram povos islâmicos, o jogador desenvolveu um raciocínio
histórico investigativo a partir de símbolos e vestes de um grupo religioso específico. Nota-se
a obtenção das etapas do modo de pensar histórico na elaboração da referida hipótese,
segundo nossos critérios apresentados no capítulo 3.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: foram constatados,
nas ações dos jogadores, elementos que evidenciaram algumas estratégias de resolução de
problemas e tomada de decisão na jogada que se refere ao sumiço dos príncipes. Nessa etapa,
após serem informados pela guarda real, composta por personagens não jogadores, que não
sabiam para onde os príncipes tinham sido levados [...]. Essa aplicação foi realizada em uma
das rodadas do jogo no Colégio Edvaldo Fernandes, no dia 20 de dezembro de 2016.
Conforme se evidencia na fala da jogadora L-E:
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Os traficantes sequestraram os príncipes, mas a guarda real não
sabe para onde foram levados. Qual sua ação”?
L-E: - “Vou procurar informações com o mercador na cidade de Gebba. Se ele viu
alguma coisa, mas vamos nos dividir para não levantar suspeitas”.
M-E: - “No mínimo, serão mil soldados, nós somos apenas oito, como vamos fazer”?
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V-E: - “Podemos provocar um incêndio nas casas, para distrair os soldados e assim
seguirmos o nosso caminho”.
M-E: - “E quando eles prestarem atenção na gente, e aí”?
V-E: - “Eles não vão prestar atenção na gente”.
M-E: - “E você acha que os caras vão ver a casa deles pegando fogo e não vai sair”?
V-E: - “A gente não vai botar fogo na casa deles. Isso é para os guardas saírem da
rua.
J-H: - “Eles podem achar que é um ataque inimigo, ou seja, avisar os soldados o que
nos deixaria em maus lençóis”.
Y-E: - “E chegar mais tropas”.
J-H: - “Precisamos de uma estratégia simples que consiga distraí-los ou até mesmo
trazer a atenção deles para fora, que nos dê o tempo suficiente de entrar e sair sem ser
percebidos. Mas quando a gente achar os príncipes eles vão perceber, por isso precisamos ser
rápidos”.
Análise: nessas ações, apresenta-se o senso de colaboração entre os jogadores, na
medida em que refletem acerca da possibilidade de dividirem-se para buscar informações e
também resolver o problema inicial da falta de informações sobre o destino dos príncipes. A
partir desses indícios, fica evidente que pensaram em uma estratégia para obterem
informações sobre o paradeiro dos príncipes. Até porque a cidade de Gebba é uma cidade
africana, e tal cultura apareceu no jogo. Existem outras falas que surgiram no jogo, mas essas
foram as de maior destaque e que julgamos mais importantes para inserir aqui.
c) Informações sobre a campanha do Jogo Luta e Resistência: sobre as
informações da campanha do jogo, encontramos, nos registros de informações do RPG Luta e
Resistência, o engajamento na construção da aventura. No encontro do dia 30 de agosto de
2016, estávamos discutindo a Campanha do Jogo Luta e resistência no Colégio Helena
Magalhães e surgiram algumas ideias.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Acreditando que o jogo RPG Luta e Resistência deva ser
construído colaborativamente e que a participação de vocês estudantes é parte fundamental,
gostaria de saber, como vocês pensaram que poderia ser nossa aventura, já que tratamos do
final do século XVII, seguindo as rotas do tráfico pelo Rio Níger até Dakar, capital do
Senegal”?
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A-H: - “Professora Joelma, poderia mostrar, no final do jogo, os personagens
fugindo para o bairro do Beiru, teria uma floresta dentro do bairro. E uma loja onde o
vendedor ajudava para que os negros não fossem vendidos nem escravizados”.
JOELMA (M): - “Boa ideia, mas temos que tomar alguns cuidados, pois o objetivo
do jogo também é ensinar História. Na sua fala, você cita o bairro Beiru, no qual você mora,
mas será que o bairro Beiru existia no século XVII”?
A-H: - “Hum, acho que não, talvez, será que já não tinha um Quilombo? Pois no
curso de História da Bahia que teve aqui na escola, o professor falou algo assim, mas não me
lembro da data, vou pesquisar e na próxima aula falo com a senhora. Como podemos analisar
nas falas abaixo”.
JOELMA (M) - “Ótimo A-H, sua contribuição será muito importante para nós”!
Em outro momento de diálogo com os estudantes, durante a construção do jogo,
inúmeras sugestões e possibilidades foram trazidas por eles, essas foram algumas das formas
de enriquecer nosso enredo.
Transcrição das falas:
IS-H: - “Os índios ajudariam com as habilidades para não serem presos”.
J-H: - “Nós somos um dos poucos que podem conjurar um Deus! Fique se achando”.
M-E: - “A gente pensou assim, que vamos de uma ponta a outra no porto, pra ver se
a gente acha alguma embarcação suspeita, se a gente achar a gente atraca e procura saber. Só
que como ele falou que é uma piroca a gente tem que parar porque tem muitas pirocas no
porto”.
J-E: - “É rapaz, a gente não tem culpa nenhuma, o trabalho é dele (Besouro) de
proteger”.
A-H: - “Ah, foi rapaz”.
J-H: - “O trabalho é seu de proteger o príncipe”.
A-H: - “Besouro que estava tomando conta dele”.
J-H: - “Ela tava no reino e saiu por vontade própria, ela estava dentro do castelo e eu
fui aprender habilidades de cura onde Vinicius estava com o mestre, então a obrigação de
proteger o príncipe era sua, você que vai levar toda culpa”!
A-H: - “A rainha mandou ele levar o príncipe na feira”.
Análise: através desses registros fica clara a contribuição dos estudantes para a
construção da campanha do jogo, como cada um pensou em uma ideia, evidenciando, assim, a
troca de informações durante a construção do jogo.
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d) Enredo e desafios das aventuras: tivemos importantes diálogos com os
estudantes, por consideramos o socioconstrutivismo e a metodologia DBR ser base de toda
nossa pesquisa e todas as etapas foram elaboradas a partir desse momento conjunto de troca
de informações e participação dos estudantes em todas as etapas de elaboração e construção
dos enredos e desafios das aventuras, em 30 de agosto de 2016, no Colégio Hena Magalhães,
foram vários os assuntos discutidos.
Transcrição das falas:
J-M: - “Qual a sugestão de vocês sobre o enredo das aventuras”?
V-H: - “Professora, pensei em um mapa com a localização dos que vendem
suprimentos para os jogadores terem informações e não serem presos”.
J-H: - “Tia, eles podiam ser sequestrados na festa de aniversário da Matriarca e a
rainha mãe do príncipe”.
A-H: - “Poderia mostrar no final do jogo fugindo para o Bairro do Beiru”.
Análise: conseguimos identificar, através dos registros e dos diálogos entre os
jogadores, as contribuições dos mesmos para o enredo e desafios propostos, ficando evidente
a participação nas etapas de elaboração do jogo.
e) Características de aprendizagem do sistema segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros de diálogos, evidências de que ao jogarem, eles colaboravam entre
si. No nosso encontro, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), dia 31 de janeiro de
2017, os dois grupos estavam juntos, tanto no Colégio Helena Magalhães quanto no Edvaldo
Fernandes, sendo um momento muito importante para a pesquisa e interação entre eles, nas
ações do jogo. Com o início do jogo, vários indícios nos mostraram o envolvimento dos
jogadores e suas ações colaborativas na elaboração das ações e realização das jogadas.
Transcrição das falas:
J-H: - “Pra gente montar uma estratégia todo mundo tem que conhecer a habilidade
de tudo mundo”.
J-H: - “A gente precisa ser mais rápido porque estamos em uma esquina chamando
muita atenção, são oito pessoas conversando”!
M-E: - “Eles não vão sair da casa deles sem que ninguém vá lá e distraia”!
J-H: - “Gente, não tem como botar fogo na casa, porque a casa é de sal. Pra gente
montar uma estratégia, a gente precisa conhecer a habilidade do outro”.
Análise: torna-se evidente, a partir dessas ações apresentadas, nas falas dos
jogadores, que os estudantes colaboram entre si. Tentaram resolver, juntos, a situação-
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problema apresentada, agiram em grupo de forma colaborativa, onde todos estavam
envolvidos para solucionar os desafios das aventuras.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros dos jogadores, durante as rodadas de ação do jogo, que eles estão
elaborando e construindo as jogadas, considerando o tempo histórico. A transcrição confirma
que os jogadores conseguem chegar a uma síntese interpretativa do conteúdo.
Transcrição das falas:
M-E: - “Gente, ele tem arma!”.
V-E: - “De tiro? Tipo uma pistola”?
M-E: - “Uma pistola”.
Y-E: - “A pistola dele deve demorar para recarregar né? Tipo uma arma medieval,
praticamente tem que botar uma bola no cano, tem que botar pólvora e socar”.
J-H: - “É um tiro por vez, e se ele errar [...]”
Análise: os jogadores pensam a partir do tempo histórico vivido, para assim
tomarem uma decisão, mas refletem na história e no enredo. Fica evidente, a partir dessas
ações apresentadas nas falas dos jogadores, que os estudantes colaboram entre si e tentam
resolver, juntos, a situação-problema apresentada, estão sem tomar medidas aleatórias
desconexas com os problemas, sem adotar medidas em grupo, de forma colaborativa, onde
todos estão envolvidos para resolver os desafios das aventuras.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress: o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
Ao analisar os registros, ao longo dos encontros com os estudantes, foram
encontrados alguns indícios que revelam dificuldades do ambiente sobre seu funcionamento
durante a utilização do sistema RPG Digital e o AVA. Podemos perceber, nas falas abaixo,
como os estudantes identificaram algumas inconsistências no ambiente do jogo, que
dificultaram a interação entre eles.
Transcrição das falas:
C-E: - “Já jogou? Joga logo, eu já fiz minha jogada estou aguardando você”!
L-E: - “Já joguei do tempo! Ainda não apareceu minha jogada”?
C-E: - “Não ainda nada”.
C-E: - “Que demora, o sistema tá lento”!
D-E: - “Também estou esperando e nada”.
Análise: percebemos, a partir desses diálogos, que o sistema não está atendendo aos
comandos, causando uma lentidão e insatisfação entre os jogadores que ficam impacientes
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com a demora. Dessa forma, a necessidade de realizarmos uma melhoria no sistema é
essencial para o bom andamento do jogo. Tal lentidão não atrapalhou o andamento da
aplicação, porém pode impactar na motivação e engajamento dos estudantes no jogo.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: na análise dos dados, foram identificados,
durante os registros, elementos que indicam o uso dessas interfaces no ambiente. Os
jogadores, nessa etapa, não fizeram uso de mídias e vídeos, houve apenas a apresentação de
alguns estudantes que ilustraram alguns personagens do jogo. Alguns estudantes trouxeram
desenhos de como seria o banquete, além de músicas que estariam tocando no momento da
festa.
Transcrição das falas:
A-H: - “Professora Joelma, trouxe alguns desenhos, veja o que acha”.
JOELMA (M): - “Muito bom, A-H, são bem interessantes os desenhos que trouxe”.
S-H: - “Professora, estava pensando também se poderíamos criar os avatar dos
personagens no AVA”?
L-H: - “Professora, em qual formato o sistema aceita essas imagens”?
JOELMA (M): - “Pode ser sim, S-H”.
J-(M): - “Oi L-H, bem lembrado o formato precisa ser JPEG, caso contrário o
sistema não aceita”.
J-H: - “Tia, eu amei esses desenhos e achei massa usar um desenho próprio como
avatar num jogo de RPG”.
L- H: - “Muito legal mesmo, nosso jogo vai ficar show”!
Análise: podemos constatar que ficou muito nítido, nas falas dos estudantes, o
envolvimento dos jogadores em todas as fases de construção do jogo; colaboraram ativamente
para o desenvolvimento e elaboração em todas suas etapas de construção.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: por conta da limitação do
sistema, escolhemos utilizar apenas a rolagem dos dados no sistema, uma vez que os atributos
e os pontos ganhos ou eventuais danos dos personagens foram calculados manualmente pelo
mestre e pelos jogadores. Nesse ponto, há necessidade de melhoria do sistema para que não
impacte na jogabilidade e na motivação dos jogadores. Em relação à rolagem dos dados, não
foram encontrados registros relacionados para análise.
Análise: não houve ocorrências por parte dos jogadores durante essa fase do jogo, já
que ainda não tivemos relatos que nos revelassem registros desses dados. Dessa forma,
durante as jogadas, o funcionamento do sistema de regras transcorreu de forma normal, sem
registros que comprometessem seu funcionamento.
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III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: durante as rodadas, foram
encontrados, nos registros do experimento do jogo Luta e Resistência, alguns relatos que
apesar de impactarem, não comprometeram o jogo, apenas deixaram as rodadas mais lentas,
prejudicando a dinâmica do jogo. Essas anotações vieram a partir das falas dos estudantes,
assim como as observações registradas nos diálogos abaixo transcritos.
Transcrição das falas:
L-E: - “Oi, você já jogou”?
C-E: - “Já sim, do tempo”!
L-E: - “Ainda não vi sua jogada”!
D-E: - “Eu já vi sim”!
L-E: - “Chegou agora”!
Análise: com os diálogos entre os jogadores, fica evidente que os estudantes
demoraram um pouco para a recepção das mensagens, mas isso não foi impedimento para a
realização do jogo e não prejudicou o seu andamento, entretanto constituiu um indicativo de
necessidade de melhorias que tornem o sistema mais estável, para futuras aplicações.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos diálogos,
encontramos, nos registros, durante as ações dos jogadores, indícios que confirmam a
flexibilidade operacional do sistema a distância. Ficou evidente, nas falas dos jogadores,
quando fazem referência ao sistema, que demonstraram não terem encontrado dificuldades de
manuseio e navegação, como apresentado nos relatos a seguir.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “O que vocês acharam do ambiente do jogo”?
V-E: - “Joelma, não tive dificuldades”.
M-E: - “Achei bom. Não é difícil de mexer”.
L-E: - “Eu já coloquei até o nome do meu personagem”.
C-E: - “É fácil, tranquilo de usar”.
Análise: as ações dos jogadores foram unânimes quanto ao ambiente do jogo, pois
não tiveram dificuldades, sendo muito bom para o manuseio do sistema e desenvolvimento do
jogo RPG a distância.
c) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os
jogadores: encontramos, nos registros do RPG Digital Luta e Resistência, falas que apontam
como característica do sistema uma tecnologia educacional de fácil manuseio. O jogo foi
modelado nessa plataforma tecnológica para ser utilizado online, com fácil acesso e manuseio
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entre os jogadores. Tais aspectos foram observados durante os registros das falas dos
jogadores. Através dessas condições favoráveis, registradas em anotações, os jogadores têm
fácil acesso à campanha, o que contribui de forma efetiva para a aprendizagem pedagógica. O
Encontro no Colégio Edvaldo Fernandes, em 23 de junho de 2016, quando realizado online,
demonstrou que o software RPG Digital apresentou operabilidade adequada para
concretização do jogo RPG a distância.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Pessoal, o que achou do ambiente do jogo”?
V-E: - “Professora, eu entrei no ambiente e não tive dificuldade em manusear”.
D-E: - “Eu também achei fácil até já inseri o nome do meu personagem”.
Y-E: - “Eu também gostei professora, não tive dificuldades”.
Análise: podemos confirmar, que no decorrer das rodadas, as características desse
ambiente permanecem aparentes e os jogadores são unânimes quanto ao universo do jogo, não
demonstrando dificuldades, sendo esse ambiente de fácil manuseio para o desenvolvimento
do jogo RPG.
d) As aventuras e o mestre: a colaboração dos participantes e a flexibilidade do
ambiente facilitaram todas as execuções das rodadas, as quais se baseiam nas ações do mestre
e dos personagens. Esses registros evidenciam que os jogadores aprovam a aventura e se
envolvem em todo enredo e trama do jogo. Esse encontro foi no Edvaldo Fernandes, em 26 de
outubro de 2016. A metodologia aplicada ao jogo se desenvolve coletivamente e confirma que
o ambiente e o mestre são facilitadores desse aprendizado.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Pessoal, o que achou da Aventura e do mestre Lázaro, no jogo”?
M-E: - “Joelma, o mestre Lázaro é ótimo, ele faz uma viagem incrível”!
L-E: - “Eu adorei professora, ficou bem legal a aventura assim como ficou”.
D-E: - “O mestre Lázaro é bem criativo, ele faz uma viagem bem legal no jogo, eu
gostei muito”!
Análise: todo trabalho de construção das aventuras e mestragem do jogo se deu de
forma coletiva, de forma que os mestres e os jogadores se envolveram nesse processo e
atuaram para construção e organização da aventura.
e) O Jogo RPG Digital: encontramos, nos registros das falas dos jogadores, do
colégio Helena Magalhães, em uma de nossas rodadas do dia 27 de dezembro de 2016,
informações sobre o Jogo RPG Digital, que evidenciaram as impressões e opiniões dos
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discentes acerca do jogo. No ambiente virtual de aprendizagem, percebemos entusiasmo e
satisfação entre os estudantes, por estarem jogando o jogo RPG.
Transcrição das falas:
A-H: - “Eu gostei muito do jogo, é muito legal essa viagem na história”.
J-H: - “Adorei tia, conhecer a história foi massa”!
L-H: - “Professora, gostei muito, achei bem legal o ambiente”.
Análise: evidencia-se o envolvimento e a satisfação dos jogadores, ao fazerem parte
de uma aplicação que possibilitou outra forma de ensinar/aprender História, utilizando
tecnologias educacionais, aportadas numa plataforma de jogos digitais. Durante a aplicação,
os estudantes, ao utilizarem o ambiente, demonstraram interação e habilidade, sem maiores
dificuldades, desenvolvendo e elaborando jogadas nas rodadas do RPG Luta e Resistência.
Analisamos os registros escritos no AVA, do primeiro ciclo de aplicações, que estão
interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos do Ambiente
Virtual de Aprendizagem, quanto ao Design Cognitivo, os quais se referem ao instrumento 2 e
às subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
I - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: de acordo com o
instrumento de análise, evidenciaram-se, nos registros do Ambiente Virtual de Aprendizagem,
indícios de que os estudantes, durante o uso do AVA, nas rodadas online, consideraram a
história, tempo e espaço, de forma que os jogadores fizeram a relação entre os conteúdos de
História trabalhados no jogo, assim como, todo o contexto em que se passava a história,
levando em conta, também, cultura e tradições, conforme foi evidenciado nos registros
abaixo.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Olá pessoal, precisamos seguir viagem em busca dos príncipes, as
pistas revelam que os traficantes seguiram pelo rio. Qual a ação de vocês”?
L-E: - “Pessoal, vamos seguir de barco atrás dos traficantes”.
D-E: - “E já existia barco naquela época professora, no século XVII”?
J (M): - “Sim, D-H, tinha pequenas embarcações, eram chamadas de pirogas, tinha
esse transporte e também as grandes embarcações que faziam essas expedições, descobrindo
novas terras”.
L-E: - “Professora, essas embarcações chegam a fazer longas viagens”?
J (M): - “Sim, L: E, essas embarcações chegam a fazem longas viagens que podem
durar mais de quarenta dias atravessando o Oceano”.
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Análise: podemos perceber, através desses registros no ambiente do jogo, que os
jogadores estão fazendo a relação dos conteúdos de História e suas áreas afins.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: através da
observação das jogadas, no ambiente, evidenciaram-se algumas estratégias de resolução de
problemas e tomada de decisão na jogada que se refere à organização para a caçada dos
príncipes. Dessa forma, os jogadores precisam montar um plano e terem uma organização
para conseguirem resgatar os príncipes e não serem capturados; cada ação terá que ser
pensada e organizada pelo grupo ou, caso contrário, serão capturados pelos sequestradores.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Os traficantes seguem em fuga com os príncipes sequestrados, em
um bando com mais de vinte traficantes. Qual a ação do grupo”?
L-E: - “Vamos nos dividir para não levantar muita suspeitas, uso minha bota mágica
para encontrar pistas”.
M-E: - “Sigo para o mercado popular da cidade observando se os traficantes
passaram por lá para comprar comida e água”.
V-E: - “Como chefe da guarda, sigo em alerta pela cidade, buscando indícios que nos
leve aos cativeiros dos príncipes”.
Nessa ação, percebe-se que entre os jogadores se demonstra senso de colaboração, na
medida em que refletem acerca da possibilidade de dividirem-se para buscar informações e,
também, resolverem o problema inicial da falta de informações sobre o destino dos príncipes.
Análise: a partir das falas da estudante, fica evidente que pensaram em uma
estratégia para obterem informações sobre o paradeiro dos príncipes. Surgiram, durante as
jogadas, outras falas, mas essas foram as de maior destaque e que julgamos mais importantes
para inserir.
c) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: com as descrições
realizadas, encontramos, no ambiente virtual de aprendizagem, informações da campanha do
jogo Luta e Resistência de forma que os participantes trazem questões que podem ser
aplicadas ao jogo, mostrando o engajamento entre eles e envolvimento em todas as etapas do
jogo, colaborando com sugestões.
Transcrição das falas:
J-M: - A aventura inicia em Oyó, cidade ioruba; lá os príncipes serão sequestrados
pelos seus vizinhos, os povos islâmicos, pois não aceitavam que o reino de Oyó fosse tão
próspero, o que deixava os outros reinos sempre insatisfeitos, e essa era uma forma de
desestabilizar sua matriarca a rainha, o que vocês acham?
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A-H: - “Gostei professora Joelma, e isso é real mesmo? Existia essa rivalidade entre
os reinos”?
JOELMA (M): - “Existia sim, A-H, a rivalidade entre eles era muito grande e essa
disputa se dava porque Oyó detinha a maior riqueza de todos os reinos”.
J-H: - “Poderíamos, também, professora, colocar uma briga entre seus guerreiros, o
mais forte sairia vencedor”?
J-M: - “Essa é uma possibilidade J-H, mas precisamos pensar que as rotas não
aconteceram somente na África, atravessaram os continentes até chegar às rotas internas no
Brasil”.
J-H: - “Hum, verdade tia, senão agente fica só lá se a briga for entre eles, então
precisamos pensar nos desafios que vamos enfrentar”.
Análise: através desses registros, no ambiente virtual de aprendizagem, ficam claras
as contribuições dos estudantes para a construção da campanha do jogo, mostram como cada
um vem pensado a aventura, sugerindo ideias. Isso evidencia que ocorreu a troca de
informações durante a construção do jogo.
d) Enredo e desafios das aventuras: apresentamos importantes informações nos
diálogos registrados no ambiente do jogo, entre os jogadores, por consideramos o
socioconstrutivismo e a metodologia aplicada ao jogo as bases que norteiam toda a nossa
pesquisa. As etapas foram construídas em momentos conjuntos com os estudantes, troca de
informações e participação dos jogadores em todas as etapas de elaboração e construção dos
enredos e desafios das aventuras, que foram apresentadas e discutidas nesse momento também
de teste do ambiente do jogo.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “A partir das nossas discussões, o que sugerem sobre o enredo das
aventuras”?
V-H: - “Professora, pensei e acho que seria legal uma bússola como um instrumento
para nos ajudar com a localização dos navios negreiros com os traficantes se aproximando”.
J-H: - “Tia, eles também podiam ser sequestrados no mercado de Oyó onde eles
costumavam se encontrar, poderia ser um romance proibido ou no rio quando saem para se
banhar próximo ao palácio”.
L-H: - “Poderia mostrar no final do jogo fugindo para o Quilombo que existia no
Beiru”.
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Análise: conseguimos identificar, através dos registros no AVA, as contribuições
dos estudantes sobre o enredo e desafios das aventuras, que nos ajudaram a melhorar sua
jogabilidade e dinamismo.
e) Características de aprendizagem do sistema segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros de diálogos, no ambiente virtual de aprendizagem, evidências que
comprovam, durante as jogadas, que os estudantes colaboram e se ajudam pensando de forma
coletiva e no grupo, tornando evidente a cooperação de trabalho em grupo entre eles. No
nosso encontro, na Universidade do Estado da Bahia - UNEB, dia 31 de janeiro de 2017, os
dois grupos estavam juntos, tanto o do Colégio Helena Magalhães quanto o do Colégio
Edvaldo Fernandes, sendo um momento muito importante para a pesquisa e interação entre
eles nas ações do jogo; com o início do jogo, vários indícios nos mostraram o envolvimento
dos jogadores e suas ações colaborativas na elaboração das ações e realização das jogadas.
Transcrição das falas:
J-H: - “Vamos montar uma estratégia e organizar nossas ações a partir do que cada
um sabe sobre as habilidades do outro, para organizarmos nossa jogada”.
L-H: - “Companheiros, nós precisamos agir o quanto antes, porque estamos nomeio
da rua, chamando muita atenção, afinal somos em oito pessoas conversando”!
M-E: - “Precisamos ver uma forma de distrair eles para conseguirmos olhar dentro da
casa se tem alguma pista dos príncipes”!
J-H: - “Gente, não tem como botar fogo na casa porque a casa é de sal. Pra gente
montar uma estratégia, a gente precisa conhecer a habilidade do outro”.
Análise: a partir desses registros, conseguimos identificar que entre os estudantes há
envolvimento e colaboração na tomada de decisão durante as ações coletivas, o que nos
permite afirmar que estão considerando os princípios do socioconstrutivismo adotados no
nosso jogo.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros do ambiente do jogo, informações que mostram que durantes as
rodadas de ação do jogo, os jogadores estão elaborando e construindo suas jogadas,
considerando o tempo histórico vivido na aventura, elaborando hipóteses e pensando em
instrumentos de ataque, levando em consideração o momento histórico para construir suas
ações no jogo; a transcrição confirma que os jogadores conseguem chegar a uma síntese
interpretativa do conteúdo.
Transcrição das falas:
M-E: - “Gente, ele achou que ele tem arma”.
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V-E: - “De fogo? Tipo uma espingarda”?
M-E: - “Uma espingarda”.
D-E: - “Vi também uma espada”.
Y-E: - “Precisamos ter cuidado, já que eles estão armados também com arma de
fogo”!
L-E: - “A espingarda não é uma arma de fogo tão potente né? Tipo uma arma
medieval, praticamente tem que botar uma bola no cano, tem que botar pólvora e socar”.
J-H: - “Não sei não, a espingarda é mais rápida, mas podemos tirar sua atenção para,
se atirar, errar, já que não é uma arma tão precisa, e se ele errar [...]”.
Análise: verificamos, nesses registros, que os jogadores estão envolvidos, pois
pensam suas ações a partir do contexto do jogo, construindo e elaborando hipóteses do que
pode ser usado para o tempo histórico vivido. Esses registros nos permitem afirmar que os
estudantes estão considerando o modo do pensar histórico a partir dessas ações no jogo.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a)

Wordpress: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: ao analisarmos

os registros no ambiente virtual de aprendizagem, durante os encontros com os estudantes,
encontramos indícios que revelam dificuldades no ambiente sobre seu funcionamento, durante
a utilização do sistema RPG Digital no AVA. Percebemos, também, que os comentários entre
os jogadores, no ambiente, trazem informações que apresentam facilidades de manuseio do
AVA e os jogadores não demonstram nenhuma dificuldade em suas falas, no momento
inicial.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Olá pessoal, como está o acesso de vocês ao ambiente”?
V-E: - “Oi Elma, tá tranquilo, não tive nenhuma dificuldade”.
C-E: - “Joelma, eu também não consegui, até trocar meu nome e colocar o nome do
meu personagem no perfil, é bem fácil”.
D- E: - “AH! Também vou colocar no meu perfil”.
Análise: podemos atestar que não houve dificuldades para os estudantes fazerem uso
dessa interface do Wordpress, o ambiente do jogo, pois as jogadas e manuseios do ambiente
ocorreram de forma tranquila, sem dificuldades entre os jogadores durantes todas as rodadas
de ação do jogo.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: constatamos, nos registros do ambiente virtual,
durante as etapas de elaboração e desenvolvimento do jogo, que os estudantes fizeram uso
destes instrumentos durante as etapas do jogo: mídias, imagens e vídeos, todos usados pelos
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estudantes durante as rodadas do jogo. As transcrições mostram que tais elementos foram
utilizados, conforme as falas que seguem.
Transcrição das falas:
A-H: - “Professora Joelma, posso colocar o desenho do meu personagem do
ambiente”?
JOELMA (M): - “Pode sim, A-H, essa é a proposta do jogo, pois pretendemos inserir
os desenhos de todos os personagens do jogo e o cenário também”!
A-H: - “Ótimo, professora, já tive até algumas ideias para o cenário no nosso jogo”!
J (M): - “Legal A-H, então traga o que fizer para que possamos mostrar a seus
colegas”.
A-H: - “Professora, também pesquisei algumas músicas em Iorubá, para usarmos na
cerimônia do rapto dos príncipes, o que acha”?
J (M): - “Excelente! A-H, quando fizermos a rodada do rapto colocamos a música no
ambiente”.
Análise: os desenhos construídos por eles foram elementos concretos do uso dessas
mídias, assim como, a seleção das músicas para a cerimônia no jogo, considerando a cultura
dos povos iorubá em questão, sendo muito importante para o aprendizado e conhecimento de
outras culturas.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: durante as rodadas, não houve
ocorrências de registros durante essa fase no ambiente, por parte dos jogadores, apenas alguns
relatos de demora na recepção da informação, mas nada que comprometesse o funcionamento
do sistema do jogo, o que foi revelado pelos registros desses dados no ambiente. Dessa forma,
durante as jogadas, no funcionamento do sistema de regras ocorreu certa lentidão, que não
comprometeu o andamento do jogo, como podemos identificar nas falas abaixo.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Estão sendo cercados por leões, na margem do rio. Qual a ação de
vocês”?
L-E: - “Com os meus poderes mágicos vou à outra margem olhar se é mais seguro”.
M-E: - “Já jogou L-E? Estou Esperando você para jogar”.
L-E: - “Oxe, do tempo”!
M-E: - “Ah! Chegou agora sua mensagem”.
J (M): - “Já viram a imagem dos leões que estão atacando vocês”?
V-E: - “Ainda não, Elma”.
J (M): - “É o sistema, parece que está lento”.
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V-E: - “Chegou agora as imagens, vixe! Fiquei até com medo risos”!
Análise: tornou-se evidente, a partir dessas colocações, que a inconsistência do
ambiente do jogo foi um fator que impactou em toda dinâmica do jogo; não foi um
impedimento para a realização do mesmo, mas precisa ser aprimorado para não comprometer
a proposta do trabalho.
III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: através das nossas
observações no ambiente virtual, durante algumas jogadas, foram encontrados registros
durante as rodadas de aplicação do experimento do jogo Luta e Resistência, que mostram
certa instabilidade no sistema nas ações dos jogadores no decorrer da aventura. Mediante
essas identificações, tivemos registros no ambiente, por parte dos estudantes, relatando
lentidão e um pouco na demora de recepção das mensagens e imagens enviadas, tais indícios
registrados nos diálogos, no ambiente, durante as rodadas do jogo, não foram nada que
comprometesse o andamento do jogo, como apresentado nas falas abaixo.
JOELMA (M): - “Pessoal, vamos começar a rodada, todos devem fazer o login para
iniciarmos o nosso jogo, aguardo vocês”.
V-E: - “Elma, tava tentando entrar, mas estava dando erro, só vi a mensagem agora”.
JOELMA (M): - “Eu também tive dificuldade, mas pensei que era meu computador”.
D-E: - “Professora, tava ruim de entrar no ambiente, por isso demorei”.
JOELMA (M): - “Nós já tínhamos percebido D-E e V-E, também parece que o
sistema tá um pouco lento”.
Análise: ao analisarmos esses relatos, percebemos que ocorreram algumas
dificuldades de acesso, mas nada que comprometesse no andamento do jogo, essas
ocorrências vão nos ajudar a avaliar o que pode estar ocorrendo, para que haja bom
andamento do jogo, sendo importantes para o aprimoramento do sistema.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos diálogos
realizados entre os jogadores, no ambiente virtual de aprendizagem, tivemos registros durante
as ações deles, que confirmam a flexibilidade operacional do sistema a distância, além da sua
fácil aceitação.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Gostaram do ambiente do jogo, estão tendo dificuldade de
acesso”?
A-H: - “Professora Joelma, achei super fácil”.
L-H: - “Eu também não tive problemas para acessar”.
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S-H: - “Professora, achei parecido com um site de um Blog”.
JOELMA (M): - “Isso mesmo, S-H, realmente o site do RPG Luta e Resistência é
bem parecido”.
A-H: - “Eu até consegui enviar um link de uma música ioruba”.
JOELMA (M): - “Que ótimo, pessoal, vejo que não estão tendo dificuldades”.
Análise: percebemos que o site do jogo teve uma ótima aceitação entre os estudantes
dos Colégios Helena Magalhães e Edvaldo Fernandes, o que foi um fator muito importante
para o desenvolvimento do jogo; temos a certeza que qualquer estudante consegue jogar o
RPG Luta e Resistência sem dificuldades.
c) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os
jogadores: constatamos, em nossos registros do RPG Digital Luta e Resistência, falas que
mostram, no ambiente virtual de aprendizagem, características do sistema, que é uma
tecnologia educacional para o ensino. O jogo foi modelado numa plataforma tecnológica para
ser utilizado online, sendo de fácil acesso e manuseio entre os estudantes. Tais aspectos foram
observados durante os registros no ambiente do jogo pelos jogadores.
Análise: através dessas condições favoráveis registradas no AVA, percebe-se que os
jogadores têm facilidade para acesso à campanha, o que contribui, de forma efetiva, para a
aprendizagem pedagógica.
d) As aventuras e o mestre: a partir do envolvimento dos estudantes, na construção
das aventuras e nas ações do mestre, constatamos que ocorreu aprendizado, pois pesquisaram
e contribuíram em todo processo do jogo. Foi evidenciado, no AVA, o importante papel do
mestre como condutor do enredo no aprendizado, mediante as contribuições dos jogadores, ou
seja, o mestre elaborando pistas e mistérios dentro do cenário criado no ambiente do jogo.
Dessa forma, a colaboração dos participantes e a flexibilidade do ambiente facilitam toda
execução das rodadas, esses registros evidenciam que os jogadores aprovam a aventura e a
metodologia do jogo que se desenvolve coletivamente, confirmando que o ambiente e o
mestre facilitaram esse aprendizado. Esse encontro foi realizado no Colégio Edvaldo
Fernandes dia 08 de outubro de 2016.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Vamos pensar em nossa aventura e discutir como seriam algumas
cenas no jogo”.
V-E: - “Elma, fiz uma pesquisa sobre o tráfico de escravos e achei bastante coisa”.
V-E: - “Agente poderia colocar na aventura um navio chegando e invadindo as casas,
o que acha Elma”?
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J (M) - “Acho ótimo, é uma boa, essa poderia ser uma das cenas na aventura”.
L-E: - “Professora, pensei que eles poderiam estar tendo uma festa quando ocorreu o
ataque”.
J (M): - “Ótima ideia L-E, gostei”.
M-E: - “Poderíamos sequestrar a rainha do reino, seria legal”.
Análise: o envolvimento dos estudantes, em todas as etapas de elaboração do jogo,
foi de extrema importância para a apropriação do conhecimento, possibilitando outras
pesquisas realizadas pelos mesmos, ampliando os conhecimentos sobre o assunto.
e) O Jogo RPG Digital: encontramos, nos registros no ambiente do jogo, durante as
falas dos jogadores, informações sobre o Jogo RPG Digital Luta e Resistência, que
apresentam as impressões e opiniões acerca do jogo no ambiente virtual, o AVA. Foi possível
constatar uma boa aceitação do jogo, considerando esses aspectos teatrais que aguçam o
imaginário dos estudantes/jogadores, despertando neles o lúdico e o aprendizado sobre
História, através do jogo, sendo algo muito significativo para todos os envolvidos. Esse
encontro foi realizado no Colégio Helena Magalhães dia 08 de outubro de 2016.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Quero saber de vocês o que acham do jogo RPG; já o conheciam
antes”?
A-H: - “Professora Joelma, estava pensando no jogo RPG e estava olhando alguns
jogos, é muito massa; eu até já joguei o de mesa, estou ansiosa para jogar o digital”.
V-HE: - “Professora, o desenho Caverna do Dragão é um jogo de RPG também, eu
gosto muito”.
V-H: - “Isso mesmo, V-H, o desenho Caverna do Dragão é um RPG”.
Análise: a partir dos diálogos traçados com os estudantes, fica claro, para nós, a
compreensão dos jogadores quanto ao jogo, assim como, suas impressões e entendimento,
mediante esta nova experiência.
Analisaremos os registros do primeiro ciclo de aplicações escritos no questionário,
que estão interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos do
questionário investigativo, quanto ao Design Cognitivo, os quais se referem ao instrumento 3
e às subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
III – QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO:
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: a partir das análises
do questionário, evidenciaram-se perspectivas e entendimentos dos estudantes quanto à
proposta do jogo; foram expostas suas impressões e manifestados seus entendimentos acerca
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do processo do tráfico de escravizados, além de fazerem relação com os impactos sociais na
sociedade atual e a contemporaneidade, de forma que os estudantes dos colégios Helena
Magalhães e Edvaldo Fernandes expressam suas opiniões e reflexões a partir do jogo, como
podemos constatar nos registros abaixo.
Transcrição das falas:
A-H: - “População Afrodescendente, culturas diferenciadas e diferença social. Se nos
aprofundarmos nesses assuntos daquela época, com certeza vamos conseguir associar a algo
da nossa época e nosso território”.
L-E: - “O preconceito referente à religião, um não aceita o outro; racismo, as pessoas
são muito julgadas pela cor da pele e o comércio, feiras ao ar livre (roupas, frutas, verduras,
acessórios etc.)”.
Análise: podemos identificar, através dessas falas, a preocupação dos estudantes
com a intolerância religiosa e o preconceito racial, que ainda são muito presentes na sociedade
atual, além dessa relação e organização do nosso comércio. Dessa forma, fica evidenciado,
nas falas dos estudantes, que estão fazendo a relação dos conteúdos de História e suas áreas
afins.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: nesse instrumento,
não demos enfoque às estratégias, às resoluções de problemas e à tomada de decisão, pois
pensamos em captar outras informações dos estudantes, assim como, o entendimento deles
sobre o assunto trabalhado e sua relação com o contexto vivido e os impactos sociais do
processo de escravização. Conseguimos evidenciar as reflexões e os entendimentos sobre o
assunto, a partir do contato com a interface do jogo.
c) Informações da campanha do Jogo Luta e Resistência: através da análise do
questionário, não houve informações sobre esse item, já que nos outros instrumentos houve
um enfoque maior e sendo bastante discutido e dialogado entre eles. Buscamos, com o
questionário, identificar outros aspectos importantes a partir da vivência e desenvolvimento
do jogo.
d) Enredo e desafios das aventuras: tivemos importantes diálogos com os
estudantes, por considerarmos o socioconstrutivismo e a metodologia DBR como bases de
toda nossa pesquisa e que envolve todas as etapas elaboradas a partir desse momento conjunto
de troca de informações e participação dos estudantes em toda construção dos enredos e
desafios das aventuras. O questionário foi um importante instrumento usado com os
estudantes para avaliarmos outros aspectos importantes que não ficaram bem evidentes em
outros instrumentos.
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e) Características de aprendizagem do sistema, segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros do questionário, evidências de que os jogadores, no momento do
jogo, colaboraram entre si; dessa forma, o jogo contribuiu para que eles se envolvessem na
cultura vigente contextualizada na aventura, considerando os aspectos daquela sociedade, as
práticas e interações entre os sujeitos. Esse é fator de máxima importância no
desenvolvimento humano, sendo, também, um momento muito importante de interação entre
eles nas ações do jogo; vários indícios mostram o envolvimento dos estudantes que estão
aprendendo com o jogo de forma colaborativa, na realização das jogadas, elaboração das
ações, como podemos perceber nas falas abaixo.
Transcrição das falas:
M-E: - “O jogo contribui bastante, pelo fato de que agente aprende sobre a história e
cultura do povo africano e aprendemos também a nos identificar cada vez mais sobre a
história da África”.
L-E: - “O jogo acabou me ajudando a compreender as diferenças de religiões, pois
nunca tinha falado de diferentes crenças, conheço, mas não como aconteceu seus rituais”.
C-E: - “O jogo é interessante e legal, aprendi coisas que jamais passaram pela minha
cabeça. Aprendi sobre as religiões africanas, cultura, economia, geografia, clima, uma coisa
mais fantástica que a outra”.
Análise: a interface do jogo foi um instrumento positivo para o aprendizado desses
estudantes, considerando os aspectos de trabalho coletivo e troca de conhecimentos. De forma
que a colaboração esteve presente em todas as ações do jogo.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros do questionário, respondido pelos jogadores durante as rodadas de
ação do jogo, que os jogadores estão elaborando e construindo as jogadas, considerando o
tempo histórico vivido. As transcrições confirmam que os jogadores conseguiram chegar a
uma síntese interpretativa do conteúdo.
Transcrição das falas:
V-E: - “A maior parte da população pobre é negra, e elas sofrem um grande
preconceito e discriminação, podemos perceber isso, por exemplo, nas novelas; geralmente
eles colocam as empregadas domésticas as mulheres negras. Tipo como colocasse uma certa
limitação entre as mulheres brancas e as mulheres negras, não só isso que os impactos da
escravização negra sofre aqui este é um dos exemplos e essa e outros exemplos e atitudes
precisa ser mudado”.
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Y-E: - “Vivemos em uma sociedade muito preconceituosa, desigual e machista, e
seus impactos foram causados por conta da escravidão, por conta da forma como os negros
são tratados até hoje, a escravidão acabou por lei, mas os impactos dela vive em nosso meio
até hoje”.
C-E: - “A intolerância e o ódio contra os negros, muitas vezes demonstrados de
forma violenta é um exemplo de impactos da escravidão; o preconceito velado por parte de
pessoas mais claras; o nível social dos “brancos” e dos negros, aos estereótipos impostos pela
sociedade, que o bonito é ser branco”.
Análise: constatamos, nas falas dos estudantes, as relações que eles fazem com o
processo do tráfico de escravizados e a situação vivida pela sociedade atualmente; o
preconceito racial, que ainda é muito forte, foi sentido de forma muito clara e latente, por eles,
porque essa situação ainda se encontra presente na sociedade atual.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: ao analisarmos os
registros no questionário, durante os encontros com os estudantes, não tivemos indícios que
revelassem dificuldades do ambiente sobre seu funcionamento durante a utilização do sistema
RPG Digital e o AVA. Percebemos que não foram encontradas informações acerca do
ambiente, trazidas pelos estudantes, neste momento inicial, através desse instrumento de
análise.
Análise: após apreciação dos questionários, não identificamos, nesses registros,
informações que revelassem dificuldades quanto ao ambiente, durante a aplicação do jogo.
b) Uso de mídias, imagens e vídeos: ao verificar, nos registros do questionário,
durante as etapas de elaboração do jogo, as anotações feitas referentes ao uso de mídias,
imagens e vídeos, pelos estudantes, foi constatado que tais elementos não foram utilizados
ainda nesta etapa, a partir da aplicação desse instrumento.
Análise: nesse instrumento, não encontramos informações que evidenciassem a
utilização dessas interfaces, pois as questões trabalhadas no questionário não tiveram essa
finalidade.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: através das análises, não houve
ocorrências, nos registros do questionário, que relatassem tais informações durante essa fase
de registros dos jogadores, já que ainda não fazíamos uso do ambiente, para que revelássemos
registros desses dados.
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Análise: a partir desse instrumento não encontramos informações, não houve
indicações que evidenciassem a utilização desse sistema, pois as questões trabalhadas no
questionário não foram identificadas.
III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: através das análises do
questionário, não foram encontrados, nos registros do questionário, informações referentes ao
item mencionado durante a aplicação do experimento, nessa fase, durante as rodadas do jogo
Luta e Resistência, mediante essas anotações, que vieram a partir das falas dos estudantes,
assim como, das observações e dos registros dos diálogos entre os estudantes durante as
rodadas.
Análise: após a investigação do questionário, não encontramos informações e
indicações que evidenciassem a utilização desse sistema, pois essas questões não foram
trabalhadas no questionário.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos registros
feitos no questionário, não encontramos informações que durante as ações dos jogadores,
evidenciassem a operacionalidade do sistema a distância com a aplicação desse instrumento.
Análise: com esse instrumento, não encontramos registros que evidenciassem a
utilização desse sistema.
c) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os
jogadores: através dessas condições favoráveis, registradas nas anotações, os jogadores têm
fácil acesso a campanha, isso contribui de forma efetiva para a aprendizagem pedagógica.
Quando realizado a distância, o software RPG Digital apresenta operabilidade adequada para
concretização do jogo RPG a distância. Com esse instrumento, não demos enfoque a essas
questões.
Análise: não tivemos indicação, nesse instrumento, que revelassem tais
características e possíveis dificuldades operacionais do sistema.
d) As aventuras e o mestre: com a análise do instrumento questionário, não
encontramos essas informações sobre o ambiente do jogo, mas a colaboração dos
participantes. A flexibilidade do ambiente facilita toda a execução das rodadas que se baseiam
nas ações do mestre e dos personagens. Esses registros evidenciam que os jogadores aprovam
a aventura e a metodologia do jogo que se desenvolve coletivamente, confirmando que o
ambiente e o mestre facilitaram esse aprendizado.
e) O Jogo RPG Digital: encontramos, nos registros do questionário, informações
dos jogadores sobre o Jogo RPG Digital, as quais revelam suas impressões e opiniões acerca
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do jogo e o que pode ser melhorado, sendo muito satisfatório e enriquecedor para nós, como
podemos identificar nas falas dos estudantes dos Colégios Helena Magalhães e Edvaldo
Fernandes, após a aplicação do questionário, registradas abaixo.
Transcrição das falas:
C-E: - “Em questão de dinâmica e aprendizagem não consigo pensar em pontos
negativos”.
L-E: - “A aprendizagem é um ponto positivo, pois pessoas podem aprender mais
sobre diferentes cidades, religiões, culturas etc.”.
L-E: - “O aperfeiçoamento do site é um ponto negativo, mas como está em
construção pode melhorar de maneira que possa utilizar pelo celular todas as ferramentas,
saber quando alguém está digitando e online, coisas desse tipo”.
V-H: - “Não achei aspectos negativos, o jogo é muito bom”.
Y-E: - “No jogo de RPG não existe aspectos negativo, existe somente positivo, pois
aprendemos muito sobre a cultura, as crenças, a comida e entramos na história ajudando e
aprendendo”.
V-E: - “Em um ponto de vista pessoal, não fui capaz de observar pontos negativos na
estrutura do desenvolvimento do jogo, porém entre os prós está a questão histórica posta em
pauta que possibilita ao indivíduo não só teorias do assunto”.
Análise: podemos constatar, através das falas dos estudantes, suas impressões em
relação ao Jogo RPG; cada um traz um aspecto que julga importante, e que deve ser
observado e melhorado, a partir dessa experiência que tiveram, mas acima de tudo ficou
evidente que o jogo proporciona aprendizado, reflexão, conhecimento e novas experiências
com uma atividade lúdica voltada para o aprendizado.
Analisaremos os registros escritos na aventura e campanha, do primeiro ciclo de
aplicações, que estão interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos
conteúdos das aventuras e campanhas, quanto ao Design Cognitivo, os quais se referem ao
instrumento 4 e às subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
IV - AVENTURA E CAMPANHA:
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: com a análise do
instrumento da aventura e campanha, evidenciaram-se várias discussões sobre o jogo, as quais
contribuíram para a construção da aventura e enredo do mesmo. Esse momento foi marcado
por diversas ações, desde em pensar nos tipos das armas dos personagens, em produzir os
desenhos das classes e realizar algumas pesquisas sobre as etnias que habitavam a região do
contexto do jogo. Assim, todos colaboraram com a construção da aventura e da campanha.
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Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Boa tarde! Pessoal, hoje vamos iniciar a elaboração do jogo e
pensaremos na sua aventura e campanha”.
A-H: - “Professora Joelma, eu fiquei pensando depois que fui para casa, fiz esse
desenho para senhora ver se está bom”.
J (M): - “Como vocês fizeram esses desenhos? Foi a partir do que conversamos? Fez
algumas pesquisas também”?
S-H: - “Professora, trouxe alguns desenhos, mais acho que não ficou bom, fiquei
confusa para não errar a época dos personagens”.
A-H: - “Sim professora, eu também já tinha lido algumas coisas sobre o assunto”.
Análise: a partir dessas ações, se confirma que os estudantes/jogadores refletiram
sobre história, ao trazerem os desenhos, considerando o contexto e temporalidade dos
personagens transcritos no desenho, na medida em que refletem sobre a história, ficando
evidenciado, nas falas dos estudantes, que eles estão fazendo a relação dos conteúdos de
História; o que vem corroborar para consideramos que os estudantes conseguem, a partir do
jogo, linkar os conteúdos de histórias e áreas afins.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: podemos constatar,
no instrumento de análise já descrito acima, a evidência de algumas estratégias de resolução
de problemas e tomada de decisão na jogada, que se refere, por exemplo, ao sumiço dos
príncipes, constatado no nosso instrumento de análise Aventura e Enredo, tais estratégias
foram registradas nas falas abaixo:
Transcrição das falas:
J-M: - “Os traficantes sequestraram os príncipes, mas a guarda real não sabe para
onde foram levados”.
V-E: - “Vamos supor que são três caminhos, três caminhos pegando fogo os soldados
vão se distrair”.
M-E: - “E quando eles prestarem atenção na gente e aí”?
V-E: - “Eles não vão prestar atenção na gente”.
M-E: - “E você acha que os 25 caras vão ver a casa deles pegando fogo e não vai
sair”?
V-E: - “A gente não vai botar fogo na casa deles. Isso é para os guardas saírem da
rua”.
J-H: - “Eles podem achar que é um ataque inimigo, ou seja, avisar os soldados o que
nos deixaria em maus lençóis”.
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Análise: a partir das descrições registradas nas falas dos estudantes, fica evidente
que pensaram em uma estratégia para obtenção de informações sobre o paradeiro dos
príncipes. Pensados nas ações do grupo, sendo importante este entrosamento para a
elaboração da aventura e enredo do jogo.
c) Informações da campanha do Jogo Luta e Resistência: com os diálogos
traçados com os estudantes, encontramos, nos registros de informações da Aventura e Enredo
do jogo Luta e Resistência, indícios de engajamento entre os sujeitos presentes em nossas
discussões da Campanha do Jogo Luta e resistência, nos colégios Helena Magalhães e
Edvaldo Fernandes, surgindo, assim, várias ideias para o jogo.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Como vocês pensaram que poderia ser nossa aventura e enredo do
nosso jogo, já que nossa aventura passa no século XVII”?
A-H: - “Professora Joelma, em mostrar no final do jogo fugindo para o bairro do
Beiru teria uma floresta dentro da floresta uma loja e o vendedor ajudava para que os escravos
não fossem vendidos nem escravizados”.
IS-H: - “Os índios ajudariam com as habilidades para não serem presos”.
Edilson - “Nós somos um dos poucos que podem conjurar um deus”!
M-E: - “A gente pensou assim, que vamos de uma ponta a outra no porto pra ver se a
gente acha alguma embarcação suspeita, se a gente achar a gente ataca e procura saber. Só
que como ele falou que é uma piroca a gente tem que parar porque tem muitas pirocas no
porto”.
J-E: - “A, é rapaz, a gente não tem culpa nenhuma, o trabalho é dele (Besouro) de
proteger”.
J-H: - “O trabalho é seu de proteger o príncipe”.
Análise: através desses registros, fica clara a contribuição dos estudantes para a
construção da campanha do jogo e como cada um pensou em uma ideia, evidenciando que
ocorreu essa troca de informações durante a construção do jogo.
d) Enredo e desafios das aventuras: tivemos importantes diálogos com os
estudantes, que foram de extrema importância para a construção da Aventura e Campanha.
Por considerarmos o socioconstrutivismo e a metodologia DBR como bases de toda nossa
pesquisa, considerando as etapas do jogo, foram elaboradas a partir desse momento um
conjunto de troca de informações e participação dos estudantes em todas as etapas de
elaboração e construção dos enredos e desafios das aventuras. Os assuntos foram discutidos
com os estudantes.
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Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Qual a sugestão de vocês sobre o enredo das aventuras”?
V-H: - “Professora, pensei em um mapa com a localização dos que vendem
suprimentos, para os jogadores terem informações e não serem presos”.
J-H: - “Tia, eles podiam ser sequestrados na festa de aniversário da Matriarca e a
rainha mãe do príncipe”.
A-H: - “Poderia mostrar no final do jogo fugindo para o Bairro do Beiru”.
Análise: conseguimos identificar, através dos registros dessas falas, as contribuições
dos estudantes para construção da campanha, enredo e desafios das aventuras, assim como
eles estavam pensando o jogo a partir desses elementos.
e) Características de aprendizagem do sistema, segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros de diálogos, evidências de que, ao jogarem, eles colaboram e
interagem entre si. Os dois grupos estavam juntos, tanto o do Colégio Helena Magalhães
quanto o do Colégio Edvaldo Fernandes; foi um momento muito importante para a pesquisa
no que diz respeito aos jogadores e suas ações colaborativas na realização das jogadas e
elaboração das ações.
Transcrição das falas:
J-H: - “Pra gente montar uma estratégia, todo mundo tem que conhecer a habilidade
de tudo mundo”.
C-E: - “Vamos pessoal, temos que ser mais rápidos porque estamos chamando muita
atenção aqui”!
M-E: - “Eles não vão sair da casa deles sem que ninguém vá lá e distraia”!
J-H: - “Gente, não tem como botar fogo na casa porque a casa é de sal. Pra gente
montar uma estratégia, a gente precisa conhecer a habilidade do outro”.
Análise: ao analisarmos essas falas, podemos afirmar que esta foi uma etapa de
extrema importância para o nosso trabalho, pois todos os participantes estiveram envolvidos
na elaboração, construção e desenvolvimento do jogo, como peças fundamentais desse
processo de ensino-aprendizagem.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros dos jogadores, durante as rodadas de ação do jogo, que eles estão
elaborando e construindo as jogadas considerando o tempo histórico vivido; a transcrição
abaixo confirma que os jogadores conseguem chegar a uma síntese interpretativa do conteúdo.
Transcrição das falas:
M-E: - “Gente, ele tem arma”.
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V-E: - “De tiro? Tipo uma pistola”?
M-E: - “Uma pistola”.
Y-E: - “A pistola dele deve demorar para recarregar né? Tipo uma arma medieval
praticamente, tem que botar uma bola no cano, tem que botar pólvora e socar”.
Análise: vários elementos confirmaram que os estudantes já estavam considerando o
modo de pensar histórico, a partir do contexto do jogo constatado nas falas dos jogadores,
assim como, em todas as etapas de construção da Aventura e Campanha.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: ao analisarmos os
registros, durante os encontros com os estudantes, encontramos indícios que revelam
dificuldades do ambiente sobre seu funcionamento, durante a utilização do sistema RPG
Digital no AVA.
Análise: tivemos elementos que confirmaram que os estudantes já estavam
considerando o modo de pensar histórico, a partir do contexto do jogo constatado nas falas
dos jogadores, assim como, em todas as etapas de construção da Aventura e Campanha.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: ao verificar os registros, durante as etapas de
elaboração do jogo, nas anotações eferentes ao uso de mídias, imagens e vídeos feitos pelos
estudantes nesta etapa, foi constatado que tais elementos foram utilizados na construção dos
desenhos, nos quais os jogadores fizeram alguns cenários do jogo, houve o uso, também, de
música nesta etapa de desenvolvimento do jogo.
Análise: durante a elaboração da aventura e da campanha, foram feitos, pelos
estudantes, alguns desenhos pensando nos cenários das aventuras e construção dos seus
personagens (elaborados pelos mesmos), como em todas as etapas de construção da aventura
e campanha.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: nesta etapa, não houve
ocorrências, nos registros, durante a construção da aventura e campanha, nas falas dos
jogadores e no uso do ambiente, para que revelássemos registros desses dados.
Análise: durante as jogadas, para o funcionamento do sistema de regras, foram
consideradas as já estabelecidas no sistema do jogo RPG. Comprova-se sua utilização através
dos registros em outros instrumentos verificados pelos jogadores.
III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: nessa etapa, não foram
encontrados, nos registros, durante a aplicação do experimento das rodadas do jogo Luta e
Resistência, elementos que indicassem tais problemas. Mediante essas anotações que vieram a
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partir das falas dos estudantes, assim como, observações e registros durante os diálogos entre
os estudantes nas rodadas, não tivemos tais ocorrências.
Análise: as observações feitas pelos estudantes foram importantes para que o sistema
do jogo fosse aprimorado, pois nessa versão não foi muito eficaz, precisando ser melhorado.
Contudo, no instrumento da campanha, não foram dadas informações sobre esse aspecto.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos diálogos,
encontramos nos registros, durante a construção da aventura e campanha, ações dos jogadores
evidenciando e confirmando a flexibilidade operacional do sistema a distância.
Análise: os estudantes tiveram total aderência ao sistema do jogo, por ser de fácil
manuseio; o site do jogo, em Wordpress, facilitou muito, para nós, o desenvolvimento do
conteúdo, contribuindo para uma maior autonomia dos estudantes. Durante a campanha e
aventura, não houve relatos de dificuldades quanto ao ambiente.
c) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha, os
jogadores: encontramos, nos registros, do RPG Digital Luta e Resistência, falas que apontam
as características do sistema, que é uma tecnologia educacional para o ensino, portanto, o jogo
foi modelado numa plataforma tecnológica para ser utilizado online, sendo de fácil acesso e
manuseio entre os jogadores. Tais aspectos foram observados durante os registros das falas
dos jogadores.
Análise: através dessas condições favoráveis, registradas nas anotações, os jogadores
têm fácil acesso à campanha, o que contribuiu de forma efetiva para a aprendizagem
pedagógica. Quando realizado a distância, o software RPG Digital apresenta operabilidade
adequada para concretização do jogo RPG a distância.
d) As aventuras e o mestre: encontramos, nos registros, durante a construção das
aventuras com os estudantes, elementos do tráfico de escravizados que permeiam toda trama
do jogo, elementos estes apresentados, também, pelos jogadores. A partir dessas anotações,
que constataram o aprendizado a partir da construção das aventuras, evidencia-se o importante
papel do mestre como condutor do enredo no aprendizado, mediante as contribuições dos
jogadores, ou seja, o mestre elaborando pistas e mistérios dentro do cenário criado no
ambiente do jogo.
Análise: dessa forma, a colaboração dos participantes e a flexibilidade do ambiente
facilitam todas as execuções das rodadas, que se baseiam nas ações do mestre e dos
personagens.
e) O Jogo RPG Digital: percebemos, através desse instrumento, nos registros das
falas dos jogadores, informações sobre o Jogo RPG Digital, as quais apresentam suas
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impressões e opiniões acerca do jogo no ambiente virtual. Esses registros evidenciam que os
jogadores aprovam a aventura e campanha, que se desenvolvem coletivamente, confirmando
que promovem a interação entre eles e contribuem para o aprendizado.
Análise: podemos concluir que esta foi uma etapa de extrema importância para o
nosso trabalho, pois todos os participantes estiveram envolvidos na elaboração e construção
da aventura e campanha no desenvolvimento do jogo, as quais foram pensadas coletivamente,
considerando os espaços e contexto dos estudantes envolvidos.

6.2.6 Análise final do Jogo Luta e Resistência do 1º ciclo

Podemos concluir, neste estágio, após a exposição e análise do primeiro ciclo do
jogo, que essa primeira etapa da pesquisa foi parcialmente satisfatória. Os conceitos
pertinentes ao socioconstrutivismo como: interação, colaboração, interestruturação do
conhecimento, autenticidade das questões, ZDI e interação foram executados de forma
satisfatória, evidenciados através das participações no ambiente do jogo. As reflexões e
conclusões, a que os estudantes chegaram sobre a temática, estavam em acordo com o seu
contexto e entendimento adquiridos no decorrer do processo de construção do jogo,
ratificando suas potencialidades como uma interface potencial para o aprendizado.
Isso fez com que o jogo fosse motivador para todos aqueles que estavam
participando, e os próprios estudantes envolvidos diretamente na pesquisa relataram a
experiência de algo diferente, lúdico e prazeroso, que é aprender com o jogo, diferente do que
estão acostumados em suas disciplinas regulares, além do visível engajamento dos
participantes nas pesquisas, o que, para nós, apresenta-se como um importante ganho para
uma nova proposta pedagógica que é o jogo para o ensino de História do tráfico de
escravizados na Bahia, trabalhando com temas tão complexos.
Por outro lado, as etapas referentes ao modo de pensar histórico de Martineau (1997)
foram parcialmente suficientes. Para os três primeiros passos que se referem à construção da
campanha, enredo e aventura, buscamos explanar sobre o tema, para que os estudantes
pudessem se apropriar do conhecimento mais teórico, absorvendo as informações e
interpretação acerca do conteúdo. A partir desse momento, pensando como seria nossa
aventura, a etapa foi bem executada, inclusive este foi fator motivador, também, para os
jogadores que se envolveram em toda trama do jogo. Pensamos juntos toda sua conjuntura ao
construirmos os desafios e enredos da trama do jogo.
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Os jogadores apresentavam interpretações importantes e, para além das questões
colocadas no jogo, eles demonstraram, através da análise dos diálogos (os registros utilizados
para a análise dos instrumentos), diversos elementos da história que não faziam parte da
temática do jogo, ou seja, através dos diálogos, a aplicação da aventura e parte do método da
aula contribuíram para a interpretação da história por parte dos jogadores.
Isso leva-nos a pensar que o ensino de História aconteceu e o material didático
apresentado no capítulo III teve participação importante na busca de informações e
explicações apresentadas pelos jogadores, o que atesta que o método dialético de Lukács
(2013) sobre o uso do tempo, que também estava em teste no estudo, foi satisfatório, pois os
diálogos dos estudantes apresentavam diversas fases da História e as suas falas não estavam
vazias do passado, eles demonstraram como o contexto dessa disciplina e suas tensões
exerceram influência em suas ações no decorrer do jogo, nas tomadas de decisões.
Portanto, concluímos esse primeiro ciclo, seguimos para uma segunda etapa do jogo,
na qual realizamos o teste do ambiente do jogo totalmente online. Dessa forma, nossas ações
foram marcadas e cada um realizava sua jogada a partir de uma ordem preestabelecida pelo
mestre, como forma de organizar nossas ações, sendo um momento novo e desafiador que
conseguimos realizar com êxito, embora o sistema tenha dificultado algumas ações
importantes para a interatividade e ações durante as jogadas.

6.3 CONSIDERAÇÕES DA APLICAÇÃO DO 2º CICLO

Nesta fase, tivemos a necessidade de testarmos o ambiente totalmente online, com
encontros virtuais assíncronos, para a realização das jogadas no ambiente do jogo e tendo uma
ordem preestabelecida pelo mestre, como forma de organizá-las. Essa foi uma etapa de muita
expectativa, por se tratar de uma nova abordagem metodológica e de um tema tão complexo e
impactante na formação social do povo brasileiro, que foi o processo do tráfico de
escravizados na Bahia, bem como, a seriedade com que ele precisa ser tratado, pensando-se
em uma ferramenta pedagógica para o ensino de História. Nese sentido, aumenta a nossa
responsabilidade enquanto pesquisadora, pois não sendo os encontros presenciais,
necessitaríamos de uma maior autonomia e disciplina para a continuidade da validação do
jogo, neste ciclo, online.
A fase de aplicação online foi bastante esperada pelos estudantes, uma vez que
nenhum deles tinha experimentado tal modalidade do jogo RPG. Nos primeiros momentos
dessa aplicação, foi identificada a necessidade de um espaço de interação paralelo ao jogo,
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mas o sistema utilizado não comportava tal ferramenta. Essa evidência se apresentou através
de alternativas criadas pelos próprios estudantes, ao articularem jogadas através de aplicativos
de rede social. Para isso, criamos dois grupos de conversas no aplicativo WhatsApp. Essa
solução, inicialmente elaborada pelos jogadores, configurou-se como importante ferramenta
de interação e instrumento de análise da aplicação. Cabe ressaltar, que a limitação do sistema
em relação a um espaço de conversação paralela dificultou as nossas ações durante as jogadas
e a comunicação entre os envolvidos. Portanto, faz-se necessária a criação de um Chat
paralelo ao jogo, a fim de atender às demandas acima descritas.
Na referida pesquisa, podemos identificar que o espaço de conversação paralelo ao
jogo configura-se como um importe suporte de interação, orientação, mediação e jogabilidade
do RPG. Nesse ponto, o aplicativo WhatsApp apresentou-se como uma significativa interface
interlocutora para a aprendizagem.
Analisaremos os registros escritos, do segundo ciclo de aplicação, que estão
interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos dos registros
escritos de diálogos com os participantes, os quais se referem ao instrumento 1 e às
subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
I - QUANTO AO DESIGN COGNITIVO:
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: com base no
instrumento de análise já descrito, evidenciou-se que os estudantes, durante as rodadas online
do jogo, foram capazes de construir jogadas a partir da elaboração de conteúdos de História e
áreas afins. Tais evidências poderão ser identificadas em vários registros escritos (ambiente
do jogo e WhatsApp) das rodadas online.
Transcrição das falas:
M-E: - “Será que eles estão querendo levar os príncipes para um dos principais
entrepostos comerciais da África, na cidade de Gao”?
V-E: - “Pode ser lá, o comércio de escravos era forte”.
D-E: - “Pessoal soube que em Kaolack tem um comércio efervescente e os franceses
têm dois navios armados, um deles mercante e negreiro”.
Análise: através da análise desses registros, ficou evidente que os jogadores fizeram
a relação dos conteúdos históricos com os principais entrepostos comerciais que serviam
como importantes pontos para o tráfico e comércio de pessoas da época. Tais indícios
comprovaram que os estudantes conseguiram relacionar os conteúdos estudados sobre
História da África, nas aventuras do jogo.
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b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: constatada nos
registros escritos (ambiente do jogo e WhatsApp), durante as ações dos jogadores no jogo
online, encontramos elementos que evidenciaram as estratégias adotadas pelos jogadores para
resolução de problemas e tomada de decisão em situações que exigiram deles ações conjuntas.
Transcrição das falas:
M-E: - “Devemos voltar para piroga para arrumar um plano melhor para pegá-los”.
C-E: - “Eu e L-H vamos chamar os componentes do grupo e vai até a piroga pra que
possamos chegar o mais rápido possível”.
L-H: - “Pessoal, precisamos ser mais rápido, um dos traficantes viu o grupo se
distanciando e avisará aos compassas para armar uma emboscada e capturar o grupo”.
Análise: percebemos que no trecho acima o trabalho do grupo para resolução de
problemas e organização de estratégias foi elemento essencial que permeou todo o jogo,
sendo fundamental para que o grupo se mantivesse unido e forte para combater os perigos e
obterem sucesso no resgate.
c) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: a partir dos diálogos
registrados no ambiente do jogo e no WhatsApp, durante as rodadas online, encontramos
informações da campanha do jogo Luta e Resistência. Tais indícios mostraram o engajamento
dos sujeitos na participação e na construção da aventura e campanha do jogo.
Transcrição das falas:
V-E: - “Elma, estava pensando e poderíamos seguir para o Brasil, essa caçada à
procura dos príncipes”.
JOELMA (M): - “Sim, V-E, vamos traçar as rotas do Brasil. A dúvida é se vai dar
tempo nessa aventura”.
M-E: - “Ótimo, Joelma, vamos pelo deserto do Saara”?
JOELMA (M): - “Vamos sim, M-E! Pelo deserto do Saara, há cidades de sal, ainda
vamos ter muitos mistérios e desafios nessa aventura”.
L-E: - “Que massa professora! De repente, podemos encontrar alguns animais da
savana africana”.
C-E: - “Vamos passar por alguns problemas em muitos locais que vamos passar
nessa aventura”.
Análise: podemos constatar, nas falas dos estudantes, que há uma curiosidade por
determinados locais, assim como, o interesse que o jogo proporcionasse essas viagens nas
cidades históricas que fazem parte desse contexto histórico. Diante do exposto, percebemos a
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necessidade de incluir alguns encontros aleatórios com animais selvagens, estimulando o
engajamento dos estudantes na construção da campanha e aventura do jogo.
d) Enredo e desafios das aventuras: ao analisarmos os registros (ambiente do jogo
e WhatsApp), durante as rodadas online, constatamos que foram traçados inúmeros desafios
enfrentados pelos jogadores, os quais mostraram como esses estudantes os superaram durante
as aventuras e participaram de todo o enredo traçado durante o jogo, como podemos
identificar nas falas abaixo:
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “O grupo é atacado pelos traficantes de escravos que tentam
capturá-los para escravizá-los. Qual a ação de vocês”?
D-E: - “Uso o canivete mágico para disparar um choque elétrico que causa um
atordoamento nos traficantes e assim dar tempo de alcançar os navios e procurar por
informações e pelos príncipes”.
V-E: - “Saco meu arco e flecha para pegar os traficantes; irei tomar um pouco de
distância para não me expor muito, já que eles não estão bem armados e são muitos”.
B-H - “Continuo atacando os traficantes com minha espada”.
L-E - “Ataco com mina Cimitarra”.
Análise: conseguimos identificar, nos registros, durante as rodadas online, que os
jogadores participaram ativamente dos desafios propostos na aventura, com várias ações
articuladas, comprovando o envolvimento dos estudantes na aventura.
e) Características de aprendizagem do sistema, segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros (ambiente do jogo e WhatsApp) evidências comprobatórias de
que, ao efetuarem as jogadas, eles cooperavam para realização das ações, agindo de forma
coletiva (Colégio Helena Magalhães e Colégio Edvaldo Fernandes), constituindo um
momento muito importante para a pesquisa, uma vez que todos os jogadores dos dois grupos
participaram de uma aplicação em uma única mesa online. Nesse momento, pudemos
constatar a interação entre os grupos dos dois colégios no jogo, além de evidenciar o
envolvimento desses jogadores em suas ações, colaborando para realização das jogadas.
Transcrição das falas:
A-H: - “Vamos nos organizar pra gente montar uma estratégia para nossa ação”!
J-H: - “A gente precisa conhecer a habilidade de todo mundo”!
L-E: - “Precisamos distrair os traficantes para olhar dentro da casa”.
C-E: - “Eu posso fazer isso, uso minha bota mágica e boto fogo ao lado da casa para
forçar eles saírem e alguém entra para ver se tem alguma pista”.
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Análise: pudemos identificar, entre os grupos, que a interação entre os jogadores foi
evidente a partir dessas ações apresentadas nas suas falas. Os estudantes cooperaram entre si e
tentaram resoluções em conjunto para a situação-problema apresentada. Eles conseguiram
organizar as ações em grupo, de forma colaborativa, para resolver os desafios das aventuras.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros dos jogadores (ambiente do jogo e WhatsApp), ações durante o
jogo, às quais mostram que eles estavam elaborando e construindo as jogadas, considerando o
tempo histórico interpretado. Tais transcrições confirmam que os jogadores conseguiram
chegar a uma síntese interpretativa do jogo.
Transcrição das falas:
L-E: - “Pessoal, vamos atacar! Ele tem uma arma”!
D-E: - “De tiro? Tipo uma espingarda”?
M-E: - “Sim, é uma espingarda de pólvora”.
Y-E: - “Essa espingarda demora recarregar! É tipo uma arma antiga, como um
canhão, tem que botar uma bola no cano, tem que botar pólvora e socar”.
J-H: - “Então podemos distraí-lo, é um tiro por vez; ele pode não acertar o tiro”!
Análise: os jogadores pensaram a partir do tempo histórico simulado, para assim
terem uma tomada de decisão. Eles pensaram o enredo a partir da história, para assim
apresentarem ações (individuais ou coletivas) com o objetivo de resolver as situaçõesproblema apresentadas. Essas articulações contribuíram para a troca de informações e
construção de conhecimento entre eles durante a aventura.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress, o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: ao analisarmos os
registros escritos no ambiente do jogo e no WhatsApp, durante as jogadas online do jogo com
os estudantes, foram encontrados alguns indícios que revelaram dificuldades do ambiente
sobre seu funcionamento durante a utilização do sistema RPG Digital e o Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
Transcrição das falas:
V-E: - “Oi, M-E, já jogou? Estou esperando você”.
M-E: - “Já, sim, do tempo! Botei até uma imagem”.
V-E - “Aff! Até agora nada”!
C-E: - “Tá lento mesmo! Demorei um tempão para entrar”.
Análise: percebemos, mediante esses diálogos escritos, que o sistema não estava
atendendo aos comandos, fato que causou lentidão e gerou insatisfação entre os jogadores,
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que ficaram impacientes com a demora. Dessa forma, a necessidade de realizarmos uma
melhoria no sistema é essencial para o bom andamento do jogo. Tal lentidão não atrapalhou o
andamento da aplicação, entretanto poderá impactar na motivação e engajamento dos
estudantes no jogo.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: durante a análise dos dados escritos, no
ambiente do jogo e no WhatsApp, não foram identificados, durante os registros, elementos
que indicassem o uso dessas interfaces no ambiente. Os jogadores, nessa etapa, não fizeram
uso de mídias e vídeos; houve apenas a apresentação de alguns estudantes que ilustraram
alguns personagens do jogo. Alguns estudantes trouxeram desenhos de como seria o banquete
e algumas músicas que estariam tocando no momento da festa.
Transcrição das falas:
L-E: - “Oi, Vi, você fez o desenho do meu personagem”?
V-E: - “Fiz sim, se quiser já pode usar nas suas ações”.
L-E: - “Ótimo, então! Vou fazer isso”.
V-E: - “Inclusive já desenhei vários dos nossos personagens”.
A-H: - “Também selecionei umas músicas em Iorubá, bem legal”.
D-E: - “Que legal! Podemos usar como música de fundo em algumas ações”.
A-H: - “Boa ideia”!
Análise: podemos constatar que os estudantes fizeram uso desses elementos, como
imagens e músicas. Eles utilizaram essas ferramentas em todo contexto do jogo, durante a
aplicação online, como forma de ilustrar algumas ações e caracterizar seus personagens
durante o jogo.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: por conta da limitação do
sistema, escolhemos utilizar apenas a rolagem dos dados, uma vez que os atributos e os
pontos ganhos ou eventuais danos dos personagens foram calculados manualmente pelo
mestre e pelos próprios jogadores. Desse modo, há necessidade de melhoria do sistema, para
que não impacte na jogabilidade e na motivação dos jogadores. Em relação aos dados, não
foram encontrados registros referentes a esse ponto.
Análise: não houve ocorrências durante essa fase do jogo, por parte dos jogadores, e
não tivemos relatos para que revelássemos registros de inconsistência desses dados. Dessa
forma, durante as jogadas, o funcionamento do sistema de regras transcorreu de forma
normal, sem registros que comprometessem o seu funcionamento.
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III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: Durante as rodadas, foram
encontrados, nos registros escritos, no ambiente do jogo e no WhatsApp, do experimento do
jogo Luta e Resistência, alguns relatos de que apesar de fatores de instabilidade impactarem
as rodadas, esses não comprometeram o jogo, apenas deixaram as rodadas mais lentas,
prejudicando a dinâmica. Além dessas anotações, que vieram a partir das falas dos estudantes,
consideramos, também, as observações registradas nos diálogos abaixo.
Transcrição das falas:
V-E: - “Eu já joguei galera”!
M-E: - “Também estou jogando e não tive dificuldade”.
C-E: - “Ótimo, também já joguei”!
L-E: - “Pessoal, tá rápido, é bom que fica mais dinâmica as jogadas”.
Análise: através dos diálogos entre os jogadores, ficou evidente que os estudantes
demoraram um pouco para a recepção das mensagens, mas isso não foi impedimento para a
realização do jogo, também não prejudicou o andamento do jogo. Entretanto constitui-se num
indicativo da necessidade de melhorias que tornem o sistema mais estável para as futuras
aplicações.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos diálogos
escritos (ambiente do jogo e WhatsApp) online, foram encontrados, nos registros, durante as
ações dos jogadores, indícios que confirmam a flexibilidade operacional do sistema a
distância. Ficou evidente, nas falas dos jogadores, quando fizeram referência ao sistema, que
não encontraram dificuldades de manuseio e navegação, como apresentado nos relatos a
seguir.
Transcrição das falas:
D-E: - “Eu não estou conseguindo jogar pelo celular”!
JOELMA (M): - “Realmente, D-E, o sistema não funciona muito bem pelo celular”.
D - E: - “Sei pró, mais então não vou poder jogar agora estou sem PC”!
C - E: - “J-M, também não vou poder jogar agora, já que pelo celular não está indo”.
Análise: nessas ações dos jogadores, demostrou-se que todos foram unânimes quanto
ao ambiente do jogo, pois não tiveram dificuldades, sendo muito bom para o manuseio e
desenvolvimento.
c) As características operacionais do jogo RPG Digital, sua campanha e os
jogadores: encontramos, nos registros do RPG Digital Luta e Resistência, falas que
apontaram as características do sistema, que é uma tecnologia educacional de fácil manuseio.
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O jogo foi modelado numa plataforma tecnológica para ser utilizado online, de fácil acesso e
manuseio entre os jogadores. Tais aspectos foram observados durante os registros de suas
falas. Através dessas condições favoráveis, registradas em anotações, os jogadores tiveram
fácil acesso à campanha, o que contribuiu de forma efetiva para a aprendizagem pedagógica.
Análise: durante as ações, nas rodadas dos jogadores, eles foram unânimes quanto ao
ambiente do jogo, pois não tiveram dificuldades, sendo visto como muito bom para o
manuseio do sistema e desenvolvimento do jogo RPG.
d) As aventuras e o mestre: a colaboração dos participantes e a flexibilidade do
ambiente, conforme os escritos (ambiente do jogo e WhatsApp), facilitaram todas as
execuções das rodadas, as quais se baseiam nas ações do mestre e dos personagens. Esses
registros, no decorrer das ações online, evidenciaram que os jogadores aprovaram a aventura e
se envolveram em todo enredo e trama do jogo. A metodologia aplicada ao jogo se
desenvolveu coletivamente e confirmou que o ambiente e o mestre são facilitadores desse
aprendizado.
Análise: podemos perceber, nas ações dos jogadores, a unanimidade quanto ao
ambiente do jogo, pois não tiveram dificuldades, sendo muito bom para o manuseio do
sistema e desenvolvimento do jogo RPG.
e) O Jogo RPG Digital: encontramos, nos registros online, durante as rodadas do
jogo, escritos no ambiente virtual do jogo e no aplicativo (ambiente do jogo e WhatsApp),
cujas informações sobre o Jogo RPG Digital evidenciaram as impressões e opiniões dos
jogadores, acerca do jogo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Percebeu-se
entusiasmo e satisfação entre os estudantes por estarem jogando o jogo RPG.
Análise: evidenciaram-se o envolvimento e a satisfação dos jogadores, ao fazerem
parte da aplicação que apresentou outra possibilidade de se ensinar/aprender História
utilizando tecnologias educacionais aportadas numa plataforma de jogos digitais. Durante a
aplicação, os estudantes, ao utilizarem o ambiente, demonstraram interação e habilidade sem
maiores dificuldades, desenvolvendo e elaborando jogadas nas rodadas do RPG Luta e
Resistência.
Analisaremos os registros escritos do segundo ciclo de aplicações que estão
interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos dos registros
escritos de diálogos com os participantes, os quais se referem ao instrumento 2e às
subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
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II - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA):
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: a partir do
instrumento de análise, evidenciaram-se, nos registros escritos no ambiente do jogo e no
WhatsApp, durante o jogo online, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, indícios de que os
estudantes, durante o uso do AVA, nas rodadas online, consideraram a história, o tempo e o
espaço. De forma que os jogadores fizeram a relação entre os conteúdos de História
trabalhados no jogo, assim como, consideraram todo o contexto em que se passava a história
nele contida, considerando, também, a cultura e as tradições, conforme foi evidenciado nesses
registros.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: através da
observação das jogadas, no ambiente, evidenciaram-se algumas estratégias de resolução de
problemas e tomada de decisão na jogada, no que se refere à organização para a caçada dos
príncipes. Dessa forma, os jogadores precisaram montar um plano e tiveram uma organização
para conseguir resgatar os príncipes e, ao mesmo tempo, não serem capturados. Cada ação
teve que ser pensada e organizada pelo grupo, ou, caso contrário, seria capturado pelos
sequestradores.
Análise: a partir da fala da estudante, fica evidente que pensaram em uma estratégia
para obterem informações sobre o paradeiro dos príncipes, isso aconteceu na cidade de
Kaolack, território Senegal. Apareceram durante as jogadas outras falas, mas essas foram as
de maior destaque e que julgamos mais importantes.
c) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: com as descrições
realizadas no ambiente do jogo e no WhatsApp, encontramos no AVA informações da
campanha do jogo Luta e Resistência, de forma que elas trazem questões que podem ser
aplicadas ao jogo, mostrando o engajamento entre discentes e o envolvimento em todas as
etapas do jogo, colaborando com sugestões.
Análise: através desses registros, no AVA, ficam claras as contribuições dos
estudantes para a construção da campanha do jogo, e mostram como cada um pensou a
aventura e como surgiram as ideias, evidenciando que ocorreu a troca de informações durante
a construção do jogo.
d) Enredo e desafios das aventuras: há importantes informações, nos diálogos
entre os jogadores, no ambiente do jogo e no WhatsApp. Por considerarmos o
socioconstrutivismo e a metodologia aplicada ao jogo bases que norteiam toda nossa
pesquisa, as etapas foram construídas em momentos conjuntos com os estudantes; houve troca
de informações e a participação dos jogadores em todas as etapas de elaboração e construção
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dos enredos e desafios das aventuras, que foram apresentadas e discutidas nesse momento de
teste do ambiente do jogo.
Análise: conseguimos identificar, através dos registros no AVA, as contribuições
dos estudantes sobre o enredo e os desafios das aventuras, que nos ajudaram a melhorar sua
jogabilidade e dinamismo.
e) Características de aprendizagem do sistema, segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros de diálogos no AVA do jogo e no WhatsApp, evidências de que,
durante as jogadas, os estudantes colaboraram e se ajudaram, pensando de forma coletiva e no
grupo, tornando evidente a cooperação de trabalho em grupo entre eles.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros do ambiente do jogo e no WhatsApp, informações que mostram
ações no jogo, durante as rodadas, quando os jogadores elaboraram e construíram suas
jogadas, considerando o tempo histórico vivido na aventura, elaborando hipóteses e pensando
em instrumentos de ataque, levando em consideração o momento histórico para construir suas
ações. As transcrições das falas confirmam que os jogadores conseguiram chegar a uma
síntese interpretativa do conteúdo.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress: o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: ao analisarmos os
registros no Ambiente Virtual de Aprendizagem, durante os encontros com os estudantes, no
ambiente do jogo e WhatsApp, encontramos indícios que não revelam dificuldades no
ambiente, referentes ao seu funcionamento, durante a utilização do sistema RPG Digital no
AVA. Percebemos que os comentários entre os jogadores, no ambiente, trazem informações
que apresentam facilidades de manuseio do AVA, também que os jogadores não demonstram
nenhuma dificuldade em suas falas momento inicial.
Análise: podemos atestar que não houve dificuldades para os estudantes no que se
refere a fazerem uso dessa interface, o Wordpress, enquanto ambiente do jogo, pois as jogadas
e o manuseio do ambiente ocorreram de forma tranquila, sem dificuldades entre os jogadores,
durantes todas as rodadas de ação do jogo.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: constatamos, nos registros do ambiente virtual,
durante as etapas de elaboração e desenvolvimento do jogo (ambiente do jogo e WhatsApp),
que os estudantes fizeram uso desses instrumentos durante as etapas do jogo, quais sejam:
mídias, imagens e vídeos. Os registros mostram que tais elementos foram utilizados, também,
nesta etapa.
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c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: durante as rodadas, não houve
ocorrências de registros durante essa fase, no ambiente, por parte dos jogadores, mas apenas
alguns relatos de demora na recepção da informação, fato que não comprometeu o
funcionamento do sistema do jogo. Assim, durante as jogadas, o funcionamento do sistema de
regras apresentou certa lentidão, que não comprometeu o andamento do jogo.
III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: através das nossas
observações no ambiente do jogo e no WhatsApp, constatamos que durante algumas jogadas
foram encontrados registros de aplicação do experimento do jogo Luta e Resistência,
evidências que mostram certa instabilidade no sistema, nas ações dos jogadores, no decorrer
da aventura. Mediante essas identificações, tivemos registros, no ambiente, por parte dos
estudantes, relatos de lentidão e um pouco de demora na recepção das mensagens e imagens
enviadas. Tais indícios foram registrados, nos diálogos, no ambiente, durante as rodadas do
jogo, mas nada que comprometesse o andamento do jogo.
Análise: ao analisarmos os relatos, percebemos que ocorreram algumas dificuldades
de acesso, mas nada que comprometesse o andamento do jogo, essas ocorrências vão nos
ajudar a avaliar o que pode estar ocorrendo; o que, de certa forma, impacta no bom
andamento do jogo, sendo importantes para o aprimoramento do sistema.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos diálogos
realizados entre os jogadores, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA do jogo e
WhatsApp), tivemos registros, durante as ações dos jogadores, que confirmam a flexibilidade
operacional do sistema a distância, além da sua fácil aceitação.
Análise: percebemos que o site do jogo teve uma ótima aceitação entre os estudantes
dos colégios Helena Magalhães e Edvaldo Fernandes, o que foi um fator muito importante
para o desenvolvimento do jogo e também termos a certeza que qualquer estudante consegue
jogar o RPG Luta e Resistência sem dificuldades.
c) As características operacionais do jogo RPG digital, sua campanha, os
jogadores: constatamos, em nossos registros do RPG Digital Luta e Resistência, no ambiente
do jogo e no WhatsApp, nas falas que mostram, no ambiente virtual de aprendizagem,
características do sistema, que é uma tecnologia educacional para o ensino; o jogo foi
modelado numa plataforma tecnológica para ser utilizado online, sendo de fácil acesso e
manuseio entre os estudantes. Tais aspectos foram observados durante os registros no
ambiente do jogo pelos jogadores.
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Análise: ao analisarmos esses relatos, percebemos que ocorreram algumas
dificuldades de acesso, mas nada que comprometesse o andamento do jogo, essas ocorrências
vão nos ajudar a avaliar o que pode estar ocorrendo; o que, de certa forma, impacta no bom
andamento do jogo, sendo importantes para o aprimoramento do sistema.
d) As aventuras e o mestre: a partir do envolvimento dos estudantes na construção
das aventuras e nas ações do mestre, constatamos que ocorreu aprendizado, pois eles
pesquisaram e contribuíram em todo processo do jogo. Foi evidenciado, no AVA (ambiente
do jogo e no WhatsApp), o importante papel do mestre como condutor do enredo no
aprendizado, mediante as contribuições dos jogadores, ou seja, o mestre elaborando pistas e
mistérios dentro do cenário criado, no ambiente do jogo. Dessa forma, a colaboração dos
participantes e a flexibilidade do ambiente facilitaram todas as execuções das rodadas; esses
registros evidenciam que os jogadores aprovam a aventura e a metodologia do jogo que se
desenvolve coletivamente, confirmando que o ambiente e o mestre facilitaram esse
aprendizado.
Análise: ao analisarmos esses relatos, percebemos que ocorreram algumas
dificuldades de acesso, mas nada que comprometesse o andamento do jogo, essas ocorrências
vão nos ajudar a avaliar o que pode estar ocorrendo; o que, de certa forma, impacta no bom
andamento do jogo, sendo importantes para o aprimoramento do sistema.
e) O Jogo RPG Digital: encontramos, nos registros no ambiente do jogo, durante as
falas dos jogadores, no ambiente do jogo e no WhatsApp, informações sobre o Jogo RPG
Digital Luta e Resistência, que apresentaram as suas impressões e opiniões acerca do jogo no
ambiente virtual (AVA). Foi possível constatar uma boa aceitação do jogo, considerando
esses aspectos teatrais que aguçam o imaginário dos estudantes/jogadores, despertando neles
o lúdico e o aprendizado de História, através do jogo, sendo algo muito significativo para
todos os envolvidos.
Transcrição das falas:
JOELMA (M): - “Quero saber de vocês o que acham do jogo RPG, já conheciam
antes”?
A-H: - “Professora Joelma, estava pensando no jogo RPG e estava olhando alguns
jogos é muito massa, eu até já joguei o de mesa, estou ansiosa para jogar o digital”.
V-E: - “Professora o desenho Caverna do Dragão é um jogo de RPG também, eu
gosto muito”.
V-H: - “Isso mesmo, V-H, o desenho Caverna do Dragão é um RPG”.
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Análise: a partir dos diálogos com os estudantes, fica clara, para nós, a compreensão
dos jogadores quanto ao jogo, assim como, suas impressões e entendimento, mediante esta
nova experiência.
Analisaremos os registros escritos do segundo ciclo de aplicações e que estão
interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos dos registros
escritos de diálogos com os participantes, os quais se referem ao instrumento 3 e às
subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
III - QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO:
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: a partir das análises
do questionário, evidenciaram-se, no ambiente do jogo e no WhatsApp, as perspectivas e o
entendimento dos estudantes quanto à proposta do jogo; foram expostas suas impressões e
manifestados seus entendimentos acerca do processo do tráfico de escravizados, além de
fazerem relação com os impactos sociais na sociedade atual e a contemporaneidade, como
podemos constatar nos registros.
Análise: podemos identificar, através das falas, nos registros, a preocupação dos
estudantes com a intolerância religiosa e o preconceito racial, que ainda são muito presentes
na sociedade atual, além dessa relação e organização do nosso comércio. Dessa forma, fica
evidenciado, nas falas dos estudantes, que eles estão fazendo a relação dos conteúdos de
História e suas áreas afins.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: nesse instrumento,
não demos enfoque às estratégias, às resoluções de problemas e à tomada de decisão, pois
pensamos em captar outras informações dos estudantes no ambiente do jogo e no WhatsApp,
assim como, o entendimento deles sobre o assunto trabalhado e sua relação com o contexto
vivido, considerando-se os impactos sociais com o processo de escravização. Conseguimos
evidenciar as reflexões e os entendimentos sobre o assunto, a partir do contato com a interface
do jogo.
Análise: ao analisarmos esses relatos, percebemos que ocorreram algumas
dificuldades de acesso, mas nada que comprometesse o andamento do jogo; essas ocorrências
vão nos ajudar a avaliar o que pode estar ocorrendo; o que, de certa forma, impacta no bom
andamento do jogo, sendo importantes para o aprimoramento do sistema.
c) Informações da campanha do Jogo Luta e Resistência: através da análise do
questionário, no ambiente do jogo e no WhatsApp, não houve informações sobre este item, já
que nos outros instrumentos houve um enfoque maior, sendo bastante discutido e dialogado
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entre os jogadores; assim, buscamos com o questionário, identificar outros aspectos
importantes a partir da vivência e do desenvolvimento do jogo.
Análise: nesta etapa, os estudantes já estavam envolvidos na aventura e jogando, na
prática; essas informações já tinham sido passadas durante a construção das aventuras e nos
diálogos entre eles, nos encontros presenciais.
d) Enredo e desafios das Aventuras: tivemos importantes diálogos e registros no
questionário, no ambiente do jogo e no WhatsApp. Por considerarmos o socioconstrutivismo e
a metodologia aplicada ao jogo bases que norteiam toda nossa pesquisa, as etapas foram
construídas em momentos conjuntos com os estudantes; houve troca de informações e a
participação dos jogadores em todas as etapas de elaboração e construção dos enredos e
desafios das aventuras, tendo o questionário como um importante instrumento usado com os
estudantes para avaliarmos outros aspectos importantes que não ficaram bem evidentes em
outros instrumentos.
e) Características de aprendizagem do sistema segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros do questionário, no ambiente do jogo e no WhatsApp, evidências
de que os jogadores, ao jogarem, colaboram entre si; dessa forma, o jogo contribuiu para que
eles se envolvessem na cultura vigente contextualizada na aventura, considerando os aspectos
daquela sociedade, as práticas e interações entre os sujeitos. Esse é fator de máxima
importância no desenvolvimento humano, sendo, também, um momento muito importante de
interação entre eles nas ações do jogo; vários indícios mostram o envolvimento dos estudantes
que estão aprendendo com o jogo, de forma colaborativa na realização das jogadas,
elaboração das ações, como podemos perceber nas falas abaixo:
Transcrição das falas:
M-E: - “O jogo contribui bastante pelo fato de que a gente aprende sobre a história e
cultura do povo africano e aprendemos também a nos identificar cada vez mais sobre a
história da África”.
L-E: - “O jogo acabou me ajudando a compreender as diferenças de religiões, pois
nunca tinha falado de diferentes crenças, conheço, mas não sei como acontecem esses rituais”.
C-E: - “O jogo é interessante e legal, aprendi coisas que jamais passaram pela minha
cabeça. Aprendi sobre as religiões africanas, cultura, economia, geografia, clima coisa mais
fantástica que a outra”.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros do questionário, através da análise do jogo, no ambiente do jogo e
no WhatsApp, respondido pelos jogadores durante as rodadas de ação do jogo, que eles estão
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elaborando e construindo as jogadas, considerando o tempo histórico vivido; a transcrição
confirma que os jogadores conseguem chegar a uma síntese interpretativa do conteúdo.
Transcrição das falas:
V-E: - “A maior parte da população pobre é negra e ela sofre um grande preconceito
e discriminação, podemos perceber isso, por exemplo, nas novelas, geralmente eles colocam
as empregadas domésticas as mulheres negras”.
Y-E: - “Vivemos em uma sociedade muito preconceituosa, desigual e machista, e
seus impactos foram causados por conta da escravidão”.
C-E: - “A intolerância e o ódio contra os negros, muitas vezes demonstrados de
forma violenta, é um exemplo de impactos da escravidão”.
Análise: constatamos, nas falas dos estudantes, as relações que eles fazem com o
processo do tráfico de escravizados e a situação vivida pela sociedade atual. O preconceito
racial, para os estudantes/jogadores, ainda é muito forte, sendo constatado de forma muito
clara na sociedade em que vivem.
II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress: o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: ao analisarmos os
registros no questionário, durante os encontros com os estudantes, não tivemos indícios que
revelassem dificuldades do ambiente sobre seu funcionamento, durante a utilização do
sistema RPG Digital e o AVA. Percebemos que não foram encontradas informações acerca do
ambiente, trazidas pelos estudantes, neste momento inicial, através desse instrumento de
análise.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: ao verificarmos, nos registros do questionário,
durante as etapas de elaboração do jogo, as anotações referentes ao uso de mídias, imagens e
vídeos feitos pelos estudantes, nesta etapa, ficou constatado que tais elementos não foram
utilizados ainda nesta etapa, a partir da aplicação desse instrumento.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: não houve ocorrências, nos
registros do questionário, pelos jogadores, de relatos sobre tais informações durante essa fase
e que indicassem problemas, já que ainda não fazíamos uso do ambiente, para que
revelássemos registros desses dados.
III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: através das análises do
questionário, não foram encontrados, nos registros, informações referentes ao item
mencionado durante a aplicação do experimento, nessa fase, durante as rodadas do jogo Luta
e Resistência, mediante essas anotações que vieram a partir das falas dos estudantes, assim
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como, das observações e dos registros colhidos durante os diálogos entre os estudantes nas
rodadas do jogo.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos registros
feitos com questionário, não encontramos informações, durante as rodadas, que indicassem as
ações dos jogadores e que relatem dificuldades quanto à operacionalidade do sistema a
distância. As questões mencionadas estavam direcionadas somente à lentidão do sistema em
alguns momentos do jogo.
c) As características operacionais do jogo RPG digital, sua campanha, os
jogadores: através dessas condições favoráveis, registradas nas anotações, os jogadores
tiveram fácil acesso à campanha, o que contribuiu, de forma efetiva, para a aprendizagem
pedagógica. Quando realizado a distância, o software RPG Digital apresentou operabilidade
adequada para concretização do jogo RPG a distância. Com esse instrumento, porém, não
demos enfoque a essas questões.
d) As aventuras e o mestre: com a análise do instrumento questionário, não
encontramos essas informações sobre o ambiente do jogo, mas a colaboração dos
participantes. A flexibilidade do ambiente facilitou toda execução das rodadas, que se
baseiam nas ações do mestre e dos personagens. Esses registros evidenciam que os jogadores
aprovam a aventura e a metodologia do jogo que se desenvolve coletivamente, confirmando
que o ambiente e o mestre facilitaram esse aprendizado.
e) O Jogo RPG Digital: encontramos, nos registros do questionário, informações
dos jogadores sobre o Jogo RPG Digital. Elas revelam suas impressões e opiniões acerca do
jogo, no que pode ser melhorado, sendo muito satisfatório e enriquecedor para nós, como
podemos identificar nas falas dos estudantes dos colégios Helena Magalhães e Edvaldo
Fernandes, após a aplicação do questionário, registradas abaixo:
Transcrição das falas:
C-E: - “Em questão de dinâmica e aprendizagem não consigo pensar em pontos
negativos”.
L-E: - “A aprendizagem é um ponto positivo, pois pessoas podem aprender mais
sobre diferentes cidades, religiões, culturas e etc.”.
L-E: - “O aperfeiçoamento do site é um ponto negativo, mas como está em
construção pode melhorar de maneira que possa utilizar pelo celular todas as ferramentas,
saber quando alguém está digitando e online, coisas desse tipo”.
V-H: - “Não achei aspectos negativos o jogo é muito bom”.
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Y-E: - “No jogo de RPG não existe aspectos negativo, existe somente positivo, pois
aprendemos muito sobre a cultura, as crenças, a comida e entramos na história ajudando e
aprendendo”.
V-E: - “Em um ponto de vista pessoal, não fui capaz de observar pontos negativos na
estrutura do desenvolvimento do jogo, porém entre os prós está a questão histórica posta em
pauta que possibilita ao indivíduo não só ter teorias do assunto, mas de certo modo
“vivenciar” as experiências, além de acrescer o conhecimento, a estrutura do jogo trabalha
muito com o uso do cérebro e reações, algo que leva o indivíduo a um possível melhor
aproveitamento neurológico”.
Análise: podemos constatar, através das falas dos estudantes, suas impressões em
relação ao Jogo RPG; cada um trouxe um aspecto que julga importante, e que deve ser
observado e melhorado, a partir dessa experiência que tiveram, mas acima de tudo ficou
evidente que o jogo proporciona aprendizado, reflexão, conhecimento e novas experiências
com uma atividade lúdica voltada para o aprendizado.
Analisaremos os registros escritos do segundo ciclo de aplicações, que estão
interligados à categoria de análise dependente, correspondentes aos conteúdos dos registros
escritos de diálogos com os participantes, os quais se referem ao instrumento 4 e às
subcategorias: design cognitivo, tecnologia e jogabilidade.
IV – A AVENTURA E A CAMPANHA:
a) A abordagem do conteúdo em História e áreas correlatas: de acordo com o
instrumento de análise, o AVA, o qual já descrevemos, evidenciaram-se várias discussões
sobre o jogo, estas contribuíram para a construção da aventura e enredo; esse momento se deu
no pensar sobre as armas dos personagens e no se produzir os desenhos dos personagens.
Logo após a reunião, realizaram algumas pesquisas sobre as etnias que habitavam a região do
contexto do jogo, conforme foi evidenciado no segundo encontro.
b) Estratégia de resolução de problemas e tomada de decisão: podemos constatar,
no instrumento de análise do AVA, evidências de algumas estratégias de resolução de
problemas e tomada de decisão na jogada, no que se refere ao sumiço dos príncipes.
Análise: a partir da fala dos estudantes, durante a construção da aventura e
campanha, foram pensadas inúmeras estratégias no ambiente do jogo e no WhatsApp. Isso
evidencia que os jogadores pensaram em uma estratégia para resolução de problemas,
adotando-as ao longo do jogo.
c) Informações da campanha do jogo Luta e Resistência: a partir das descrições
feitas no instrumento AVA, encontramos informações da campanha do jogo Luta e
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Resistência e engajamento entre os sujeitos, o que ficou evidente durante as rodadas de
apresentação.
Análise: através desses registros, fica clara a contribuição dos estudantes para a
construção da campanha do jogo. Constata-se como cada um formulou uma ideia,
evidenciando que ocorreu essa troca de informações durante a construção do jogo.
d) Enredo e desafios das Aventuras: tivemos importantes diálogos no ambiente do
jogo e no WhatsApp, com os estudantes, pois consideramos o socioconstrutivismo e a
metodologia DBR como bases de toda nossa pesquisa. Nesse sentido, todas as etapas foram
elaboradas a partir desse momento conjunto de troca de informações e participação dos
estudantes em todas as etapas de elaboração e construção dos enredos e desafios das
aventuras.
Análise: conseguimos identificar, através dos registros dessas falas no ambiente
virtual de aprendizagem, as contribuições dos estudantes para o enredo e desafios das
aventuras.
e) Características de aprendizagem do sistema, segundo o socioconstrutivismo:
encontramos, nos registros de diálogos no ambiente do jogo e WhatsApp, evidências de que,
ao jogarem, eles interagiram e colaboraram entre si. A interação e o engajamento nessa etapa
do jogo foram muito importantes para a pesquisa e, principalmente, a interação ao estarem
todos online, mas cada um em espaço diferente. Percebemos, nas ações, durante as rodadas do
jogo, vários indícios que nos mostraram o envolvimento dos jogadores e suas ações
colaborativas nas realizações das jogadas, bem como, na elaboração das ações.
Análise: por meio desses registros, fica clara a contribuição dos estudantes para a
construção da campanha do jogo, como cada um elaborou uma ideia, evidenciando que
ocorreu troca de informações durante a construção do jogo.
f) Características de aprendizagem do sistema, segundo modo pensar histórico:
encontramos, nos registros dos jogadores, no ambiente do jogo e no WhatsApp, durante as
rodadas de ação do jogo, que os jogadores elaboraram e construíram as jogadas, considerando
o tempo histórico vivido. As transcrições confirmam que os jogadores conseguiram chegar a
uma síntese interpretativa do conteúdo.
Análise: por meio desses registros, fica clara a contribuição dos estudantes para a
construção da campanha do jogo, como cada um formulou uma ideia, evidenciando que
ocorreu essa troca de informações durante a construção do jogo.
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II - QUANTO À TECNOLOGIA:
a) Wordpress: O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA: ao analisarmos os
registros durante os encontros com os estudantes, de indícios que revelassem dificuldades do
ambiente sobre seu funcionamento, durante a utilização do sistema RPG Digital, o AVA
(ambiente do jogo e no WhatsApp), percebemos que não foram encontradas informações
acerca do ambiente, trazidas pelos estudantes, neste momento inicial.
Análise: podemos constatar, nesses registros do ambiente do jogo, de forma clara, a
contribuição dos estudantes para a construção da campanha do jogo, como cada um formulou
uma ideia, evidenciando que ocorreu troca de informações durante a construção do jogo.
b) Uso de mídias, imagens, vídeos: ao verificarmos os registros durante as etapas de
elaboração do jogo, nas anotações referentes ao uso de mídias, imagens e vídeos feitos pelos
estudantes nesta etapa, no ambiente do jogo e WhatsApp, constatou-se que tais elementos
ainda não foram utilizados.
Análise: nesta fase do jogo, os estudantes usaram diversas mídias que contribuíram
para a dinâmica e a interação entre eles. Os desenhos confeccionados pelo grupo, o uso de
músicas e de imagens durante as ações do jogo foram importantes para a dinâmica nas
rodadas de ação, aguçando a imaginação de todos.
c) Funcionamento do sistema de regras no AVA: nesta etapa, não houve
ocorrências nos registros do ambiente do jogo e no WhatsApp, durante essa fase, nas falas dos
jogadores, já que ainda não fazíamos uso do ambiente, para que revelássemos registros desses
dados. Dessa forma, durante as jogadas, para o funcionamento do sistema de regras foi
considerado o das regras preestabelecidas no próprio sistema, cuja comprovação de sua
utilização se deu através dos registros dos diálogos entre os jogadores.
III - QUANTO À JOGABILIDADE:
a) Estabilidade e instabilidade do RPG durante o jogo: nesta etapa, não foram
encontrados, no ambiente do jogo e no WhatsApp, registros durante a aplicação do
experimento, nas rodadas do jogo Luta e Resistência, elementos que indicassem tais
problemas. Mediante essas anotações que vieram a partir das falas dos estudantes, assim
como, das observações e registros durante os diálogos entre os estudantes nas rodadas, não
tivemos tais ocorrências.
b) Facilidade de aceitação e operacionalidade a distância: através dos diálogos
registrados no ambiente do jogo e WhatsApp, encontramos, nesses registros, durante as ações
dos jogadores, informações que confirmam a flexibilidade operacional do sistema a distância.
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Análise: Por meio desses registros, fica clara a contribuição dos estudantes para a
construção da campanha do jogo, como cada um formulou uma ideia, evidenciando que
ocorreu essa troca de informações durante a construção do jogo.
c) As características operacionais do jogo RPG digital, sua campanha, os
jogadores: encontramos, nos registros do ambiente do jogo e WhatsApp do RPG Digital Luta
e Resistência, falas que apontam mais características do sistema, que é uma tecnologia
educacional para o ensino, portanto, o jogo foi modelado numa plataforma tecnológica para
ser utilizado online, sendo de fácil acesso e manuseio entre os jogadores. Tais aspectos foram
observados durante os registros das falas dos jogadores.
Análise: podemos constatar que, através dessas condições favoráveis registradas nas
anotações, os jogadores tiveram fácil acesso à campanha, o que contribuiu de forma efetiva
para a aprendizagem pedagógica. Quando realizado a distância, o software RPG Digital
apresentou operabilidade adequada para concretização do jogo RPG a distância.
d) As aventuras e o mestre: encontramos, nos registros no ambiente do jogo e no
WhatsApp, durante a construção das aventuras com os estudantes, elementos do tráfico de
escravizados que permeiam toda trama do jogo, apresentados, também, pelos jogadores. Essas
anotações demonstraram o aprendizado a partir da construção das aventuras, evidenciando o
importante papel do mestre como condutor do enredo no aprendizado, mediante as
contribuições dos jogadores, ou seja, o mestre elaborando pistas e mistérios dentro do cenário
criado no ambiente do jogo.
Análise: dessa forma, a colaboração dos participantes e a flexibilidade do ambiente
facilitaram em todas as execuções das rodadas, as quais se basearam nas ações do mestre e
dos personagens. Esses registros evidenciam que os jogadores aprovam a aventura e a
metodologia do jogo que se desenvolve coletivamente, confirmando que o ambiente e o
mestre contribuíram como facilitadores desse aprendizado.
e) O Jogo RPG Digital: percebemos, através desse instrumento, nos registros no
ambiente do jogo e no WhatsApp, das falas dos jogadores, durante os encontros para
elaboração do enredo e aventura, que muitas informações foram trazidas pelos jogadores
sobre o Jogo RPG Digital. Eles apresentaram suas impressões e opiniões acerca do jogo no
ambiente virtual de aprendizagem, por ser uma experiência nova para todos, mas sendo um
momento muito enriquecedor para nós e de aprendizado mútuo.
Análise: o contato dos estudantes com esse tipo de jogo, o RPG, que até então para
eles não era algo tão conhecido, e ainda sendo apresentado em um formato virtual, foi
inusitado e desafiador. Principalmente por construir junto com os estudantes um jogo
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direcionado para o ensino de História, considerando o lúdico como elemento importante numa
estrutura EAD até então inovadora, levando em conta, também, o contexto deles e o mundo
virtual ao qual eles estão inseridos constantemente; a experiência foi muito relevante para os
participantes.
Podemos concluir que, a partir desse segundo ciclo de aplicação, inúmeras sugestões
dos estudantes, para aprimoramento do ambiente do jogo, foram adotadas ao novo ambiente,
que está hospedo no site http://demo.rpgad.net.br/home e encontra-se em andamento, como
podemos apresentar nas figuras abaixo. Nessa perspectiva, ressaltamos que o jogo RPG Luta e
Resistência é um importante instrumento para o ensino de História. Conseguimos, através do
jogo, estabelecer uma importante relação entre o lúdico e as tecnologias educacionais,
atreladas a outras ferramentas pedagógicas que contribuem para o processo de ensinoaprendizagem.

Figuras 2 - Jogo Luta e Resistência: tráfico de escravizados

Fonte: Tela capturada do site do jogo. Disponível em: http://demo.rpgad.net.br/home, 2017.
Figura 3 - Jogo Luta e Resistência: sobre o RPG AD

Fonte: Tela capturada do site do jogo. Disponível em: http://demo.rpgad.net.br/home, 2017.
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Figura 4 - Jogo Luta e Resistência: grupo original de estudantes

Fonte: Tela capturada do site do jogo. Disponível em: http://demo.rpgad.net.br/home, 2017.

As figuras acima ilustradas correspondem ao nosso Jogo Luta e Resistência, já com
alguns reparos a partir das considerações feitas sobre o ambiente do jogo, pelos estudantes
envolvidos na pesquisa. Essas contribuições foram importantes para avançarmos em alguns
aspectos do jogo que não foram satisfatórios durante as ações online e que tivemos
dificuldades para administrar, sendo necessário o uso de outras ferramentas como WhatsApp
para nos comunicarmos. Assim, nas próximas aventuras, outros aspectos serão testados para
averiguarmos sua eficácia em rede.

6.3.1 Considerações sobre o jogo Luta e Resistência no segundo ciclo

Neste estágio, que se refere à conclusão do nosso segundo e último ciclo de análise,
dessa etapa de aplicação do jogo, a síntese interpretativa foi pouco executada, pois não foi
feita uma escrita colaborativa. Avaliando as ferramentas cognitivas utilizadas no curso, nesse
caso, o ambiente do jogo e o WhatsApp, percebeu-se que no AVA foram bem executados,
atendendo à característica de possibilitar a interação entre os sujeitos, mas o WhatsApp não foi
executado como se esperava. A partir dessas análises, pensamos algumas modificações para o
desenho da experiência, as quais requisitam a inclusão de:
1) Ferramenta cognitiva que será um espaço de registro no próprio jogo, para que os
jogadores possam fazer suas considerações, ao longo das rodadas, referentes às pesquisas e
aos depoimentos, gerando uma pequena síntese, o que poderá facilitar a construção da síntese
interpretativa final;
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2) Ferramenta blog, para construção do texto colaborativo, porque apresenta uma
interface mais dinâmica que o WhatsApp;
3) E, finalmente, uma explicação aos jogadores, nas etapas de realização do jogo, de
como a ferramenta WhatsApp auxiliará nas rodadas e a sua funcionalidade, fazendo-se alguns
testes com pequenos textos de temas comuns, exercitando a prática de escrita colaborativa.
Sobretudo incluir as informações sobre a pesquisa em história e os métodos utilizados para o
uso dessas interfaces no ensino dessa disciplina.
A partir dessas considerações, espera-se que em outro momento o jogo seja
executado com as modificações apresentadas acima, a fim de solucionar as dificuldades
encontradas no processo de ensino-aprendizagem, garantido melhor aproveitamento dessa
nova abordagem metodológica apresentada.
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7 CONCLUSÃO

Ao iniciarmos o projeto de pesquisa, tínhamos em mente a construção de um jogo
RPG, com uma abordagem socioconstrutivista, que apresentasse aos estudantes o contexto
das rotas do tráfico de escravizados na Bahia durante o século XVII. Iniciamos a pesquisa
com a intenção de construir e aplicar um jogo de RPG Digital, que levasse à reflexão e à
discussão sobre a construção histórica do tráfico de escravizados, a partir de um processo de
colaboração e mediação entre pesquisador, estudantes e professores, envolvidos na pesquisa.
Objetivava-se construir uma ferramenta pedagógica capaz de contribuir para o
desenvolvimento do ensino de História.
O nosso estudo consiste na conjuntura das rotas do tráfico de escravizados na Bahia,
associada ao contexto social dos estudantes e das escolas participantes localizadas em antigos
quilombos que deram origem aos atuais bairros do Beiru, Cabula e entorno. Além da
contextualização, apresentamos o lastro teórico que norteou a nossa pesquisa: a praxiologia
gramsciana, o socioconstrutivismo e o modo de pensar histórico. Todos os aspectos teóricos
foram fundamentais para fornecer os princípios que constituem o Design Cognitivo
Socioconstrutivista, sendo este o gabarito da modelagem do jogo de RPG “Luta e
Resistência”.
Ao longo do desenvolvimento desta investigação, optamos por utilizar a DBR como
método de pesquisa, por valorizar o contexto e o diálogo entre os sujeitos envolvidos na
pesquisa, bem como, a forma cíclica de aplicações, validações e refinamentos da ferramenta
pedagógica elaborada, a fim de atender ao problema da pesquisa.
Como qualquer outro processo de investigação, nos deparamos com alguns
problemas que geraram dificuldades para concretude do estudo. Um dos principais impasses
enfrentados no decorrer da pesquisa foram as oscilações de aulas nas escolas, por conta do
não pagamento dos funcionários terceirizados das instituições de ensino, fato que dificultou o
funcionamento regular dos colégios. Contudo as aplicações dos jogos, apesar de começarem
em momento posterior ao cronograma inicialmente estabelecido, por conta dessas
dificuldades, ocorreram em tempo hábil para alcançarmos os objetivos propostos. Outra
dificuldade encontrada foi em relação ao Wordpress (sistema onde acontecia o jogo online),
no que tange à irregularidade do seu funcionamento, com lentidão e instabilidade, que
dificultavam as rodadas online. Após a identificação desses problemas, foram necessários
aprimoramentos do sistema RPG Digital, com o intuito de viabilizar uma maior dinâmica do
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jogo. A metodologia DBR possibilitou a reflexão-ação durante o emprego dos ciclos e, assim,
corrigimos as trajetórias a partir dos impasses apresentados nas aplicações.
Portanto, avaliamos que o trabalho apresentado necessita de aprimoramentos e das
inserções de diálogos, no que tange ao contexto das rotas do tráfico de escravizados na Bahia,
pensando em uma modelagem mais completa do jogo como: refinamento do roteiro da
aventura 1; roteirização das aventuras 2 e 3; descrição de classes, etnias e personagens; e
elaboração de uma ficha de personagens que se adeque à temática da pesquisa; assim como,
uma revisão do sistema do Wordpress.
Mas apesar dos problemas enfrentados, o jogo RPG Luta e Resistência apresentouse, para o ensino de História, como uma solução inovadora, ao tratar de processos históricos
vividos pela sociedade brasileira e por promover a discussão das dificuldades enfrentadas por
professores e estudantes acerca da aplicabilidade da Lei 10.639/2003. A perspectiva do ensino
através de jogos digitais agrega novas estratégias didáticas e nos auxilia na construção de
resoluções capazes de responder à insuficiência da aplicação da referida lei, no cotidiano
escolar. O uso de instrumentos pedagógicos digitais contribui para o desenvolvimento
didático do ensino de História, tendo no jogo RPG uma proposta com grande potencial.
Diante dos relatos dos estudantes e da análise dos dados, conclui-se que os resultados
obtidos foram parcialmente satisfatórios, embora ainda existam elementos que necessitem de
melhor análise em uma ou outra proposta de estudo que tenha um tempo maior para execução
prática do jogo e para debruçar-se sobre a riqueza dos registros, dos diálogos orais, bem
como, das participações dos estudantes, dedicação que corrobore para constatar a relevância
da pesquisa para os sujeitos participantes.
Em relação aos pressupostos pedagógicos socioconstrutivistas, abordados no jogo,
foram atendidos de forma parcialmente satisfatória; os participantes apresentaram uma boa
adaptação para uma proposta do jogo RPG, ainda que eles ainda não tivessem conhecimento
desse modelo de jogo, segundo relato dos mesmos. Os dados evidenciados nas participações
para elaboração e rodadas do jogo ratificaram a história nele contida, como agente fomentador
para se estudar História, no que tange às rotas do tráfico de escravizados na Bahia.
Ao final das aplicações, conseguimos os seguintes resultados:
1- Testar a solução pedagógica socioconstrutivista em rede, que era a proposta do
projeto de mestrado;
2 - Desenvolver um modelo de Jogo RPG Digital para o ensino de História das rotas
do tráfico de escravizados na Bahia;
3 - Compreender a História das rotas do tráfico de escravizados na Bahia;
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4 - Verificar a funcionalidade dos jogos digitais de representação para o ensino de
História;
5 - Estruturar um modelo de RPG Digital que, funcionando em rede digital,
possibilitasse o ensino do processo das rotas tráfico de escravizados na Bahia;
6 - Identificar habilidades cognitivas desenvolvidas pelos estudantes participantes do
experimento;
7 - Investigar as rotas do tráfico de escravizados, para colaborar no ensino de
História, dos estudantes das escolas da rede pública de Salvador;
8 - Contribuir para o desenvolvimento de novas metodologias para a prática docente
no ensino de História.
De posse desses elementos, evidencia-se que a proposta gerou resultados tanto para a
pesquisadora, quanto para os sujeitos participantes da pesquisa; esperamos que tenha mais
desdobramentos, pois pretendemos a realização de um novo jogo com as alterações ocorridas
nessa proposta até aqui desenvolvida e aplicar em outros grupos de estudantes.
Podemos concluir que os resultados obtidos foram de extrema importância, pois
comprovamos que o jogo é uma relevante interface lúdica que contribui para o envolvimento
dos estudantes no processo de construção do conhecimento. O jogo ainda engaja os estudantes
durante todo o processo, aumentando ainda a possibilidade de busca por outras fontes de
conhecimento para além do universo da sala de aula. Foi muito significativa essa experiência
vivida com dois grupos distintos dos colégios: Helena Magalhães e Edvaldo Fernandes, dos
quais tivemos estudantes com faixa etárias diferentes, de duas modalidades de ensino, o
Fundamental e Médio. Os dois grupos, bastante heterogêneos, nos surpreenderam e trouxeram
visões significativas e importantes para o trabalho com os jogos educacionais, numa
perspectiva de emancipação desses sujeitos.
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APÊNDECE A - Sequência de apresentação das mídias

A ORGANIZAÇÃO DAS MÍDIAS SEGUE COM OS SEGUINTES ARQUIVOS:

PASTA 1 – AVENTURAS DO JOGO RPG LUTA E RESISTÊNCIA.







Aventura 1;
Aventura 2;
Ficha de personagem;
Sistema de regras;
Tabela do sistema de pontos de vida – modificadores;
Questionário investigativo pós-aplicação do jogo.

PASTA 2 – REGISTRO AUDIOVISUAL DA APLICAÇÃO DO JOGO COM OS
PARTICIPANTES DO COLÉGIO ESTADUAL EDVALDO FERNANDES.




Fotos;
Imagens;
Vídeos.

PASTA 3 - REGISTRO AUDIOVISUAL DA APLICAÇÃO DO JOGO COM OS
PARTICIPANTES DO COLÉGIO ESTADUAL HELENA MAGALHÃES.




Fotos;
Imagens;
Vídeos.

PASTA 4 - REGISTRO AUDIOVISUAL DA APLICAÇÃO DO JOGO COM OS
PARTICIPANTES EM AÇÃO COLETIVA NA UNEB.



Fotos;
Vídeos.

PASTA 5 – REGISTROS DOS DIÁLOGOS REALIZADOS EM FERRAMENTAS DE
APRENDIZAGEM: AMBIENTE

VIRTUAL

WORDPRESS E O APLICATIVO WHATSAPP.

DE

APRENDIZAGEM

(AVA) –

