
Jogo narrativo 
quem é quem na história

Grandes navegações 



africanos e o Ton Dyon No século XIV, no norte
da África Ocidental havia o grande império de
Mali, um dos maiores e mais rico do
mundo. Esta riqueza provinha da exploração do
ouro e do comércio nômade dos berberes. Seu
principal líder foi o imperador Mansa Mussa.
Durante o seu reinado, a cidade de Timbuktu se
tornou uma das mais ricas e importantes da
região e se tornou um grande centro da cultura
muçulmana, com Universidades e Mesquitas.

No reino de Mali aquele que praticasse
um ato injusto seria julgado por uma assembleia,
Gbara, formada por guerreiros representantes de
cada tribo. A punição mais severa feita pela
assembleia era a escravidão.

Em 1324, um jovem livre, Ton dyon, está
sendo julgado por ter causado um acidente, o
corte da mão de outro homem livre. O que o rei e
assembleia decidirão sobre o destino de Ton
Dyon?

Nesse evento irá participar: Rei; Guerreiros

Evento I – O império de Mali



No ano mil quatrocentos e cinquenta, o papa

Nicolau quinto escreveu uma bula, que permitia que

os reis de Portugal atacassem a população da África,

com o fim de escravizar aquela população, com a

justificativa de que esses povos fossem infiéis.

Portugal encontrava-se em constante expansão,

graças as expedições marítimas.

O império de Mali permanecia em constante

decadência, pois estava cercado por inimigos que lhe

ameaçavam. Um certo dia foi avistada uma frota de

caravelas que chegavam nas praias. Eram os

portugueses, e que ao desembarcarem no litoral de

Mali começavam a pilhar as cidades costeiras.

Rapidamente o império se concentrou em repelir os

invasores, iniciando assim uma guerra.

Nesse evento irá participar: Rei; Guerreiros

africanos; guerreiros portugueses e Ton Dyon

Evento II – A chegada



Evento III - A navegação portuguesa e a distribuição

das riquezas

No século XV, o império português foi

pioneiro na busca de riquezas, terras e na

evolução da navegação marítima com a

criação das caravelas. Após vários ataques em

terras estrangeiras os navegantes retornaram

a Portugal. Essa tripulação estava interessada

em receber pelos serviços prestados durante

as navegações. E ainda, alguns marinheiros se

revoltaram e se dirigiram ao capitão-mor

reivindicando um pagamento maior pelo seu

trabalho.

Nesse evento irá participar: Capitão Mor;

Escrivão; Homem do Leme; Piloto e

Marinheiros



Após a chegada em terras brasileiras, os

portugueses tentaram se estabelecer construindo

pequenas fortalezas para impedir a invasão de

outros povos europeus. Os portugueses procuraram

se relacionar com a população nativa por meio de

um comercio muito simples. Os europeus ofereciam

peças de pouco valor, como espelhos, instrumentos

de trabalho, mas que chamavam a atenção dos

indígenas. Em troca os índios tinham que ajudar na

localização e transporte das riquezas naturais. Aos

poucos a população nativa percebeu que nesta troca

eles estavam sendo explorados e correndo o risco

de perder suas terras. Dentre os nativos, os

tupinambás, por sua tradição de guerreiros lutaram

fortemente contra os portugueses

Nesse evento irá participar: Colonos

portugueses e Tupinambás

Evento IV- Acordo e trocas desiguais 



os portugueses se apoiavam nas ações dos

padres jesuítas para obter pacificamente a

submissão dos Tupinambás. Os jesuítas

procuravam as aldeias indígenas para

converte-los ao cristianismo e ao modo de

viver e trabalhar dos europeus. Diante dessas

tentativas alguns índios tupinambás ficaram

do lado dos missionários e os outros

declararam guerra e atacaram as vilas

portuguesas.

Nesse evento irá participar: Jesuítas e

Tupinambás

Evento V - Os Tupinambás



Ton Dyon
Você é um homem comum, que vive 
do seu trabalho na cidade de 
Timbuktu. Você é um artesão e ,neste 
momento está sendo julgado por ter 
cortado o dedo de outro artesão. Seu 
destino está nas mãos do rei e da 
assembleia. Você busca explicar a 
todos que foi um acidente no 
trabalho
Haverá justiça ao final de seu 
julgamento? Qual será sua pena? 
A chegada dos portugueses mudou 
sua vida, a partir de então você e 
tantos outros nascidos na África será 
escravizados para trabalhar nas 
colônias lusitanas.



Rei 
Você é o rei do grandioso império de 
Mali, o império mais rico da história. 
Sua grandiosidade e conhecida pelos 
povos próximos, e seu poder é 
invejável. governe esse império com 
seriedade, e faça-o continuar a 
crescer com a mesmo senso de 
justiça e grandiosidade. Lembre-se 
de sua conduta e religiosidade na 
hora de levar alguém á julgamento, 
você é um rei islâmico, logo, as 
responsabilidade sociais são 
baseados na gentileza e 
consideração pelos outros, logo sua 
conduta visa o bem do coletivo, 
maioria.



Marinheiros 

Você é um profissional responsável 
por operar nas embarcações e na sua 
manutenção.  Assim você é um 
profissional que trabalha no convés, 
iça as velas, lança as âncoras, deita 
botes ao mar, carrega e descarrega a 
carga e cuida da limpeza. sem ser 
recompensado adequadamente. Era 
uma profissão muito procurada pelos 
homens por conta do encanto que se 
tinha do mar e a crença de melhora 
de vida nas terras recém 
descobertas.



Guerreiros
Você é um guerreiro de 
Mali, então tem como 
obrigação proteger o 
império em caso de guerra. 
E ainda, a de manter a 
estabilidade, impedindo 
que ocorram revoltas ou 
rebeliões.
Após a chegada dos 
portugueses você se 
converterá em Mandekalu, 
nome usado para designar 
os guerreiros africanos que 
lutavam contra os 
portugueses.



Tupinambás 

Você faz parte da tribo dos 
Tupinambá. Uma tribo que vivia 
no litoral brasileiro que tinha uma 
forte tradição guerreira. A 
coragem, a valentia eram 
qualidades exigidas de todos os 
homens. As mulheres executavam 
as tarefas agrícolas e de coleta de 
alimentos. A tribo tupinambá era 
orientada e organizada pelo 
Cacique e pelo Pajé, uma espécie 
de sacerdote e curandeiro local. 
Você esta vivendo num momento 
em que os portugueses chegam 
ao litoral brasileiro e tentam 
modificar seu modo de viver. 



Capitão Mor 

Você é comandante e maior 
autoridade no navio, 
responsável pela a segurança, 
tripulação, higiene e 
alimentação e manter a 
organização da embarcação. 
Normalmente era um nobre, 
senhor de terras da confiança 
do Rei. Podia não ter muita 
experiência de navegação, 
contando, para isso, com a do 
piloto.



Guerreiro português 
Você serve aos reis de 
Portugal que buscam na 
África e na América meios de 
se tornar uma grande 
potência mundial, mas para 
isso necessita atacar os 
reinos e populações que já 
existem nestas localidades, 
sendo sua função primordial 
proteger as vilas situadas 
principalmente na América e 
combater nas guerras que 
serão travadas ao redor do 
mundo



Jesuítas 
Você faz parte da companhia de 
jesus, e viaja pelo mundo com o 
intuito de cristianizar os povos 
considerados bárbaros. Em seu 
modo de ver, estes povos 
precisam ser convertidos e 
civilizados. De certo modo a sua 
Companhia serve de porta de 
entrada para os europeus 
explorarem e ocuparem terras fora 
do continente europeu. 
Sua principal meta é se aproximar 
dos índios e convertê-los ao 
cristianismo e assim mudar seu 
modo de viver e trabalhar.  



Escrivão  

Você é o detentor do 
conhecimento escrita assim 
você é responsável por todos 
os registros referentes à carga, 
compras e vendas e impostos.



Homem do leme

Você é responsável por manejar 
o navio quando o mar estava 
agitado, de acordo com as 
instruções do capitão e do 
piloto.



Piloto

Você é responsável pela orientação do 
navio, não sendo da nobreza, mas 
sabe ler, escrever, fazer cálculos e 
utiliza corretamente instrumentos de 
navegação como, a bússola, o 
astrolábio e o quadrante, também tem 
conhecimento da cartografia, é 
responsável pelo diário de bordo,viaja 
na popa do navio,e ia dando 
instruções aos marinheiros.



Colonos portugueses

Você faz parte dos primeiros 
portugueses que se instalaram nas 
terras do Brasil, formando fortes e 
vilas no litoral para que pudessem se 
estabelecer e fixar a sua cultura nas 
novas terras já que o objetivo 
português era explorar, civilizar  e 
povoar o território dos nativos. Você 
será constantemente atacados pelos 
tupinambás e pelos os outros 
europeus.



Expansão marítima
portuguesa

O jogo narrativo desenvolvido em dois mil e
dezenove, e aplicado na turma do sétimo ano
do ensino fundamental II, demonstrado uma
nova forma de se 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)
cinco no total, a qual será responsável por
explicar o desenvolvimento e os conflitos dos
personagens, o período histórico vivido, como
cada personagem agiu, o que ocorreu durante
o conflito, quais foram as consequências. 
Cartas personagens: elas são separadas por
personagem individual (Rei, Ton dyan, Homem
do leme, Capitão mor, Escrivão, Piloto) e
personagens  coletivos (Jesuítas, Guerreiros
portugueses, Guerreiros africanos, Colonos
portugueses, Tupinambás, Marinheiros) 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. Para
os personagens coletivos é necessário no
mínimo dois estudantes em cada carta, sendo
necessário frisar que as cartas, Tupinambás e
guerreiros africanos, devem ter mais
participantes que os portugueses, para que se
tenha a noção da proporção de habitantes das
regiões coloniais durante as invasões.

 O jogo privilegia a história produzida por
pessoas comuns, geralmente esquecidas pela

historiografia.
 



  O jogo aborda a história de uma maneira nova,
buscando na compreensão dos alunos e na
historiografia apresentada nas cartas, o
entendimento do conteúdo. Outro ponto forte deste
jogo é a interação entre os conquistadores e os
conquistados, os conflitos entre eles  que pode ser
percebido conforme o andamento do jogo.  Este
possibilita ampliar a perspectiva dos alunos sobre
o lugar das populações na história, a fim de
desconstruir o conceito de que a história é formada
somente pelos grandes homens lembrados pela
historiografia. permitindo o debate entre os
estudantes. 
O jogo tem como objetivo ser um instrumento de
aprendizagem na disciplina de história, como por
exemplo:    fixação do conteúdo, auxiliar os alunos
na contextualização do recorte temporal estudado
e desenvolvendo a 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 angústias, sentirão as injustiças
sofridas por determinados grupos da época. 
 Os estudantes necessitarão um dos outros para
desenrolar os eventos narrativos, podendo ser
trazido junto do jogo materiais, como vídeos,
histórias literárias, mapas para suporte da
atividade, para auxiliar a turma na compreensão do
jogo, e serem sujeitos do conhecimento.
 O jogo poderá ser uma atividade introdutória para
o conteúdo, uma atividade de fixação e como uma
atividade de avaliação para a turma.



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.


