
Revoltas no Império 
Carolíngio 

Quem é quem na história 

Jogo narrativo



Por volta do século IX  a  XI a vida  de 

camponeses na Europa era difícil , para 

sobreviver os camponeses e aldeões  

ajudavam uns aos outros. O que 

facilitava a criação de levantes contra  

os seus senhores e os nobres que eram 

os proprietários de terras. Como 

ocorrido em  829  na cidade de Tour 

(França) aonde os camponeses 

compareceram diante do rei, para 

protestarem  contra o pagamento de 

uma jarra de trigo por família. O rei 

decidiu ouvi -lós, e após exporem suas 

reivindicações deu razão ao abade, que 

era o senhor daquelas terras.

Personagens: Rei, abade, camponeses.

Evento01
Um protesto diante do rei



Durante a  idade média  os camponeses e  mais 

pobres trabalhavam  principalmente em busca da 

sobrevivência, por este motivo prestavam seus 

serviços para cultivo das plantações para nobres, 

que em troca davam a eles um pedaço de terra 

que poderiam plantar para si em segurança. 

Essa estrutura chamada de feudo, se tornou a 

forma econômica mais importante para o 

período. No ano 996 na Normandia (norte da 

França), camponeses exploraram uma floresta, 

estas áreas ocupadas por eles pertencia a um 

senhor assim esses trabalhadores não poderiam 

se estabelecer ali  sem o seu consentimento e 

pagar por ocuparem a terra. Organizou-se uma 

assembleia  geral, com os camponeses e  

nobres, mas foi logo  brutalmente reprimido. 

Dessa forma os nobres declararam guerra aos 

camponeses. 

Personagens: nobres, camponeses,  exército.

Evento 02
Busca por terras  



Em 1074 na cidade de Colônia comandada 

pelo abade; certo dia  exigiu que um 

mercador deixasse seus afazeres para 

cumprir a ordem e fazer uma viagem para 

levar um amigo pessoal. O mercador 

negou a cumpri-la e  o abade decidiu puni-

lo, o que gerou a revolta dos habitantes.

Por fim, o ápice da rebelião não dizia 

somente a  respeito do mercador mas 

expressava a repulsa dos moradores  à 

administração  do abade, que contou com 

a ajuda dos senhores  feudais.

Personagens : arcebispo de colônia, 

camponeses, mercadores.  

Evento04 
revolta da colônia  pela a liberdade 



Os servos habitavam as terras dos 

senhores feudais. Em troca, pagavam  

taxas em forma de trabalho e mercadorias e 

impostos.

Em 1200 numa aldeia localizada no sul de 

Paris, os servos se recusaram  a pagar  

impostos pessoais aos seus senhores, os 

padres de Notre Dame; as tenções 

aumentaram e em pouco tempo a rebelião 

já contava com mais de dois mil servos, fato 

que obrigou os padres a levarem o assunto 

para os tribunal da coroa, que acabou por 

revogar este direito dos senhores daquele 

local.

Personagens: padre de Notre Dame, 

autoridades municipais e camponeses.

evento 05
Rebelião em Paris



No século XIII na cidade de Flanders os artesãos 

desejaram ter representantes nos governos municipais 

para protegerem seus interesses, o que ocasionou 

diversos conflitos sendo sempre reprimidos pelas 

autoridades locais.

Importantes movimentos populares estouraram no ano 

1280 aonde artesãos atacaram os representantes do 

governo da cidade, e também houve a recusa ao 

pagamento de um imposto, obrigando as autoridades 

locais utilizarem a força para reprimi-las. Por fim, os 

artesãos tomaram o controle das principais cidades da 

região.

Personagens: artesãos, autoridades municipais, 

exercito.

Evento 06
artesãos de flandres 



Em 1347 a peste negra chega a Europa 

trazida por navios mercantes chineses, onde 

se disseminou rapidamente, em decorrência 

do aumento populacional e falta de higiene 

básicas das cidades. Durante a Idade Média, 

acreditava-se que somente os pecadores ou 

devedores da Igreja seriam infectados pela 

doença. A peste não escolhia a vítima e 

atingiu tanto os moradores das cidades como 

do campo; provocando um enorme 

desespero entre a população, que buscavam 

uma forma de contorna-la e assim se 

salvarem. 

Personagens: todos participam

Evento 07 
A peste negra  



A grande violência  sofrida pelos 

camponeses faz com que se  revoltem 

contra os nobres. A revolta se baseava na 

desigualdade social, motivadas pela falta de 

poder e  pelo sofrimentos ocorridos após a 

peste negra. Em 1358 explodiu a mais 

famosa  revolta de camponeses gerada nas 

classes mais baixa da sociedade  francesa a 

Jacquerie. Os servos armados com foices, 

machados e outros instrumentos de trabalho 

invadiam os castelos da nobreza, matando 

os senhores que ali viviam e roubavam as 

comidas, bebidas e peças de valor. Os 

nobres assustados perante o ocorrido 

clamam ao rei à ajuda para acabar com a 

revolta. 

Personagens: nobre , exercito e 

camponeses

Evento 08 
Jacquerie



A partir do século XI renasce  a vida urbana 

e uma parcela da população feudal se 

transferiu para as cidades, estas compostas 

por artesãos, operários, e comerciantes e 

se constituía em um ambiente diferente dos 

feudos. as cidades  eram geralmente 

administradas por senhores feudais, 

fazendo parte do domínio senhorial. Esses 

aglomerados geravam muitas riquezas, por 

meio do comércio e do artesanato, fazendo 

com que os senhores feudais cobrassem 

muitos impostos. Os moradores da cidade 

constantemente reivindicavam a diminuição 

de impostos e dos abusos senhorial, 

buscando liberdade política e 

administrativa. 

Evento 03
o renascimento  urbano 



Nobres e
Senhor de terras 

Você  é um senhor feudal e vive em 
um castelo defendendo e 
comandando um feudo. Sua renda é 
extraída do trabalho e dos impostos 
pagos por  seus servos, estes lhe 
devem obediência e você lhes deve a 
proteção. Mas, tome cuidado pois os 
impostos que você impõe nem 
sempre são justos e os seus servos 
podem se rebelar, sua meta 
principal é permanecer no poder.

Participara do evento: 2, 3,7 e 8 .



Você faz parte da nobreza, e como tal 

escolheu exercer o direito de portar 

armas, a fim de defender os interesses 

de seu senhor, o dono das terras, 

estará sempre disposto a lutar, mesmo 

que isso signifique ir contra a própria 

população local.

Participara  dos  evento 2, 6,7,8 

Exército 



Rei 
Você é um chefe do estado, mas a sua 
soberania pode ser questionada pelos 
nobres, pois o seu poder esta 
constantemente ameaçado pelos 
senhores feudais, com os quais você 
precisa manter-se constantemente 
aliado.
Sua palavra é lei, sendo você um dos 
legisladores quando há tensões entre 
os senhores de terras e os servos, 
geralmente ocasionadas pela falta de 
direitos dos servos. Mas lembre-se, 
para ter o apoio dos nobres e da Igreja 
você precisa agradá-los 
constantemente.

Participara  dos eventos : 1 e 7 



Arcebispo de Colônia 

Você é o arcebispo de Colônia, região 
oeste da Alemanha, sendo assim você é 
um nobre e participante da alta 
sociedade da igreja, como tal deve 
manter seu poder sobre a população que 
vive ali. Sua principal meta é  impedir 
que eles se rebelem, para que você 
continue recebendo seus benefícios de 
nobre. 

Participa dos eventos: 3 e 7



Camponeses

Você é um camponês, e como tal possui 
obrigações com o seu senhor, como  
plantar, colher e pagar impostos pelo 
serviço que necessita  como a segurança, 
utilização de moinhos e ferramentas 
para o plantio ou um local para 
conseguir plantar. Sua vida é definida 
socialmente pelo trabalho e pela 
servidão em troca de proteção e auxilio. 
Mas, cuidado nem sempre o seu senhor 
te retribui as vezes será necessário se 
rebelar para conseguir alguma melhoria.

Participara dos eventos: 1,2,3,4,5,6,7 e 8



Padre de Notre Dame

Você é um padre, mas acima de tudo é 
um senhor de terras, e como tal deve 
manter seu poder sobre a população que 
vive ali. Impeça que eles se rebelem, para 
que você continue no controle da região 
sul de Paris recebendo seus benefícios 
de nobre, e membro da igreja.

Participa dos eventos: 5 e 7



mercador

Você é um mercador, e busca ter 
liberdade para comercializar suas 
mercadorias  sem o peso dos impostos 
cobrados pelos senhores de terra.  
Para conquistar esta liberdade os 
mercadores junto com os  artesãos 
buscam obter mais poder para as 
cidades e assim diminuir o controle 
dos nobres e da Igreja. Mas cuidado, 
esta liberdade pode lhe custar muito 
caro.  

Participa dos eventos: 3,4 e 7



Autoridades municipais 

Você é a autoridade de uma cidade. As 
leis, a ordem e a estabilidade desta cidade 
depende de você e suas condutas, 
governe-a com mãos de ferro e impeça 
que o povo se revolte contra suas leis, e 
que uma revolução destrua toda a 
organização que você forjou.

Participa dos eventos: 5,6 e 7



artesãos
Você é um artesão, pertence a uma classe 
em ascensão  nas cidades, deve fazer de 
tudo para ter liberdade para produzir e 
vender seus serviços. Mas, nem sempre 
você pode apenas trabalhar. As vezes 
precisa se rebelar para poder manter 
seus ganhos e não ser superexplorado
pelos senhores de terra e autoridades 
municipais. Sua meta é buscar a 
liberdade de exercer seu ofício sem 
tantos impostos.

Participa dos eventos: 3,6 e 7



Abade
Você  é  um abade, dirige a Abadia 
Comery no interior da França. A Abadia 
funciona como um feudo cujo senhor é 
um monge da Igreja. Nas terras da 
Abadia vivem diversos servos, artesãos e 
camponeses, que lhe devem respeito e 
obediência. Para sustentar a Abadia 
você define a cobrança de serviços e 
impostos aos servos. Mas cuidado, 
quando você cria novos impostos com 
os quais os servos não estão 
acostumados você acaba tendo que 
enfrentar sua revolta. Seu principal 
objetivo é conter as revoltas e manter-se 
no poder.

Participa dos eventos: 1,4,5 e 7  



J O G O S  N A R R A T I V O S  

R E G R A S

2 0 1 9



Este é um jogo

narrativo de cartas, ou seja, as cartas vão narrar eventos

históricos e vocês

irão encená-los. Os jogos possuem três tipos de cartas.

As Cartas Personagens são divididas em

cartas de grupos e/ou cartas individuais. Cada carta

personagem descreve quem

você é na história. Descreve a sua personalidade, o seu

objetivo, o seu grupo e

sua relação com os outros personagens. No canto inferior

da carta estão indicados

os números dos eventos que você participará e se você

realizará alguma ação

especifica no evento.



As Cartas Narrativas descrevem os eventos

históricos, quais grupos participam dos eventos e o que eles

vão fazer no

evento.  A narrativa do jogo se constrói

pela combinação das ações determinadas nas cartas de

evento e as ações

determinadas nas cartas personagens.

As Cartas Discursos contêm falas

proferidas por figuras da época em que o jogo se passa.  

As Cartas Discursos não estão presentes em todos os jogos.



Como se joga?

1.     O professor será o narrador dos eventos contidos nas

Cartas Narrativas. Ele tem o papel de estimular e orientar

os alunos a

interpretar os personagens. 

2.     O narrador deve embaralhar as Cartas Personagens e

colocá-las em uma mesa para que cada jogador retire uma

para si. Depois deve

distribuir as Cartas Discursos, quando houver, para os

respectivos personagens

delas.
 



3.     Cada jogador deverá ler e compreender o papel que a

Carta Personagem lhe atribui e não deve mostrar o

conteúdo da carta para os outros.

Incorpore o perfil do personagem e simule sua

personalidade. É necessário

manter sempre o fundo da carta a vista como forma de

identificação do grupo que

você faz parte. 

4.     Agora veja o grupo do qual você faz parte,

identifique os jogadores do mesmo grupo e fiquem

próximos uns dos outros. Evite

sair de perto do seu grupo exceto quando for encenar um

dos eventos.



5.     O narrador inicia o jogo: Pegue a primeira carta

narrativa e leia o numero do evento para que os jogadores

que tiverem o

respectivo evento em sua Carta Personagem possam se

preparar.

6.     Os eventos estão descritos em parágrafo único, por

isso leia a Carta Narrativa e mobilize os personagens para

encenar as ações que

estiverem descritas;

7.     Só passa para a próxima Carta Narrativa após terem

encenado a todas as ações descritas. O jogo acaba quando

todas as cartas de

narração tiverem sido encenadas.



LEMBRE-SE DE UTILIZAR A

IMAGINAÇÃO

PARA ENCENAR. OS

JOGADORES DEVEM

REALIZAR CADA AÇÃO COMO

SE ESTIVESSE VIVENDO

AQUELE MOMENTO.



ROTEIRO PEDAGÓGICO

O jogo narrativo desenvolvido em dois mil e dezoito, e aplicado na turma do
primeiro ano do ensino médio, demonstrado uma nova forma de se aplicar e

ensinar história na sala de aula. O jogo é desenvolvido através de cartas
expositivas e explicativas, que se dividem em duas categorias, as Cartas

narrativas ( eventos ) serão oito cartas no total onde ela será responsável por
explicar como será o desenvolver do conflito dos personagens, trará em que

época aconteceu, quem participou, o que casou, como cada personagens agiu, e
porque, o que ocorreu durante o conflito, e o que ocasionou de consequências

para todos os envolvido  ( o desfecho fica a encargo do professor(a) revelar aos
alunos antes, deixar que eles criem suas conclusões sobre o desfecho do

evento, e relevando as reais consequências após o fim da rodada do jogo).
Cartas personagens elas são separadas por personagem individual (rei) e

personagens  coletivos (nobres, exercito, camponeses, mercadores, abades,
artesões e autoridades municipais) nela virá descrito em que classe cada um
pertence como se organizavam e agiam, suas principais características, suas

convenções e opiniões sobre os conflitos que estavam inseridos, e em qual dos
eventos narrativos eles participam, para os persongens coletivos é necessário no

mínimo dois estudantes em cada carta, mais o ideal e que sejam de quatro a
cinco participantes principalmente para a carta personagem “camponeses” já

que o jogo é focado em ver a história pelos olhos das classes geralmente
desprezadas pelas historiografias.



Feudalismo, e os fatores que impulsionaram uma transição de modelo econômico,
tendo em vista que o ponto principal é os trabalhadores, mas apresenta a visão de
todos os participantes dos eventos, não se prendendo em um único personagem.

O que vamos aprender?

Conteúdo:

O jogo aborda a história de uma maneira nova, buscando na visão de
mundo dos alunos e na historiografia apresentada nas cartas, o
entendimento do conteúdo. Outro ponto forte deste jogo é a interação
entre as classes que se pode visualizar conforme há o andamento do
jogo, apresentando pontos que antes não ficavam tão evidentes, ou
podendo também ampliar a perspectiva dos alunos sobre o lugar das
populações na história, a fim de desconstruir o conceito de que a
história é formada pelos grandes homens. os levando a desenvolverem
a oratória, e o formulamento de argumentos em debates. O jogo tem
como objetivo ser um instrumento de aprendizagem, e sua utilização 
 na matéria de história  desenvolvendo a fixação do conteúdo, alem de
auxiliar os estudantes á se contextualizar no recorte temporal
estudado, desenvolvendo à auto interpretação dos fatos que foram
trazidos no jogo.  
Além disso, fará com que o aluno compreenda as ações dos sujeitos
que viveram nesse período, suas motivações e angustias, formando o
sentimento de empatia, pois iram presenciar, viver e sentir as injustiças
sofridas por um determinados grupos social. O trabalho em equipe
será desenvolvido, já que os estudantes necessitarão um dos outros
ao desenrolar dos eventos narrativos.
Podendo ser trazido junto do jogo materiais, como vídeos, histórias
literárias, mapas para suporte da atividade, a fim de que, auxilie a
turma na compreensão do jogo 
 E depois além de ser uma atividade de sondagem, sensibilização e
fixação do conteúdo, pode ser também desenvolvido como uma
atividade de avaliação do aprendizagem da turma.


