
Roteiro Pedagógico:

O presente jogo narrativo tem finalidade de abordar as

relações de trabalho e o

surgimento dos direitos dos trabalhadores no Brasil de

maneira dialógica. Partindo do

início do século 20 onde os trabalhadores ainda não

tinham direitos consolidados até a

reforma da previdência de 2019.

• Objetivo: O jogo tem como objetivo, o

reconhecimento das relações de trabalho

existentes e as condições jurídicas dos trabalhadores.

• A narrativa do jogo permite que os alunos possam

fazer uma ligação passado-presente

a partir dos personagens interpretados, relacionando

também as conquistas e perdas

nos direitos dos trabalhadores durantes quase 100 anos

de história.

• O estilo dialógico do jogo permite que os alunos

ampliem as relações dentro de sala

de aula, aumentando o diálogo com os colegas e

também com o docente, podendo

assim visualizar de outra perspectiva os momentos

históricos estudados

• Possibilidades de aplicações: O jogo narrativo permite

diferentes abordagens

metodológicas, sendo elas

• Exercício de fixação: quando o jogo é usado para fixar

o conteúdo, exige que os

alunos fiquem atentos na narrativa para desenvolver sua

performance sobre o

conteúdo abordado.

• Sondagem de conhecimento prévio: quando o jogo é

usado para introduzir uma

atividade, fazendo assim um diagnóstico sobre o

conhecimento dos alunos sobre o

tema.

• Observações: Como as Leis mudam durante os

processos políticos é necessária uma

atualização das informações contidas nas narrativas para

que os dados sejam

concretos e condizentes com a realidade da época.



Regras do jogo:

• O presente jogo é composto por 16 cartas 
divididas em: 6 "Cartas Narrativas" que 
contém eventos históricos; 10 "Cartas 
Personagem" quem contém sujeitos 
os históricos.

• As "Cartas Personagens contém personagens 
individuas e coletivos que podem ser 
distribuídos de forma aleatória ou seletiva 
para os alunos.

• Cada "Carta Personagem" contém uma breve 
explicação sobre qual é o papel do 
personagem no jogo, o que irá auxiliar os 
alunos na interpretação das "Cartas 
Narrativas".

• Cada evento histórico lido pelo docente nas 
"Cartas Narrativas" deve ser interpretado 
pelos alunos, e os mesmos em seguida devem 
recriar o evento. Esta é a parte central do 
jogo, os alunos devem criar diálogos baseados 
no enredo histórico contido nas narrativas. 
Visando sempre defender a postura de seu 
personagem.

• A proposta do jogo é dialógica, então o 
diálogo é a peça central para o 
funcionamento pratico do jogo.
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