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RESUMO

O presente estudo aponta os desdobramentos da utilização do folclore em forma
de Role-Playing Game (RPG) para a utilização na educação infantil. Como
metodologia optou -se pela pesquisa descritiva vinculada à abordagem qualitativa.
Ambas as opções têm como possibilidade coletar dados para a criação do RPG
sobre lendas do folclore e avaliar o produto desenvolvido. Objetivou-se discorrer
sobre o lúdico e sobre os jogos na educação infantil, elencando-se as
competências e campos de experiência da BNCC, a importância do brincar e a
importância do ensino do folclore brasileiro na educação infantil; apontam -se
também as possibilidades de utilização do RPG na educação, especialmente no
que diz respeito à adaptação para o folclore brasileiro. Aplicou-se o produto
educacional com crianças da pré-escola. Essa inovação para apresentar o folclore
brasileiro está pautada nas interações e brincadeiras orientadas pela BNCC.
Verificou-se que a criação e a adaptação de jogos são um desafio para o docente,
pois o retira da zona de conforto, fazendo com que ele faça uma melhor leitura dos
alunos e de sua capacidade de aprendizado. No presente caso, tendo em vista a
utilização do RPG de mesa para o ensino do folclore brasileiro, percebeu-se que o
experimento estimulou nos alunos a curiosidade pelo aprendizado e potencializou
a assimilação das histórias. Os resultados obtidos com o experimento foram
positivos, especialmente no que diz respeito à interação, à participação e ao
protagonismo dos alunos.
Palavras-chave: Educação Infantil. Role-Playing Game (RPG). Ludicidade.
Produto Educacional.

ABSTRACT
The present study aims to the unfolding of the usage of folklore under the form of
Role-Playing Game (RPG) to be used in children education. As a methodology, the
descriptive research was chosen and bound to the qualitative approach. Both
options offer the possibility to collect data to the creation of the RPG about folklore
legends and to evaluate the developed product. It was aimed to discuss about the
playgroup and games in children education to cast on the competence and fields of
BNCC experience, the importance of playing and the teaching of Brazilian folklore
in children education; it was also pointed out the possibilities of the use of RPG in
education, specially concerning the adaptation to the Brazilian folklore. The
educational product was applied to preschool children. This innovation to present
the Brazilian folklore is based on the interactions and games which were orientated
by BNCC. It was verified that the creation and adaptation of the games are a
challenge to the teachers, for it takes them out of their comfort zone, making them
read their students better as well as their learning capacity. In the present case,
when the use of table RPG is taken into account to teach the Brazilian folklore, it
was noticed that the experiment stimulated the curiosity of the students on learning
and it enhanced the assimilation of the stories. The obtained results with the
experiment were positive, specially when concerning the students’ interaction,
participation, and protagonism.
Key words: Children Education. Role-Playing Game (RPG). Playfullness.
Educational Product.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa pretende evidenciar o possível uso de jogos de estratégias na
educação infantil, buscando um aprendizado que promova o protagonismo do aluno,
mais precisamente as crianças de 5 e 6 anos que frequentam a pré-escola, trazendo
as interações e brincadeiras presentes no ambiente escolar da educação infantil.
Nesse sentido, propôs-se a criação de um produto educacional em forma de jogo,
tendo como tema o folclore brasileiro, com o qual foram trabalhados os personagens
do folclore brasileiro, suas características e lendas.
O estudo pretendeu evidenciar, primeiramente por meio de fontes
bibliográficas, a possibilidade do uso do jogo como ferramenta pedagógica na
educação infantil, apresentando o desenvolvimento da pesquisa, seus resultados e
suas contribuições para o possível uso de jogos no ambiente escolar, garantindo que
tal atividade esteja em consonância com os objetivos vigentes na estrutura da nossa
educação.
É oportuno destacar que, nas últimas décadas, a sociedade passou por
diversas alterações no campo das tecnologias. Em decorrência disso, modificaramse as relações sociais e o processo de acesso à informação (TAVARES, 2014). Com
isso, desde muito cedo, as crianças têm acesso às mais variadas tecnologias.
Mesmo assim, entende-se que, de acordo com Lima (2015, p. 37): “[...] não se pode
esperar que as TICS viessem produzir de forma mágica a solução para os atuais
problemas e conflitos da educação”.
Por isso, é importante que a escola acompanhe as evoluções tecnológicas e
adquira mecanismos e recursos que deem amparo para que seus professores
adaptem suas práticas pedagógicas. Dessa forma, atende-se a perspectiva de Lima
(2015, p. 21) quando afirma que “[...] a escola de educação infantil vem se
reestruturando cotidianamente, assim como a sociedade, para melhor atender os
alunos [...]”.
Nesse sentido, argumenta-se que há uma necessidade de inovações para o
professor se adequar à nova realidade da sociedade tecnológica. Essas novas
práticas pedagógicas poderiam se adequar com a utilização do RPG.
Nos dias de hoje, é preciso passar das práticas assistencialistas para um
ensino que tenha sentido para as crianças, e isso tem se transformado em uma
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necessidade respaldada por documentos que norteiam a educação infantil no
contexto brasileiro. São exemplos disso a Constituição da República Federativa do
Brasil (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBEN 9.394/96
(BRASIL, 1996), as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica – DCNEB
(BRASIL, 2013) e a BNCC (2017). Documentos como esses garantem o direito à
Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica pela obrigatoriedade
da matrícula da criança de 4 anos em escolas regulares, sendo esse um dever do
Estado e da família, além de outros regulamentos que visam a melhorias no
atendimento institucional de crianças em idade de creche ou pré-escola, mantendo o
foco no seu desenvolvimento integral.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) é o documento
mais recente da história da Educação Brasileira. Ela traz competências para a
Educação Básica em sua totalidade, bem como novidades para a Educação Infantil
como os campos de experiências, reafirmando como eixos estruturantes as
interações e brincadeiras.
No estímulo às interações, o jogo e a brincadeira são determinantes. Sua
importância foi reconhecida por Vygostsky (1997) no momento em que afirmou que o
brincar é relevante na infância, pois representa o contato da criança com a fantasia
e, de certa maneira, reproduz a vida real, já que é partir da brincadeira que a criança
pode desenvolver interação com o mundo à sua volta.
Em certo sentido, para Vygostsky (1997), a criança permanece em constante
aprendizado. Antes mesmo de passar pelo desenvolvimento infantil de maneira
completa, ela já se encontra no processo de aprendizagem, construindo
conhecimentos a partir das suas experiências, de brincadeiras e da imaginação que,
de alguma maneira, representam a própria realidade.
O jogo é importante para o desenvolvimento emocional, físico-motor, cognitivo
e para o aperfeiçoamento de outras habilidades sociais. O jogo, segundo Lobo
(2013, p. 6): “[...] oportuniza a passagem por etapas do desenvolvimento de suas
potencialidades, proporcionando melhorias nas aptidões físicas e mentais, levandoas (as crianças) a buscar soluções para conflitos”.
Tendo em vista que a educação infantil tem: “[...] como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus
aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social [...]” (DCNEB, 2013, p.23), o
jogo pode auxiliar nesse processo, dependendo das práticas pedagógicas adotadas
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pelo docente.
Quando o educador estipula objetivos a serem alcançados, o jogo transformase em recurso pedagógico e, conforme Tavares (2014, p. 8): “[...] a criança ao
brincar, cria uma atividade imaginária capaz de despontar como um instrumento
poderoso no processo de seu desenvolvimento”.
Em linhas gerais, a ocupação mais intensa e preferida de uma criança são as
brincadeiras, pois a elas entregam-se com uma seriedade incomum. Isso ocorre
porque, através do jogo e brincadeiras, a criança consegue representar aquilo que
ela não é, mas que talvez gostaria de ser; sendo, portanto, uma forma de disfarce.
De acordo com Sommerhalder e Alves (2011, p. 17): “[...] disfarçar-se é uma das
grandes paixões humanas e que possui grande valia para o convívio social”.
O disfarce é uma atitude social que diz respeito à forma como se lida com o
próximo, com o “outro”. Em outras palavras, o disfarce é uma convenção social.
Nesse contexto, o lúdico serve ao espírito infantil. O lúdico é um comportamento
natural da criança e que pretende atender às necessidades por ela identificadas,
mesmo que instintivamente.
Anteriormente, os jogos eram utilizados para ensinar princípios da moral, da
ética ou algum conteúdo da história. De acordo com o entendimento de Kishimoto
(1997, p. 31): “[...] o jogo infantil desempenha papel importante como o motor do
autodesenvolvimento e, em consequência, é método natural de educação e
instrumento de desenvolvimento”.
Percebe-se que as atividades mentais, mesmo as mais elementares da
criança necessitam de algum alimento ou estímulo para se desenvolver. Esse
estímulo pode ser compreendido como uma contribuição exterior. Nesse contexto, é
oportuno considerar que, ao se deparar com brincadeiras lúdicas, a criança passa a
construir estruturas lógicas sobre o mundo ao seu redor e, por isso, se apropria de
alguns símbolos e narrativas.
Alguns autores como Sommerhalder e Alves (2011) registram minimamente
duas características essenciais para as atividades lúdicas: I. A espontaneidade da
criança e a liberdade que caracterizam uma brincadeira voluntária; II. O mundo
imaginário que possibilita à criança um mundo que, mesmo representando o real,
pode ser diferente de seu cotidiano, conforme ela conceber.
Assim sendo, o jogo no contexto da sala de aula pode ser compreendido de
uma maneira mais abrangente do que puramente uma ação de regressão ou de
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preenchimento de tempo. Ao se estabelecer os objetivos e os propósitos
educacionais, os jogos e brincadeiras podem favorecer o desenvolvimento infantil.
Nesse contexto, insere-se o Role-Playing Game (RPG)1 de mesa com o propósito
de contar histórias relacionadas ao folclore brasileiro visando proporcionar à criança
uma interação com o educador, com os colegas e com os personagens das
histórias. Essa possibilidade de interação pode favorecer o desenvolvimento de
habilidades sociais, físicas, motoras e cognitivas na criança. O RPG consiste num
modelo de jogo cada vez mais presente no cotidiano das crianças e jovens, sendo
constituído por fases e personagens e destaca-se por prender a atenção dos
jogadores. Alguns autores apontam o RPG como uma atividade de cunho
investigativo (SILVA, 2016), pois enquanto um jogador narra o jogo e suas fases, os
demais interpretam os personagens que acabam sendo protagonistas da história do
RPG.
Em linhas gerais, o RPG é dividido em várias fases, à semelhança de um
livro. Mas, ao contrário do livro editado, o RPG pode ser mudado e construído no o
decorrer do jogo, sendo, portanto, marcado por improvisos. Os jogadores acabam
assumindo personagens e constroem a história de maneira coletiva, de acordo com
os movimentos (RIYIS, 2004).
Apesar da utilização do RPG de mesa na educação infantil não ser algo novo
na literatura acadêmica (TEODORO, 2010; TOLEDO, 2015; VASQUES, 2008);
existem algumas barreiras impostas por algumas escolas que, por desconhecimento
do RPG, acabam marginalizando o jogo, limitando as iniciativas dos educadores ou
até mesmo proibindo a sua utilização por suposta relação com alguns crimes
praticados por crianças e adolescentes.
A barreira institucional do desconhecimento talvez seja a mais complexa para
o educador. É importante destacar que existe uma infinidade de RPGs, contudo, o
que se pretendeu utilizar no presente estudo é a sua aplicação em outros contextos
educacionais, pois o RPG de mesa é mais simples que os jogos eletrônicos.
Partindo dessas premissas, este estudo pretende evidenciar que o jogo de
RPG no ambiente escolar pode favorecer as práticas pedagógicas do educador.
Essa temática apresenta-se atual, próxima do cotidiano dos educadores e das
crianças e é um campo promissor para o aprofundamento acadêmico no que diz
Sigla inglesa para Role Playing Game que significa algo relacionado a um jogo que interpreta
papéis.
1
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respeito à importância da adaptação de métodos e práticas pedagógicas no contexto
atual.
Dessa maneira, os objetivos percorridos no desenvolvimento deste trabalho
foram os seguintes: 1 – Objetivo geral: demonstrar, por meio de bibliografias e
atividades práticas, o potencial do RPG de mesa no contexto pedagógico, buscando
apresentar um produto educacional que inove e promova maior engajamento entre
professores, alunos da educação infantil de 05 a 06 anos e temas apresentados.
Nesta pesquisa, o tema de trabalho específico com as crianças da educação infantil,
foi o folclore brasileiro e o seu entendimento a partir do sistema de jogos de RPG. 2
– Objetivos específicos: a) revisar a literatura em relação à importância do lúdico e
dos jogos na Educação Infantil, destacando seu potencial para o desenvolvimento
integral das crianças da faixa etária de 05 a 06 anos; b) evidenciar o potencial do
RPG e sua possibilidade de uso na Educação Infantil; c) criar um RPG de mesa para
apresentação de conteúdos voltados ao Folclore Brasileiro, na pré-escola (Educação
Infantil); d) apresentar os resultados do jogo criado e os benefícios que o RPG
trouxe para a experiência docente.
Vale destacar ainda que este trabalho de pesquisa será apresentado em 3
momentos distintos: no primeiro momento, se fará uma explanação teórica sobre a
educação, a ludicidade e o jogo de RPG. Já no segundo momento, se apresentará o
formato da metodologia de pesquisa empregada neste trabalho e, no terceiro e
último momento, serão apresentados os resultados da pesquisa desenvolvida, bem
como, as considerações finais.
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2 O LÚDICO E OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O jogo lúdico é um importante instrumento para a educação infantil,
especialmente porque ele proporciona a criação de um mundo ficcional que simula o
real. É por meio do jogo e da ludicidade que a criança pode ser estimulada em sua
criatividade e em outras especificidades que fazem parte de seu desenvolvimento.
Em decorrência do processo de urbanização e de outras mudanças pelas
quais a sociedade passou, especialmente a partir da década de 1990, o brincar tem
assumido outros formatos. Por isso, autores como Marques, Fernandes e Silva
(2019) destacam a relevância da brincadeira das crianças não somente no espaço
externo à escola, mas também no contexto da sala de aula.
Tendo como base a relevância do brincar, este capítulo tem como foco seu
estímulo na Educação Infantil. Além disso, sistematiza reflexões sobre o folclore e as
possibilidades de utilizar os jogos para dinamizar as práticas pedagógicas que se
comprometem com a temática. O capítulo, em um primeiro momento, abordará as
competências que a BNCC propõe durante o desenvolvimento das crianças e
adolescentes, voltadas a uma visão mais integrativa e holística; em seguida, ver-seá a importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças
em idade escolar, bem como as principais “histórias” e “estórias” do folclore nacional.
Ao final do capítulo, serão abordadas as vantagens da experiência do RPG para o
ensino do folclore em sala de aula.
2.1 COMPETÊNCIAS E CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS DA BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) consiste no documento norteador
da Educação Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Educação, o qual determina
os direitos a serem proporcionados durante a Educação Básica Brasileira.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) possui algumas competências
específicas que devem ser levadas em conta quando se fala em desenvolvimento
integral. Sabe-se que são pelo menos 10 competências que, segundo alguns
autores, seriam o “fio condutor” da BNCC.
As 10 competências devem ser desenvolvidas pelos estudantes durante o
período em que estão inseridos na Educação Básica. Por isso, devem estar
presentes em todos os componentes do currículo do aluno. Nesse sentido, são
oportunas as considerações do SAE (2019, p. 1):
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As competências gerais não devem ser interpretadas como um
componente curricular, mas tratadas de forma transdisciplinar, presentes
em todas as áreas de conhecimento e etapas da educação. Elas foram
definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores essenciais para a vida no século 21.

Pode-se dizer que as competências da BNCC mostram o caminho para as
escolhas curriculares das escolas. Entretanto, antes de descrever as 10
competências, é importante entender o que a BNCC compreende por “competência”.
De acordo com a BNCC (2017), competência é o conjunto ou a mobilização de
habilidades, conhecimentos, atitudes e valores para a solução de possíveis
problemas do cotidiano.
Sendo assim, quando o aluno mobiliza habilidades, conhecimentos e valores
para resolver demandas da vida social e para o exercício de sua cidadania, isso é
uma “competência”. Então, a competência é a utilização do conjunto de
conhecimentos para a solução de um determinado problema. Abaixo, listam-se as 10
competências da BNCC:
•

Conhecimento;

•

Pensamento científico, crítico e criativo;

•

Repertório cultural;

•

Comunicação;

•

Cultura Digital;

•

Trabalho e projeto de vida;

•

Argumentação;

•

Autoconhecimento e autocuidado;

•

Empatia e cooperação;

•

Responsabilidade e cidadania.

Conforme se verifica, as 10 competências da BNCC encontram-se
interligadas com a finalidade de promover o desenvolvimento integral do cidadão. No
que diz respeito à primeira competência – o conhecimento – a BNCC sugere que
devemos valorizar os conhecimentos que são desenvolvidos no mundo físico,
cultural e digital para que o aluno possa compreender a realidade a sua volta a fim
de conseguir contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa (BNCC, 2017).
A segunda competência (pensamento científico, crítico e criativo) aponta para
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a necessidade de a escola desenvolver no aluno à curiosidade intelectual
abrangente, incluindo diversas áreas do saber e da sociedade, com a finalidade de
promover um pensamento crítico, a criatividade e a imaginação para que ele possa
analisar os problemas e formular hipóteses para resolvê-los.
O repertório cultural consiste na terceira competência descrita na BNCC. Ela
não pretende restringir o aluno a apenas uma manifestação cultural ou artística,
mas, ao contrário, sugerir para a escola que proporcione a ele o contato com
inúmeras expressões artísticas e culturais, sejam elas regionais ou de outras etnias.
Quando o aluno tem contato com outras manifestações culturais, ele tende a
respeitar a diversidade existente numa sociedade, como a brasileira (BNCC, 2017).
A quarta competência descrita na BNCC é a comunicação. A escola, na
educação básica, deve desenvolver no aluno diversas formas de comunicação:
verbais, não verbais, sonora, digital, corporal, visual, dentre outras. Além disso, o
aluno também deve ter conhecimento em outras linguagens como a artística, a ]
científica e a matemática. Essa diversidade na linguagem possibilita ao aluno
partilhar seus sentimentos e ideias de maneira bastante diversificada.
A cultura digital também é uma competência listada na BNCC. A escola deve
possibilitar ao aluno o contato com as tecnologias digitais. Isso se torna importante
porque, num mundo cada vez mais tecnológico, o aluno deve estar preparado para
lidar com essas tecnologias e ser capaz de se comunicar com o mundo à sua volta,
resolvendo problemas que possam surgir em seu cotidiano.
“O trabalho e o projeto de vida” compõem a sexta competência que a BNCC
lista como necessária na educação básica. A escola deve valorizar a diversidade de
saberes para que o aluno possa, a partir de suas próprias experiências, alinhar o
exercício de sua cidadania. Nesse contexto, o aluno pode lidar com o trabalho e com
seu projeto de vida de maneira mais livre e autônoma, consciente de sua
importância para a coletividade (BNCC, 2017).
A argumentação é a sétima competência apontada pela BNCC. A escola deve
proporcionar ao aluno a possibilidade de argumentar com base em dados, fatos e
informações confiáveis disponíveis em estudos publicados. Além disso, os pontos de
vista devem respeitar os direitos humanos, o consumo sustentável e a consciência
socioambiental (BNCC, 2017).
A oitava competência é o autoconhecimento e o autocuidado. Essa
competência também é interdisciplinar e a escola deve promover práticas
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pedagógicas que ensinem os alunos a cuidar de sua saúde mental, emocional e
física. Quando o aluno tem conhecimento sobre esses aspectos, ele consegue se
autodeterminar em suas escolhas cotidianas (BNCC, 2017).
A nona competência que a BNCC sugere para a educação básica é a empatia
e a cooperação. Essa competência é importante porque o aluno não pode tão
somente ter conhecimento sobre as disciplinas; ele deve utilizar esse conhecimento
com empatia e cooperação para a promoção de uma sociedade mais justa,
valorizando a diversidade e as identidades culturais dos diversos grupos (BNCC,
2017).
A décima competência da BNCC refere-se à responsabilidade e à cidadania.
A educação básica deve fomentar tais valores para que os estudantes possam agir
com autonomia e com responsabilidade. Além disso, ele deve ser flexível e tomar
decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis
(BNCC, 2017).
Conforme
desenvolvimento

se

verifica,

integral

do

as

dez

aluno

competências
inserido

na

da

BNCC

educação

buscam

básica.

o

Essas

competências indicam o que o aluno deve aprender para que se atinjam as metas de
formação técnico-científica e humana propostas por este documento.
Assim sendo, no que refere-se à Educação Infantil, a BNCC aponta para
vários campos de experiências e, para cada campo de experiência, há objetivos de
aprendizagem que buscam a valorização dos conhecimentos culturais, da vida
cotidiana e de seus saberes. Abaixo, listam-se os campos de experiência da BNCC
(2017): “o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e
formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações”.
O campo de experiência denominado “o eu, o outro e o nós” trata da
importância das interações na construção do próprio eu, compreendendo diferentes
pontos de vista e construindo as experiências sociais por meio da convivência com o
outro.
A experiência do “corpo, dos gestos e dos movimentos”, na Educação Infantil,
é de fundamental importância para vivenciar o movimento, o gesto, o olhar, os sons
e as mímicas com o corpo, sendo essas ações ricas em interações e ludicidade. Seu
repertório de atividades deve favorecer a exploração e a vivência de práticas que
possibilitem as habilidades corporais, tais como rolar, engatinhar, escalar e
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escorregar, entre tantas outras. As práticas pedagógicas voltadas aos cuidados
físicos, realizadas na educação infantil, possuem o objetivo de trazer emancipação e
liberdade, conhecimento do próprio corpo e não uma mera submissão aos
imperativos do ambiente escolar.
Por sua vez, “traços, sons, cores e formas” é um campo de experiência que
trata da importância do contato com a arte, o teatro, a música, a dança e o
audiovisual. Através do contato com as artes e o artístico, a criança desenvolve a
sensibilidade, criatividade e sua expressão pessoal. São experiências ricas que
podem ser oferecidas às crianças por meio das canções, desenhos, modelagens,
encenações, dentre outras atividades, que contribuem para que, desde muito
pequenas, as crianças possam desenvolver seu senso crítico e estético, permitindo
sua apropriação e reconfiguração permanentemente.
O campo de experiência “escuta, fala, pensamento e imaginação”, na
Educação Infantil, traz a importância de promover experiências nas quais as
crianças possam falar e ouvir, tenham momentos como o contato com histórias,
contos, fábulas, poemas e cordéis, propiciando assim a familiaridade com os livros
didáticos e de literatura infantil. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão
construindo hipóteses e trazendo seus primeiros conhecimentos entre rabiscos e
garatujas. Aqui, vê-se que este trabalho de pesquisa está em ampla sintonia com a
BNCC, pois os jogos de RPG podem proporcionar uma forma lúdica e interativa de
aprendizagem que associa a narrativa de histórias, a interpretação de personagens
e a capacidade imaginativa das crianças.
Por sua vez, o campo “espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” é voltado a promover, de acordo com a faixa etária, a observação
do tempo e da matéria física, dentre outras atividades. Esse campo tem o papel de
oportunizar à criança a observação e o reconhecimento das transformações no
mundo da maneira mais ampla possível. Sendo exemplos de fenômenos analisados
por esse campo: o dia e a noite, o sol e a lua, o calor ou frio, a evaporação, o líquido
ou sólido, dentre tantos outros exemplos.
Abordar as competências descritas pela BNCC nos traz a possibilidade não
só de proporcionar a aquisição de habilidades, mas também de aprender com o
contexto, buscando coerência na construção do conhecimento, trazendo contato
com diferentes culturas mesmo nos primeiros anos na escola (LIMA; ABREU, 2019).
Assim, conclui-se que as competências e os campos de experiência trazem
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objetivos que podem desenvolver nas crianças, já nos primeiros anos escolares,
suas habilidades, convivência social, atitudes e valores.
2.2 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O comportamento infantil demonstra algumas peculiaridades, dentre elas,
destaca-se a necessidade de brincar. Essa é uma condição fundamental para o
desenvolvimento de uma criança. De acordo com Santos e Pessoa (2015, p. 12) é
“através do brincar que a criança conhece o meio em que vive e interage com o
mesmo, desenvolvendo habilidades como a criatividade, a inteligência e a
imaginação”.
Desse modo, percebe-se que o brincar tem uma função social relevante no
desenvolvimento infantil. A criança, por meio das brincadeiras, apropria-se de
conhecimentos sobre si, e isso acaba contribuindo para a sua socialização.
As brincadeiras consistem, portanto, numa atividade lúdica livre e prazerosa
(SANTOS; PESSOA, 2015) que oferece à criança novas sensações, auxiliando-a a
inserir-se no mundo dos adultos, reproduzindo algumas situações e recriando outras.
Nesse processo, as “crianças assimilam o mundo da sua maneira sem um
compromisso com a realidade” (SANTOS; PESSOA, 2015, p. 12).
Em decorrência do contexto atual em que vivemos, as novas tecnologias
possuem papel relevante nesse processo. Marques, Fernandes e Silva (2019, p. 5)
argumentam que elas “[...] parecem constituir um motor para tais mudanças”. Nesse
sentido, o que se percebe não é que as crianças não sabem brincar, mas, ao
contrário, que elas substituíram algumas brincadeiras por outras. A brincadeira de
roda foi substituída pelo jogo eletrônico. Jogos que demandavam esforço físico
foram trocados por outros que não demandam esforço algum; os movimentos de
saltar e correr foram substituídos pelos movimentos dos dedos no teclado e dos
olhos que seguem a tela.
Apesar dessa mudança, não se questiona a importância dos jogos na
aprendizagem da criança. Essa visão já era observada nos escritos de Brougére
(1998) que argumentava sobre o auxílio dos jogos para a educação.
[...] o jogo é o relaxamento indispensável ao esforço em geral, o esforço
físico em Aristóteles, em seguida, o esforço intelectual e, enfim muito
especialmente, o esforço escolar. O jogo contribui indiretamente
à educação, permitindo ao aluno relaxado ser mais eficiente em seus
exercícios e em sua atenção (BROUGÈRE, 1998, p. 54).
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Embora Brougére (1998) argumente que o jogo contribui indiretamente para a
educação, Rocha (2005) afirma que ele é uma atividade completa, pois pode ser
uma ponte que liga o objetivo do docente no ensino da disciplina com a necessidade
implícita da criança de brincar. Do mesmo modo, Baracho, Gripp e Lima (2012)
apontam que o brincar pode ser uma ferramenta que auxilia o docente e, ao mesmo
tempo, motiva, proporciona experiência e saber para a criança.
2.2.1 A Utilização De Jogos Nos Anos Iniciais
Apesar de estar focado na Educação Infantil, recuperam-se, nesta seção,
estudos que se dedicam à análise dos jogos nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Essa opção está pautada na relevância da articulação entre essa
etapa e a Educação Infantil, sendo o jogo uma condição que pode contribuir nesse
processo. A BNCC (2017, p. 53), em seu item 3.3, refere-se à transição da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental, como “[...] integração e continuidade
dos processos de aprendizagens das crianças [...]”.
Os anos iniciais podem ser um desafio para as crianças egressas da
Educação Infantil. Contudo, por meio de práticas permeadas por jogos, estimula-se
que a criança associe o ambiente escolar como um lugar prazeroso. Brougére (1998,
p. 107) sugere, inclusive, que “[...] a inteligência das crianças, tão frágil ainda, deverá
ser gradualmente desenvolvida sem que jamais seja fatigada por uma aplicação
demasiado intensa”.
Nesse contexto, os jogos seriam uma maneira de auxiliar no desenvolvimento
gradativo do conhecimento da criança. Além disso, representam uma ferramenta de
aproximação com o mundo à sua volta. Percebe-se que o aluno dos anos iniciais
observa as brincadeiras como uma diversão, mas se for por meio de um jogo
controlado ou direcionado pelo educador, ela também pode aprender se divertindo.
Entretanto, é oportuno destacar alguns aspectos fundamentais na utilização
do jogo nos anos iniciais. Segundo Oliveira:
A ideia de que o brinquedo sempre contribui para a sensação de prazer
da criança, não está correta por duas questões: porque outras ações
podem dar prazer à criança; e também porque as atividades que
acompanham o brinquedo caminham juntas à ideia da perda e do ganho,
com as regas, que podem causar descontentamento, quando a criança
não atinge um resultado positivo (OLIVEIRA, 2013, p.14).

Depreende-se das palavras de Oliveira (2013) que, a depender da forma
como o jogo é utilizado, do seu desenrolar ou das regras, pode-se ter um resultado
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negativo ou não se atingir o objetivo esperado. Entretanto, o docente pode utilizar o
jogo para ensinar a criança como lidar com os insucessos e conviver com os
diferentes, independentemente de vencer ou perder.
Observa-se, ainda, que as crianças nos anos iniciais possuem algumas
necessidades, como a de divertimento, a qual somente a brincadeira ou o jogo
podem atender. Nesse sentido, Oliveira (2013, p. 14) diz que “é fundamental que se
satisfaçam essas necessidades como forma de compreender a realidade e
amadurecer para a vida adulta”.
É preciso dizer que a escola não é apenas um ambiente de ensino e
aprendizagem de conteúdos técnicos sobre uma determinada matéria, mas é
também um contexto em que se constrói o senso de limite das crianças, onde elas
se sentem partícipes de um grupo e começam a compreender, aos poucos, o seu
papel.
Neste sentido, é possível compreender que, apesar do brinquedo não se
configurar uma forma garantida de que a criança tenha prazer em suas
relações sociais, é uma maneira através da qual ela conhece as regras, e
constrói convivência social, possibilitando o seu amadurecimento e a sua
inserção no mundo adulto (OLIVEIRA, 2013, p.15).

Ao entender as regras do jogo, quais ações são permitidas e quais ações são
reprováveis, a criança passa a associar tais regras com o mundo no qual está
inserida. Dessa forma, em certo sentido, a escola pode contribuir para uma melhora
na educação - em conjunto com os pais - de cidadãos mais conscientes de seu
papel na coletividade e cientes de seus direitos.
Compreendidos esses limites da utilização do jogo no âmbito dos anos iniciais
da criança na escola, não se pode negar a força desse instrumento na educação,
seja na apreciação dos conteúdos por parte das crianças ou no entendimento das
regras sociais e do papel que cada um desempenha na coletividade.
Além das contribuições acima expostas, os jogos nos anos iniciais também
podem contribuir para o crescimento de um sentimento de autonomia e liberdade da
criança. De acordo com Oliveira (2013, p. 20): “[...] o lúdico trata-se de um olhar
sobre a dimensão humana, com destaque para sentimentos como a liberdade e o
caráter espontâneo de cada atitude que os seres humanos tomam”.
Outro aspecto a ser considerado é que o lúdico é livre, tanto nas motivações
como nos objetivos. Não se pode ter pressão para que a atividade lúdica ocorra, pois
ela deve ser feita em momentos de interações e descontrações. Segundo
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Brougére (1998), o lúdico seduz a criança e pode trazê-la de volta para o estudo e
pode ser também um instrumento motivacional.
Nesse contexto, o educador deve avaliar de que maneira utilizará o recurso
lúdico, relacionando-o com os seus objetivos pedagógicos. Desse modo, conforme
Brougére (1998), os objetivos do educador devem estar bastante claros para que
não se desperdice tempo. Assim, o educador deve preparar o enredo para que a
brincadeira também seja atraente para a criança.
Diante disso, tendo em vista que os anos iniciais da criança têm, como já foi
dito, algumas peculiaridades, ao utilizar o lúdico, o educador deve ter em mente que
“[...] a infância é o momento do acontecimento das brincadeiras, do qual elas fazem
parte, e devem ser valorizadas de acordo com a sua importância” (OLIVEIRA, 2013,
p. 22).
Sendo assim, os desejos da criança, os seus interesses e as suas
necessidades individuais podem ser satisfeitos também por meio\ das brincadeiras.
Ainda de acordo com Oliveira (2013, p. 22): “[...] a brincadeira é uma forma que a
criança tem de viver uma realidade que é pertinente à vida adulta, por ser forma de
expressar as reflexões da criança, e através da qual ela mesma pode se organizar,
se destruir e construir novamente o seu próprio mundo pessoal”.
Diante disso, crê-se firmemente que não se pode deixar de lado o lúdico e as
brincadeiras nos anos iniciais da criança em seu período educacional. Vencida a
temática da importância do brincar no desenvolvimento infantil e do lúdico nos anos
iniciais, é relevante ainda colocar essas ferramentas como práticas pedagógicas,
conforme se mostrará no tópico seguinte.
2.2.2 A Utilização Do Lúdico E Dos Jogos Como Recurso Pedagógico
Os recursos didáticos utilizados pelos educadores no contexto da educação
infantil são diversos. Não se pode, portanto, apontar para um modelo ou abordagem
uníssona, pois geralmente o docente tende a adaptar as práticas pedagógicas de
acordo com o grupo de discentes com que trabalha, com as suas especificidades
formativas e com outras condições que integram o trabalho docente.
Nesse contexto, ainda é comum que se preservem situações como as
destacadas por Chaves (2015, p. 56) ao afirmar que “[...] não raras vezes, alguns
procedimentos são elaborados em material mimeografado ou fotocopiado, e caberá
às crianças pintar os limites das ilustrações”. De acordo com o referido autor, essas
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práticas não possuem mais nenhum sentido para as crianças em nossa atualidade.
No lugar das referidas práticas, existem múltiplas possibilidades que podem ser
implantadas. Elas podem envolver histórias, músicas, poesias, materiais não
estruturados, elementos da natureza e outras condições que podem fazer parte de
maneira permanente das ações das escolas de educação infantil.
A prática supracitada tende a auxiliar no entendimento de que todos os
espaços de uma instituição escolar, voltada para a educação infantil, podem ser
relevantes e devem estar repletos de estímulos, opondo-se à prática única de
disposição de livros e brinquedos num armário que não estão ao alcance das
crianças (CHAVES, 2015). Nesse contexto, verifica-se que a utilização de jogos na
educação infantil oferece amplas possibilidades de desenvolvimento. Além disso,
eles podem possibilitar ao docente a aproximação com as tecnologias digitais que,
de alguma forma, precisam ser inseridas no contexto escolar.
Da mesma forma que a sociedade é dinâmica e nela modificam-se os modos
de relação e convivência, a aprendizagem também passa por transformações.
Assim, o docente e a escola devem estar preparados para construir uma
comunicação suficiente que possibilite interação com as famílias e com as crianças
em suas diversas faixas etárias.
Dito isso, é oportuno que o docente utilize os jogos ou brincadeiras que
melhor se adequem às necessidades de sua sala de aula. Por exemplo, a depender
da faixa etária, é preciso que se desenvolvam atividades que influenciem a ativação
das habilidades motoras. Nesse sentido, Maria et al. (2009, p. 8), afirma que “[...] as
habilidades motoras podem ser desenvolvidas num contexto de jogos, no universo
da cultura infantil, de acordo com o conhecimento que a criança já possui, sem
precisar impor uma linguagem corporal que lhes é estranha”.
Assim, o principal aspecto que fundamenta a utilização dos jogos, além de
sua potencialidade no aprendizado da criança, é a aproximação da linguagem das
temáticas abordadas pela escola com a linguagem e conhecimento da criança.
Quando a criança sente-se próxima dos assuntos que estão sendo trabalhados, ela
tem mais possibilidade de interagir e participar pro ativamente do contexto escolar.
Partindo-se dessas premissas, argumenta-se que o educador deve se valer
de métodos e maneiras atuais e próximas do cotidiano das crianças no processo de
ensino aprendizagem. Nesse sentido, Marques, Fernandes e Silva (2019, p. 6)
afirmam que “[...] existem diferentes modos de brincar, destacando-se as
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brincadeiras espontâneas, as brincadeiras com a participação dos adultos e as
orientadas ou conduzidas pelo adulto”.
Argumenta-se que não se pode priorizar uma modalidade ou estratégia de
ensino em detrimento de outras, especialmente daquelas que mais favorecem o
desenvolvimento integral. O currículo da educação infantil deve ser constituído por
um misto de atividades. Marques, Fernandes e Silva (2019, p. 6) acrescentam que
quando “[...] falamos em currículo na educação infantil, não estamos mais tratando
de ‘atividades’ aprisionadas no tempo e no espaço, com lugar e hora marcada”.
Dessa maneira, é necessário romper com esses esquemas engessados do
brincar. As brincadeiras devem ser estimuladas para que a criança desenvolva as
muitas linguagens existentes no lúdico. A linguagem das brincadeiras atravessa as
culturas, mas é importante dizer que as crianças não reproduzem a cultura ou a
prática dos adultos. Ao contrário, elas fazem as suas próprias interpretações, e
abrem

perspectivas

para

o

surgimento

de

culturas

infantis

(MARQUES;

FERNANDES; SILVA, 2019).
A aceitação dos jogos como um recurso didático que facilita a atuação do
educador frente aos desafios da educação infantil não é muito antiga, entretanto,
eles têm ampliado sua visibilidade em pesquisas de muitos educadores que afirmam
que tal prática favorece o raciocínio e a vivência de conteúdos com as situações do
cotidiano das crianças (MACHADO, 1994).
A utilização dos jogos é importante, uma vez que o brincar é uma atividade
natural, na qual a criança, de maneira espontânea, vence as possíveis barreiras e
dificuldades para a aprendizagem de um determinado conteúdo. Além disso, a
construção do conhecimento científico pode ser favorecida a partir da utilização dos
jogos. Isso ocorre por proporcionar às crianças a vivência de situações imaginárias
ou concretas, propondo desafios e estimulando-as a procurarem soluções para as
situações apresentadas no jogo. Tais desafios também podem ser apresentados a
partir de raciocínios lógicos, conversas ou trabalhos em grupo (MACHADO, 1994).
A brincadeira não é apenas uma atividade recreativa, mas também uma
maneira da criança conhecer as diversas formas, ambientes, eventos sociais e a
dinâmica interna e externa da vida. Nesse contexto, Machado argumenta que:
A criança que brinca livremente e no seu nível, à sua maneira, está não só
explorando o mundo ao seu redor, mas também comunicando sentimentos,
ideias, fantasias, intercambiando o real e o imaginário num terceiro espaço,
o espaço do brincar e das futuras atividades culturais. Brincar é também
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raciocinar, descobrir, persistir e perseverar: aprender a perder percebendo
que haverá novas oportunidades para ganhar; esforçar-se, ter paciência,
não desistindo facilmente (MACHADO, 1994, p. 26-27).

Outro fator a ser considerado é que o brincar encontra-se relacionado ao
prazer. Uma brincadeira deve proporcionar prazer para a criança. Do mesmo modo,
tal atividade auxilia no crescimento intelectual da criança, apontando para hábitos
que são necessários para o seu crescimento (MACHADO, 1994).
Conforme se depreende das palavras de Machado (1994), o brincar deve ser
estimulado, mas também não pode ser imposto. Assim sendo, a criança deve ter
liberdade de evoluir nos níveis da brincadeira para que desenvolva suas habilidades
sociais. O brincar e os jogos lúdicos, quando utilizados no contexto da educação
infantil, apontam para algumas práticas que serão necessárias à escola, adaptando
estratégias e dando um novo significado a outras ações já executadas no ambiente
escolar.
Nesse sentido, são oportunas as considerações de Maria et al (2009, p.16),
ao argumentar que, com o mundo atual, o “lúdico deve ser contemplado nas
propostas pedagógicas da Educação Infantil e, em uma perspectiva não utilitária,
possibilitar experiências reflexivas e significativas uma vez que envolve emoção
participação, prazer, descobertas, entre outros”.
2.3 O ENSINO DO FOLCLORE BRASILEIRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Neste item, discorre-se sobre o ensino do folclore brasileiro no contexto da
educação infantil, elencando-se desafios e possibilidades e perpassando também os
aspectos históricos do folclore, seu possível surgimento e influências até a sua
relevância para a educação e a formação da cultura local e nacional.
2.3.1 Aspectos Históricos
Não se pode dizer ao certo o período exato do surgimento do folclore na
História da Humanidade. No entanto, aponta-se o período medieval como o período
em que ele mais se propagou. Em determinadas festas, a nobreza se misturava com
os “não-nobres”, como no carnaval, por exemplo. Em outras festas, como a de
santos, todos usavam máscaras, dançavam, cantavam e tocavam diversos
instrumentos nas igrejas.
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Do mesmo modo, alguns palhaços que frequentavam as tavernas eram
incluídos nas cortes. Além desses, de acordo com Frade (2010, p. 1): “muitos
curandeiros eram protegidos pelas classes altas, que utilizavam seus serviços
devido à escassez de médicos. O gosto pelos romances de cavalaria e pelas
canções populares era dividido entre nobres e camponeses”. Nesses períodos
festivos, a nobreza se misturava com os demais cidadãos e juntos ouviam os
mesmos sermões e as “baladas”, que era um gênero literário comum na época. As
histórias e lendas eram valorizadas pela corte e os poetas eram protegidos pela
nobreza (COLLINS et. al., 2008).
Mas foi por volta do século XVIII e meados do século XIX que o folclore se
espalhou na forma escrita. Conforme Frade (2010, p. 2) argumenta: “nesse período
ocorreu a descoberta da cultura popular, sendo definida por oposição à erudita. Esse
movimento teve início a partir dos registros de Herder e dos irmãos Grimm, na
Alemanha”.
Em linhas gerais, o folclore pode ser definido como um construtor de lendas,
mitos e estórias que podem ser atemporais, temporais ou regionais. No contexto
brasileiro, muitas histórias que compõem o folclore nacional nasceram da
superstição do povo, especialmente para os residentes nas regiões interioranas.
Parte das estórias são boatos, narrativas populares criadas com a finalidade de
assustar as pessoas, mas, posteriormente, fundamentaram o surgimento de muitas
festas (COLLINS et. al., 2008).
Além disso, é importante delimitar que, em alguns momentos, as palavras
“histórias” e “estórias” são retratadas como forma de se compreender o folclore, pois
falar em estórias a partir da narrativa oficial, significa representar uma forma de
analisar os dados que foram compilados acerca do folclore brasileiro, segundo a
ótica não só da versão oficial, mas principalmente das versões populares.
Desta forma, no folclore também se encontram os mitos, que pertencem ao
universo das “estórias”. Eles foram criados com o objetivo de explicar algumas
“histórias”.

Aqui

compreende-se

que

“histórias

são

fatos

baseados

em

acontecimentos reais”, são parte da ciência, como o surgimento de algumas regiões,
das montanhas, do mundo e assim por diante. Os mitos acabam por dar algum
sentido às coisas para as pessoas. Do mesmo modo, são elementos presentes nas
histórias de folclore e o folclore como manifestação popular significa e ressignificam
a visão de mundo das pessoas.
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Os primeiros estudos sobre o folclore remontam o século XIX, quando alguns
autores propuseram estudar as diversas manifestações populares sobre a cultura de
uma maneira mais sistêmica e organizada. Segundo Néia (2017), no início do século
XX era comum se encontrar associações, espaços e lojas na Europa que eram
denominados “antiquários”.
Nesses locais, eram expostos alguns artefatos que se tornaram símbolos da
dominação europeia do mundo, especialmente durante os séculos XVI e XVII. Além
disso, tais antiquários tinham um propósito específico, conforme Néia (2017, p. 210):
“motivados pela busca das raízes nacionais, os antiquários voltaram-se à coleta de
vestígios do interior, aproximando-se do gosto romântico pelo exótico”.
Percebe-se, portanto, que o folclore se transformou num importante
instrumento de propagação do sentimento de nacionalismo, de pertencimento a um
determinado povo, do orgulho de se ter uma história vitoriosa, das conquistas e da
dominação, por mais que essa história fosse permeada, muitas vezes, de narrativas
extravagantes ou exageradas.
Entretanto, é importante destacar que os primeiros estudos sobre o folclore se
preocuparam demasiadamente com a materialidade das histórias, que acabaram se
afastando das questões sociais e do sentimento de pertencimento do povo. Nesse
sentido, Néia (2017, p. 211) acrescenta que “[...] o apego pelos artefatos mantinhase desconectado das questões sociais e do interesse pelos indivíduos vistos como
parte do povo”.
Assim, argumenta-se que o estudo do folclore deve levar em consideração
não apenas os objetos e artefatos, mas também o sentimento do povo e o apego
das pessoas pelas narrativas históricas. Isso acaba aproximando os estudos do
folclore da realidade da região. Segundo Néia:
As práticas culturais devem ser entendidas para além dos predicativos
que as delimitam e da tendência de se analisá-las com base em relações
de oposição e diferenciação. Assim, a relevância do folclore, como
sinônimo de cultura popular, deve residir antes nas formas como suas
manifestações são percebidas e apropriadas do que na distinção dos
componentes que as definem (NÉIA, 2017, p. 224).

Nesse sentido, os diversos estudos que surgiram desde o início do século XX
caminharam na direção de se apegar ao sentimento do povo e deixar de lado os
aspectos materiais da história. Percebeu-se que esse caminho acabou respeitando
as manifestações naturais da cultura popular e isso favoreceu até mesmo o
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surgimento de outras histórias folclóricas (NEIA, 2017).
2.3.2 Lendas Do Folclore Brasileiro
No folclore brasileiro, encontram-se diversas estórias, também conhecidas
como lendas, que nasceram a partir de relatos de povos locais ou que foram
assimiladas e modificadas de outras partes do mundo. Entre as estórias mais
conhecidas, destacam-se: Boitatá; Boto; Curupira; Lobisomem; Mãe-D’água; Corposeco; Pisadeira; Mula-sem-Cabeça; Mãe-de-Ouro; Saci-Pererê; Capelobo; Comadre
Florzinha; Cobra Norato, dentre outras. Partindo-se dessa premissa, apresentar-seão agora algumas estórias importantes do folclore nacional.
A estória do Boitatá, por exemplo, refere-se a uma cobra de fogo. Ela protege
e guarda a fauna e a flora. Esse personagem persegue e mata aqueles que afrontam
a natureza. Alguns pesquisadores como Néia (2017) destacam que tal estória
remonta a época do padre jesuíta José de Anchieta, no século XVI, já que o famoso
padre teria registrado essa lenda, pela primeira vez, em 1560. Assim, Boitatá é um
dos primeiros personagens do folclore brasileiro.
O Boto é outro personagem do folclore brasileiro. Ele viveria na região
amazônica e seria apresentado como um homem de boa aparência que encanta as
mulheres nas festas. Entretanto, após conquistá-las, o Boto as leva para o rio e as
engravida. Após engravidar as mulheres, esse homem mergulha no rio e se
transforma em boto novamente (FRADE, 1997).
O Curupira é um personagem um pouco mais conhecido do folclore brasileiro.
Da mesma forma que o Boitatá, ele protege as florestas. Como principais
características, ele tem cabelos compridos, é anão e tem os pés virados para trás.
Essa última característica acaba enganando os caçadores, porque não se sabe para
qual direção ele vai (FRADE, 1997).
Já a Mãe-D’Água é uma personagem também muito presente no folclore
nacional, ela é muito parecida com uma sereia. Além disso, ela canta e atrai os
homens para levá-los ao fundo do mar.
O “Corpo-Seco” é um personagem assombroso que assusta as pessoas nas
estradas. Conta-se que, quando ele era vivo, era um homem ruim e gostava de fazer
o mal para as pessoas, prejudicando a própria mãe. Mas, depois de morrer, ele não
foi aceito pela terra devido à sua maldade, e assim ele teve que viver como uma
alma penada nas estradas (FRADE, 1997).
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A Pisadeira é outra personagem da mitologia brasileira; ela seria uma velha
de chinelos que aparece nas madrugadas para pisar na barriga das pessoas,
provocando falta de ar. Alguns autores como Néia (2017) relatam que ela apareceria
quando as pessoas vão dormir com o estômago cheio.
Têm-se ainda outros personagens no folclore brasileiro, como a Mula-semCabeça. Essa personagem surgiu no interior do Brasil e seria caracterizada como
uma mulher que teve um relacionamento com um padre. Como pena deste romance
proibido, ela teria sido punida a ser, todas as noites de quinta-feira para sexta-feira,
uma mula que galopa soltando fogo pelo pescoço (FRADE, 1997).
A Mãe-de-ouro seria outro mito que seria uma bola de fogo que aponta para
os locais onde há jazidas de ouro. Tal personagem seria uma mulher que brilhava e
voava pelos ares. Ela seria bastante bonita e convenceria os homens casados a
largarem suas famílias para se encontrarem com ela e acharem muito ouro nos
locais apontados (NEIA, 2017).
O Saci-Pererê é apresentado como um jovem negro que não tem uma das
pernas. Ele sempre está sem camisa, com um gorro vermelho e um cachimbo na
boca. Ele teria poderes mágicos e viveria praticando travessuras com as pessoas e
se divertindo com isso. Ele queima comida, espanta cavalos e acorda as pessoas
com risadas bem altas (FRADE, 1997).
O Capelobo é outro personagem comum na região do Norte do Brasil. Ele
seria um monstro com parte do corpo em formato humano, forte e peludo. Ele teria a
cabeça de um tamanduá-bandeira e seria o defensor das florestas e atacaria os
caçadores, mas se alimentaria de gatos e cachorros (NEIA, 2017).
Tem-se ainda a Comadre Florzinha: esta personagem é uma cabocla que
viveria nas florestas do Brasil (especialmente nas matas do Nordeste). Ela seria
muito vaidosa, sendo protetora da floresta. Por isso, ela aprontaria travessuras e
daria sustos nos caçadores e madeireiros (FRADE, 1997).
Verifica-se, ainda, no folclore brasileiro, a estória da Cobra Norato. Esse
personagem é um homem que se transforma em cobra durante o dia. Ele seria fruto
do relacionamento do Boto (citado anteriormente) com uma índia. A Cobra Norato
tinha uma irmã gêmea que era má. Para quebrar esse feitiço e voltar a ser homem
novamente, ele teria que matar sua irmã, o que ele consegue fazer com a ajuda de
um amigo.
Assim sendo, faz-se assaz necessário destacar que dentre as estórias
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citadas, algumas foram selecionadas para o nosso produto educacional: algo que
será apresentado, com maior atenção, no capítulo 4 de nosso trabalho.
2.3.3 O Ensino Do Folclore No Contexto Educacional
Após apresentar essas diversas estórias folclóricas, é preciso destacar que o
folclore consiste, acima de tudo, em uma manifestação cultural que está presente
implicitamente em qualquer cultura. Cada região possui sua identidade, seu folclore
e sua história. Desse modo, o ensino do folclore consiste na perpetuação da história
de um povo e aponta para a continuidade de uma identidade regional.
No que diz respeito às possibilidades de ensino do folclore e às diversas
práticas pedagógicas que podem ser utilizadas na sala de aula, há um ganho efetivo
para o aprendizado do aluno se, “o professor sabe sobre a temática, explora a
mesma e faz as aulas se tornarem mais vantajosas, tanto para suas metodologias
didáticas,

quanto

para

o

aluno

e

suas

aprendizagens”

(GONÇALVES;

GRAUPMANN, 2017, p. 6284).
A utilização do folclore na sala de aula, inicialmente, consiste num
reconhecimento da importância da cultura do povo e da ciência popular, apontando
para a importância desse saber para a formação do indivíduo em sociedade,
respeitando-se suas origens e sua identidade. Nesse sentido, Gonçalves e
Graupmann (2017, p. 6285) argumentam que:
[..] o reconhecimento da ciência do povo como parte importante do saber
social não é algo novo. Quando se percebeu que todos os povos estão
condicionados a determinados costumes, iniciaram-se pesquisas sobre as
diversas influências que regem o comportamento do ser humano.

O ensino do folclore contempla alguns fundamentos, conforme Frade (1997)
apresenta: a) tradição; b) persistência; c) oralidade e d) anonimato. As narrativas
que contém esses fundamentos podem ser folclóricas se vivenciadas por um
determinado meio social e repassadas anonimamente. O folclore é, portanto, um
conjunto de histórias que permanece no povo, mesmo com a passagem dos anos.
Evidentemente, as narrativas podem sofrer alterações, mas têm aspectos em
comum e essas similaridades dão perenidade aos relatos folclóricos. O ensino do
folclore, em certa medida, pode ser também compreendido como o ensino da
história, só que contada a partir da cultura popular e das pessoas comuns da
sociedade. Ao repassar as narrativas do folclore para os alunos, o docente acaba
utilizando a cultura como fonte.

31

Sabe-se que a escola se encontra inserida na sociedade e acolhe vários
elementos que se encontram dispostos nela, até mesmo o folclore e as culturas. De
acordo com Gonçalves e Graupmann (2017, p. 6287): “tendo como objetivo a
educação formal, de maneira científica e elaborada, a escola trabalha com os
estudantes da instituição, o que pode ser encontrado no meio em que se vive”.
Portanto, o folclore, ao ser compreendido como uma manifestação social, deve ser
visto como um aspecto relevante no ensino e no planejamento e elaboração dos
conteúdos. Observa-se que, atualmente, alguns educadores têm utilizado o folclore
na alfabetização e no letramento. Isso se deve, especialmente, pelo fato de que a
história do folclore é rica e acaba atraindo a atenção das crianças (GONÇALVES;
GRAUPMANN, 2017).
Além disso, outros educadores inseriram o folclore no ensino da história e da
cultura. Esse fator é relevante porque o tema acaba abrindo a mente dos alunos
para a diversidade de culturas. Ao compreender essa diversidade, eles desenvolvem
a aceitação e a empatia pelo que é diferente. Evidentemente, cabe ao educador
delimitar a abrangência da utilização do folclore, tendo em vista que existem muitas
histórias e essas variam de acordo com cada região (GONÇALVES; GRAUPMANN,
2017).
2.4 O RPG: HISTÓRIA, DESCRIÇÕES E INFLUÊNCIA NA VIDA HUMANA E
NA EDUCAÇÃO
O RPG apresenta alguns aspectos relevantes no que tange à sua influência
na vida humana. O crescimento do RPG nos últimos tempos se deu pela observação
da indústria de jogos sobre as narrativas e as dinâmicas desse tipo específico de
jogo. Isso pode ser observado a partir do texto de Araújo e Ramalho:
A indústria de jogos vem investindo cada vez mais em jogos de maior
apelo estético da narrativa, contratando escritores profissionais para
desenvolver o enredo de seus jogos, que aliados ao produto de artistas
das diversas áreas (ilustração, música, etc.) vêm trazer aos seus
jogadores uma experiência mais rica (ARAÚJO; RAMALHO, 2017, p. 1).

Desse modo, o jogo de RPG passou a ter uma importância muito maior que
os jogos tradicionais por sua narrativa mais rica, capaz de conectar o jogador à
história do jogo. Ainda de acordo com Araújo e Ramalho (2017, p. 2):
[...] ao mesmo tempo, há um crescente interesse em como fazer com que
essa experiência narrativa seja mais interativa para o jogador, ou seja,
como dar mais possibilidades para se alterar a narrativa do jogo,
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aumentando a liberdade de mudar ou determinar a história do jogo.

Segundo os autores, ao possibilitar ao jogador a mudança da história, o efeito
de autonomia e de controle sobre os destinos do jogo proporciona “prazer” ao
jogador. No sentido psicológico, pode despertar no indivíduo o pensamento de que
ele pode ser protagonista não somente do jogo, mas também de sua realidade
pessoal. Entretanto, Araújo e Ramalho (2017, p. 2) problematizam que “o principal
desafio que isso envolve é que a maior parte da literatura tenta conciliar o seguinte
tema: como dar maior grau de controle para o jogador sem perder de vista os
elementos estéticos?”.
Essa problemática, levantada por Araújo e Ramalho (2017), é relevante uma
vez que, em casos de maior liberdade para os jogadores mudarem o curso do jogo,
isso poderia prejudicar a narrativa. Então, tem-se que levar em consideração uma
relação do meio, onde a liberdade de alterar a história não entre em rota de colisão
com o que o roteirista pretendia com o jogo. Desse modo, o RPG apresenta-se como
um instrumento relevante de recreação e, também, de redirecionamento do indivíduo
para a história e para as narrativas.
Diante disso, tratando-se da utilização do jogo como uma prática pedagógica,
pode-se considerar que o Role Playing Game (RPG) se insere adequadamente.
Aliás, vale ressaltar que tal modalidade de jogo tem crescido no Brasil desde
a década de 1990. Não obstante, a literatura acadêmica tem estudado este jogo
enquanto uma prática pedagógica. Nesse contexto, destaca-se o estudo de Andrea
Pavão (1999). Essa autora desenvolveu um estudo com o título “A aventura da
leitura e escrita entre mestres de Role Playing Game (RPG)”. Posteriormente, Luís
Eduardo Martins defendeu uma dissertação sob o título “A porta do encantamento:
os jogos de interpretação (RPG) na perspectiva da socialização e da educação”.
Esse trabalho foi realizado no ano 2000 e o autor analisou as possíveis práticas dos
jogadores para propor uma relação entre eles e a socialização.
De acordo com Martins (2000) e Pavão (1999), os jogos de RPG podem
influenciar tanto na escrita quanto na interpretação e socialização dos jogadores.
Percebe-se que, desde então, vislumbra-se a possibilidade de influência do RPG
nas práticas pedagógicas. Outrossim, não se pode negligenciar a importância das
narrativas para o RPG. Nesse contexto, a narrativa épica, o folhetim e o conto são
tipologias textuais frequentes e presentes no RPG. É possível argumentar que o
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jogo pode contribuir para estimular a leitura de obras ficcionais. Da mesma maneira,
o RPG pode ser usado como um produto educacional. Assim, a forma como as
narrativas ficcionais do RPG são produzidas também pode ser um estímulo para a
leitura e o desenvolvimento educacional dos alunos.
No âmbito da utilização do RPG como prática pedagógica, entende-se que a
construção dos personagens é um aspecto bastante relevante para o sucesso ou
insucesso da prática. Isso porque o desenvolvimento da narrativa encontra-se
atrelado aos personagens e esses devem ter características que se adequem ao
objetivo do conteúdo e da história que se deseja repassar.
É preciso que se diga também que essa construção não ocorre de maneira
maniqueísta; deve-se respeitar o objetivo da narrativa, que nem sempre é
constituída de um vilão e de um mocinho, mas de vários personagens que dialogam
entre si e possuem características para figurar em vários lados da história, podendo
construir caminhos diferentes.
Percebe-se, desse modo, que a construção dos personagens aponta para
uma proposta bastante pluralista, indicando que, a depender do caminho que se
percorre a história, ela pode ter desdobramentos e contornos diversos. Nesse
sentido, são oportunas as considerações de Vasques (2008, p. 78), quando afirma
que “essa visão, mais aprofundada possibilita-nos observar uma característica
positiva do RPG: a criação de personagens que representam distintos pontos de
vista, fugindo de dualismos num exercício que fortalece a experiência da alteridade”.
A utilização do RPG como prática pedagógica, portanto, demonstra ações no
sentido de promover a interação e a cooperação dos participantes na construção da
narrativa. Segundo Palmieri (2015, p. 245) os “jogos cooperativos são exercícios
para compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos, tendo
pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmos, mas sendo muito
mais uma fonte de prazer”.
Ao promover a união e a coragem nos alunos para dialogarem e chegarem a
uma solução para um determinado problema ficcional criado pelo jogo, o educador
também estimula nos alunos o desenvolvimento de habilidades sociais que podem
resultar no desenvolvimento de cidadãos mais comunicativos e conscientes de seu
papel na coletividade.
Também são oportunas as considerações de Palmieri (2015, p. 246) ao
afirmar que “é importante destacar que os jogos cooperativos representam uma
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ressignificação crítica do esporte e do significado da competição”. Este aspecto é
relevante porque aponta que a utilização do RPG como prática pedagógica pode
auxiliar os alunos, desde a fase infantil, nas possibilidades de construção de
soluções para além das temáticas maniqueístas. Ao proporcionar contextos de
diálogos, o educador estimula nos estudantes uma mente aberta, pluralista e que
pode enxergar não somente os jogos, mas também o contexto educacional e a vida
de uma maneira mais abrangente, inclusiva e respeitadora.
De maneira geral, a utilização do RPG como prática pedagógica compreende
que a ideia central do jogo é marcar pontos de diversas formas e não sofrer por não
ter conseguido marcar. A construção de uma melhor aceitação da derrota ou da
vitória poderá auxiliar o aluno a ser um cidadão mais consciente de seu papel,
superando rivalidades desnecessárias.
2.4.1 A Utilização Do RPG Na Educação
O RPG, por muito tempo, foi visto como um inimigo da aprendizagem, uma
vez que tomava o tempo de estudo dos alunos e apenas fornecia entretenimento. No
entanto, nos últimos anos, várias experiências têm se mostrado proveitosas com a
utilização dessa ferramenta nas práticas pedagógicas no contexto educacional,
especialmente na educação infantil, justamente porque após a utilização do RPG, o
aluno acaba por vislumbrar alguma utilidade nos conteúdos que são repassados,
não apenas sendo algo distante, abstrato e disposto no quadro. Nesse sentido,
Ferreira-Costa et al (2007, p. 109) acrescentam que “informações adquiridas em
situações-problema têm maior possibilidade de se tornar significantes para o
indivíduo e, dessa forma, se transformar em conhecimento”.
Conforme se verifica, as oportunidades geradas pela utilização do RPG
podem favorecer a aquisição de conhecimentos significativos que foram produzidos
a partir de uma interação e participação direta do aluno nesse processo de
construção juntamente com o docente.
2.4.2 O RPG E Seu Potencial Na Educação
Como já mencionado neste texto, a sigla RPG significa Role-Playing Game,
corresponde a uma atividade em que os jogadores assumem os papéis dos
personagens e são responsáveis pela criação de narrativas de maneira conjunta.
Essa parte da construção de narrativas dos papéis no contexto educacional pode ser
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muito relevante, uma vez que possibilita interesse, atenção e possibilidade de um
aprendizado mais colaborativo com o aluno (TOLEDO, 2015).
No âmbito da educação infantil, essa prática apresenta-se como importante,
tendo em vista que estimula a construção de um mundo imaginário que pode
favorecer a criança na assimilação de conteúdo, representando sua realidade de
uma maneira diferente.
A inserção de práticas pedagógicas como a utilização do RPG no âmbito
escolar pode ser vista como uma estratégia relevante, especialmente no que
concerne a construção de um modelo de educação que proporcione um ambiente de
aprendizagem que “compreenda as necessidades, dificuldades e particularidades
dos estudantes, bem como, [coloque] em discussão outras metodologias” (TOLEDO,
2015, p. 5).
A utilização do RPG aponta para o retorno da contação de histórias na
educação. No entanto, esse tipo de contação seria diferente das outras formas, uma
vez que essa demanda algumas interações e participações entre o ouvinte e o
grupo. Segundo Teodoro (2010, p. 166): “o grupo de pessoas no RPG se divide em
duas categorias: mestre e personagens. A primeira categoria (o mestre) é o narrador
e apresenta algumas funções: narrar/contar a história”.
O mestre tem o poder de fomentar o ingresso dos envolvidos em aventuras
fictícias. Além disso, o mestre pode mediar possíveis conflitos e eventos. Em certo
sentido, o mestre apresenta o arquétipo de uma história. A estória tem a função de
estimular a imaginação dos participantes, fazendo com que eles criem e visualizem o
cenário da estória onde se passa o jogo em sua mente.
Para que tenha o significado pretendido, o mestre deve fazer a narração de
maneira interpretada, desde a entonação da voz até as vestes. Desse modo,
promove-se uma ambientação no tema e a narrativa torna-se verossímil. De acordo
com Teodoro (2010, p. 167): “esse arcabouço geral que é essa primeira etapa de
narração é deveras aberto e abrangente, possibilitando uma série de rumos, ou seja,
é uma ambientação, um cenário e, portanto, sem objetivos [pré-definidos]”.
As propostas de ações do mestre supracitadas levam os personagens a
fomentar acontecimentos em cadeia, como se fosse um teatro. No entanto, os
objetivos devem ser explícitos (COLLINS et. al., 2008). Conforme se verifica, o RPG
pode ser um instrumento relevante na educação, no sentido de tornar mais atraentes
alguns conteúdos. Do mesmo modo, pode ser uma ferramenta de resgate da
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contação de histórias no contexto educacional. Dessa forma, insere-se a
possibilidade de ensinar histórias do folclore brasileiro a partir de tal prática
pedagógica que se apresenta como relevante no atual contexto educacional.
Argumenta-se ainda que a utilização de jogos no contexto educacional
poderia ser incentivada durante o período de formação docente. O conhecimento
tem como fundamento diversas fontes sociais como a escola, a sociedade, a família.
No entanto, conforme Ramos e Silva (2019, p. 267) afirmam:
Essas dimensões podem se interligar de diferentes maneiras. Por
exemplo, há professores que utilizam tecnologias no seu cotidiano e
interagem com jogos, conhecendo suas características e até mesmo
possibilidades, mas não os incorporam em suas práticas pedagógicas.

Entretanto,

conforme

o

docente

entende

essa

realidade

e

seus

desdobramentos, ele é capaz de manejar diferentes fatores e ensinar com mais
qualidade para que os alunos desenvolvam as suas habilidades. Percebe-se,
portanto, que é importante ainda durante o período de formação docente, que o
professor vislumbre a importância desses mecanismos (como os jogos) numa
perspectiva mais ampla e integrativa com sua prática pedagógica (RAMOS; SILVA,
2019).
Outro aspecto a ser considerado é que os jogos cognitivos (como os de RPG)
podem auxiliar as crianças na resolução dos problemas dentro do contexto escolar.
Nesse sentido, Ramos e Rocha (2019, p. 360) argumentam que os jogos cognitivos
“exercitam significativamente os aspectos ligados a cognição, ou seja, desafiam o
jogador a utilizar elementos como o raciocínio lógico, memória, atenção e a
resolução de problemas”.
Os jogos cognitivos, portanto, acabam trazendo aspectos ligados ao lúdico, ao
prazer e à alegria presentes na evolução infantil para o contexto escolar (RAMOS;
ROCHA, 2019). Dessa maneira, os jogos trazem uma carga de prazer e interesse da
criança para o contexto educacional. Os jogos também podem auxiliar no controle
inibitório das crianças, conforme Ramos e Garcia (2019, p. 1) argumentam:

O controle inibitório refere-se a uma importante dimensão das funções
executivas, que envolve a capacidade de controle de atenção, de
pensamento, de comportamento e de emoções para superar
predisposições internas ou atração externa, visando atuar de forma
contrária aos impulsos para responder ao que é necessário ou mais
apropriado.
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Desse modo, os jogos se apresentam como um elemento muito relevante
para as crianças e, portanto, devem estar presentes nas práticas educacionais dos
docentes. A partir dessa afirmação, conclui-se que os jogos de RPG podem facilitar
enormemente o trabalho dos docentes da educação infantil na medida em que
aproximam o mundo lúdico do mundo da aprendizagem.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA
No que diz respeito à classificação do estudo, optou-se por uma pesquisa
descritiva vinculada à abordagem qualitativa. Ambas as opções têm como
possibilidade coletar dados para criação do RPG sobre lendas do folclore e avaliar o
produto desenvolvido. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de
informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever
os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987), a saber, a
realidade escolar de crianças de 05 a 06 anos de idade. No caso desta pesquisa, tal
metodologia contribuirá para conhecer a percepção de crianças sobre demandas
implicadas na criação do jogo e qual é a percepção em relação a ele durante seu
uso. Portanto, além de aumentar a familiaridade com o objeto de estudo,
possibilitará levantar demandas para seu aprimoramento futuro.
A abordagem qualitativa, por sua vez, é fundamental para a compreensão de
particularidades, possibilitando a exteriorização da subjetividade, sem a necessidade
de assegurar a homogeneidade dos resultados. Portanto, essa abordagem responde
a questões mais particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes e, “dessa forma, corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 22).
Essa característica possibilitará o levantamento de sugestões para elaboração
do RPG e para a sua avaliação.
3.1 APRESENTAÇÃO DO DELINEAMENTO DA PESQUISA
Em seu delineamento, o estudo será desenvolvido em quatro etapas, sendo
que cada etapa contempla um objetivo específico, conforme sistematizado no
Quadro 01, qual é apresentado a seguir.
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Quadro 1 – Delineamento da Pesquisa
Objetivo geral

Desenvolver um Role-Playing Game (RPG) de
Descritiva
mesa sobre lendas do folclore e estratégias que
estimulem seu uso na Educação Infantil, avaliandoo na percepção de crianças de 05 a 06 anos de
idade.
Etapa Objetivoespecífico
Tipo de Abordagem
Técnica
Instrumento
pesquisa
Levantar
sugestões
para criação
Roteiro de
Etapa
Entrevista
do RPG com Descritiva
Qualitativa
I
entrevista
crianças que
conhecem o
referido jogo.
Analisar
tutoriais a fim
Etapa

II

de

levantar
possibilidades
para
a
criação
do
RPG.

Descritiva

Abordagem

Tipo de pesquisa

Qualitativa

Bibliográfica Questionário

Qualitativa

Fonte

Participantes

2 crianças de
Crianças

10 anos e 1

criança de
anos

Tutoriais

6

Pesquisadores
envolvidos
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Objetivo geral
Desenvolver um Role-Playing Game (RPG) de
mesa sobre lendas do folclore e estratégias que
estimulem seu uso na Educação Infantil, avaliandoo na percepção de crianças de 05 a 06 anos de
idade.
Tipo de Abordagem
Etapa Objetivo
específico
pesquisa
Desenvolver
um RPG
sobre lendas
do folclore
compatível
com as
Bibliográfica
Etapa demandas
formativas de Qualitativa e descritiva
III
crianças de 5
a 06 anos de
idade

Etapa
IV

Avaliar o RPG
sobre as
lendas
do Descritiva
Qualitativa
folclore
na
percepção de
crianças de
05 a 06 anos
Fonte: a autora.
de idade.

Tipo de pesquisa

Abordagem

Descritiva

Qualitativa

Técnica

Instrumento

Livreto
explicativo
para mapas,
Bibliográfica

cartas
RPG

Fonte

Participantes

Livros,
materiais

de disponíveis Pesquisadores

com na internet,

envolvidos

informações
criação
sobre
os própria
personagens

Entrevista

Observações,
fotos
e
depoimentos Crianças
livres, “roda
de conversa”

24
crianças
entre 05 anos
a 06 anos.

41

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA
O produto, após sua criação, será aplicado no Núcleo de Educação Infantil
Castelo Encantado, localizado na Rua Frei Canísio, s/n, bairro São Bernardo do
Campo, no município de Porto União – SC.
O Núcleo Educacional em questão atende crianças de 4 até 6 anos e 8
meses, ou seja, crianças em idade de pré-escola. Sobre os alunos que estão na
idade de 6 anos, é necessário explicar que esses completam 6 anos após a data de
31 de março, o que corresponde ao determinado pelo artigo 1º da Resolução do
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina nº 64/2010, que resulta na
impossibilidade da matrícula deles nos anos iniciais do ensino fundamental.
O Núcleo de Educação Infantil Castelo Encantado, atualmente, conta com
duas turmas, especificamente nas condições acima citadas, sendo uma turma no
período matutino, com 9 alunos, e outra no período vespertino, com 15 alunos. Cada
turma possui uma professora regente e uma estagiária auxiliar.
No momento não há pedagoga no Núcleo Educacional (ano de 2019), sendo
a direção responsável por todo trabalho pedagógico e administrativo. No caso,
somente há a diretora, não havendo secretários ou outros auxiliares administrativos.
O município de Porto União conta com a Coordenação de Educação Infantil que atua
conjuntamente com a Secretária Municipal de Educação, sendo esse órgão o
responsável por coordenar e orientar todos os Núcleos Municipais.
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Em relação aos 24 participantes, alunos do Núcleo Educacional onde foi
aplicado o produto, realizaram-se observações dos participantes em quesitos como
envolvimento, aceitação, compreensão e comprometimento em relação à forma de
apresentação do conteúdo antes da aplicação do produto educacional. Outrossim,
após a coleta de dados e a aplicação do produto (através de fotos e conversas
dirigidas e transcritas), desenvolveu-se a análise propriamente dita dos resultados
do produto educacional.
De acordo com o cronograma exposto no Quadro 1, a Etapa I foi desenvolvida
da seguinte maneira: três participantes foram envolvidos na fase de sugestão de
confecção do RPG, sendo duas crianças de 10 anos e uma criança de seis anos,
sendo que esta última participou mais ativamente na criação do jogo, haja
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vista que o jogo foi concebido e elaborado exatamente para crianças de sua idade.
Assim, apresentamos agora o questionário direcionado às crianças de 10 anos e, em
seguida, as respostas fornecidas por elas. Outrossim, a ideia básica que orientou a
coleta de dados, fundamentou-se na prática cotidiana da roda de conversa guiada
pelas questões abaixo elencadas:
3.3.1. Questionário aplicado às crianças de 10 anos
Quadro 2 – Questionário aplicado às crianças de 10 anos
1-

Você conhece jogos de cartas de Pokémon ou Yu-gi-oh?

2-

Você gosta desse tipo de jogos?

3-

Onde você viu pela primeira vez jogos de carta?

4-

Conhece os jogos de interpretações de papeis, como o RPG?

5- Em caso afirmativo, conhece apenas os eletrônicos ou também os de mesa? Se
sua resposta for negativa, você pode optar por continuar as respostas e conhecer o jogo, ou
responder apenas o que desejar.
6-

Gostaria de desenhar cartinhas de jogos como estes?

7-

O que o RPG tem de diferente dos jogos de tabuleiro?

8- Acha que seria interessante criar um jogo de cartas que pudesse falar de
habilidades de personagens folclóricos?
9-

Tem ideia de quem pudesse ser o vilão neste jogo do folclore? E o mocinho?

10-

Pode me dar uma ideia do que preciso para fazer um jogo de RPG de mesa?
Fonte: a autora.
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3.3.2 Contribuições da criança 1
Figura 1 - Questionário respondido pela criança 1

Fonte: a autora
3.3.3 Contribuições da criança 2
A Figura 2, exposta a seguir, apresenta as respostas da criança aqui
denominada 2. Nessa imagem é possível perceber que a criança conhece os jogos
em questão e gosta de participar de momentos de interação com os amigos
proporcionados pelos jogos.
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Figura 2 - Questionário respondido pela criança 2

Fonte: a autora

3.3.4 Criança De 6 Anos E A Confecção De Um Desenho
Sobre esta atividade, deve-se fazer uma observação muito importante: foi um
adulto que direcionou a elaboração das perguntas, e a criança ajudou na confecção
do desenho, dando uma primeira ideia do que seria necessário fazer para a
confecção do jogo de RPG.
Na figura a seguir, pode-se observar o esboço das cartinhas, como as do jogo
de Pokémon, mas com personagens do folclore brasileiro.
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Figura 3 – Desenho das cartinhas propostas pela criança de 6 anos

Fonte: a autora

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS
Destaca-se, aqui, o objetivo de trazer um maior entendimento sobre o objeto
da pesquisa (seja ele um fato ou um fenômeno), visto que a experiência
desenvolvida em sala de aula têm como finalidade mais importante explorar a
aplicação do RPG, para, posteriormente, descrever os resultados coletados pelo
produto RPG.
A pesquisa-ação, por sua vez, traz como característica a participação dos
envolvidos no processo investigativo e foi usada para descrever o envolvimento e o
interesse dos alunos em relação ao produto educacional oferecido, trazendo uma
interação entre pesquisador e envolvidos. Essa metodologia busca mudar ou trazer
uma nova forma de intervir em uma determinada realidade ou prática. Quanto a isso,
Baldissera (2001) destaca que:
A pesquisa-ação como método de conhecimento da realidade tem utilizado
várias matrizes teóricas. Sua principal característica, a intervenção, se
presta tanto a ação educativa, como conscientizadora com os envolvidos no
processo da pesquisa-ação (BALDISSERA, 2001, p. 24).

Assim sendo, o envolvimento entre pesquisador e pesquisados permitiu incluir
a pesquisa-ação no processo de desenvolvimento deste projeto, buscando envolver
o público alvo (alunos) no desenvolvimento de uma prática pedagógica que
inovadora e interessante aos alunos.
3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, por meio da Plataforma Brasil
para validação da UNIARP para a execução das tarefas com a sua respectiva
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aprovação sob o nº do parecer 3.775.549. Constam, na secção de anexos desta
dissertação, todos os procedimentos necessários e que foram utilizados para a
submissão ao Comitê de Ética.
3.6 RISCOS
Nesta pesquisa não serão utilizados produtos químicos ou medicamentos.
Também não teremos esforços físicos excessivos e a atividade deve ser aplicada
em ambiente escolar (sala de aula, refeitório ou brinquedoteca). Assim sendo, não
são oferecidos riscos aos envolvidos, porém aqueles que se sentissem
desconfortáveis e quisessem desistir, teriam o direito de não participar.
3.7 BENEFÍCIOS
O produto RPG de mesa será usado para trabalhar lendas do folclore,
devendo reportar a criança para a ludicidade nos momentos pedagógicos com
satisfação e envolvimento diretos. Ao mesmo tempo, em se tratando de um jogo de
interpretação de papéis, por meio dele a criança poderá obter os seguintes
benefícios: aprender a representar personagens, contar uma lenda à sua maneira,
desenvolver a oralidade, estimular a capacidade de resolver situações expostas pelo
mestre (aquele que dirige o jogo através de regras) e trabalhar emocionalmente as
questões de disputas e ataques que fazem parte da narrativa do jogo.
Além disso, o objetivo da atividade é trazer o conhecimento cultural por meio
da narrativa de lendas que são repassadas de geração para geração por meio de
diferentes culturas, envolvendo o indivíduo em sua totalidade intelectual, social,
emocional, física e simbólica.

47

4. O PRODUTO EDUCACIONAL
Neste capítulo, discorre-se sobre o produto educacional criado pela
pesquisadora. Desse modo, elencam-se os passos para a criação do RPG de mesa,
a sua aplicação e os seus resultados.
4.1 COMO CRIAR UM RPG DE MESA
A criação de um RPG de mesa passa essencialmente por três fases: fase 01
– Criação do Cenário; fase 02 – Criando os Personagens; Fase 03 – Decifrando as
Regras.
4.1.1 Criação Do Cenário
Na Fase 01, a criação do cenário deve observar alguns aspectos essenciais
como: a escrita da história que embasa o RPG, apontamentos sobre o principal
conflito do jogo, o desenho do mapa onde o jogo se passa e a possível moeda que
será usada no jogo.
A criação da história é o aspecto essencial do RPG, pois ela servirá de base
para o entendimento dos personagens, dos conflitos e possíveis soluções. No caso
da utilização de uma história já existente (como uma do folclore brasileiro) é
oportuno que se adaptem alguns fatos da história para que o jogo não perca o
sentido. A história deve ser lida em voz alta para que os jogadores entendam todas
as orientações antes de iniciar a partida (SOARES et.al., 2015). No que concerne a
definição do conflito principal, esse é um aspecto essencial para entender quais são
os grupos rivais e quais suas características, bem como pontos fortes e fracos. Esse
conflito poderá ajudar na determinação dos objetivos do RPG.
O desenho do mapa do jogo também é um dos aspectos importantes porque
o terreno, a localização das possíveis armas e recursos são muito relevantes para
que o jogo avance de fase. Em certo sentido, o mapa tornará o jogo mais realista. O
mapa pode ser feito num formato de folha A3 ou maior para que todos os terrenos
sejam identificados (SOARES et.al., 2015).
É oportuno ainda destacar a existência de alguma moeda ou instrumento de
troca no RPG. Isso poderá potencializar os confrontos e acelerar ou retardar a
evolução do jogador nos cenários apresentados no RPG,não esquecendos-e
dasartiularidades do seu público alvo. No caso de uma história de folclore, essa
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parte pode ser adaptada, sendo também importante destacar que o público-alvo é
composto por crianças e as regras voltadas para as recompensas podem ser
extintas com a finalidade de facilitar o envolvimento de todos, pois não é intenção do
jogo premiar alguns e punir outros. Dessa forma, ao invés de se aplicar determinada
premiação, deve preponderar o critério de avanço ou não, através do resultado dos
dados, para que não ocorra o desinteresse dos participantes.
4.1.2 A Criação Dos Personagens
Na criação dos personagens, alguns elementos, como a determinação dos
atributos e características dos personagens; a escolha dos acessórios e a criação da
ficha para cada jogador precisam ser respeitados.
No que concerne à determinação dos atributos, é oportuno destacar os pontos
fortes e os pontos fracos de cada personagem. Se ocorrer a escolha de que cada
personagem deve ser exclusivo em força, inteligência e carisma, cada um deles
deve ter um terreno no qual supere ou seja derrotado por outro personagem
(SOARES et.al., 2015).
Outro fato importante trata dos acessórios dos personagens: esse é um
aspecto relevante, pois poderá aumentar o poder dos atributos dos personagens. É
oportuno também pontuar as regiões onde esses acessórios poderão ser
encontrados. Os acessórios podem ser armas, poções mágicas, remédios, entre
outros (SOARES et.al., 2015). O terceiro aspecto consiste na construção de uma
ficha para os jogadores. Nessa ficha, poderão ser descritas a história e todas as
informações sobre o personagem para evitar trapaças.
4.1.3 Criando As Regras
O RPG de mesa, assim como qualquer jogo, deve ter regras bastante
específicas. Desse modo, normas sobre o deslocamento por terreno, para batalhas,
níveis de pontuação, dentre outras, devem ser bem claras para que não existam
trapaças ou se perca o sentido do jogo.
Na criação de regras, algumas informações como pontos fracos, doenças,
ferimentos e cicatrizes podem ser pontuados. O tempo de recuperação das doenças,
do cansaço e das lesões, é importante também para dar alguma vantagem para os
vencedores parciais (SOARES et.al., 2015).
Pode-se também incutir a possibilidade de desenvolvimento dos atributos dos
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personagens. Ao completar determinadas missões ou ao encontrar alguma arma, o
jogador poderá aumentar o poder de seus personagens (SOARES et.al., 2015).
Por fim, a regra mais importante: quem ganhará o jogo? É preciso que isso
seja pontuado desde o início para que todos compreendam a mecânica do jogo e
qual é o objetivo da história. Ao adaptar todas essas informações ao folclore, podese criar um ambiente de aprendizagem muito relevante para o ensino. As normas e
estilo do jogo podem ser mantidos para diversas histórias, adaptando apenas os
personagens de cada conto do folclore.
Faz-se importante ressaltar que o objetivo do jogo que apresentado nesta
pesquisa tem caráter lúdico, participativo e cooperativo, adaptado à faixa etária em
questão, não visando a disputas, pois são crianças em fase de desenvolvimento,
não alfabetizadas e que não devem se preocupar, efetivamente, com os resultados
determinados pelas ideias de derrota ou vitória. A maior meta do jogador é
representar seu personagem, por meio da compreensão que conseguir sobre ele. O
principal mote passa pela noção de aprendizado. Uma das ideias básicas é a noção
de proteção do meio ambiente e a necessidade de trabalhar em conjunto, buscando
a adequada harmonia para todos.
4.1.4 Desenvolvimento Do Projeto – Etapa IV Do Delineamento Da Pesquisa
Figura 4 – Crianças assistindo à animação na sala de aula – Pré-escola
Período Matutino

Fonte: a autora.

A Figura 4 mostra momentos do desenvolvimento do projeto em sala com os
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alunos envolvidos. A apresentação do tema foi feita por meio da exibição de um
“desenho animado” sobre o folclore brasileiro para que todos pudessem conhecer os
personagens que seriam trabalhados durante a aventura proposta pelo jogo de RPG.

Observação: em relação à Figura 4 (alunos do pré-escolar no período
matutino), notou-se que, apesar de se tratar de um tema trabalhado em sala pouco
tempo antes da atividade proposta, com a professora regente, nem todos os alunos
da referida turma conheciam os personagens e jogos de estratégias, como o RPG.
Essa observação permite que se reafirme a necessidade de inovar nas atividades
propostas para a Educação Infantil, oferecendo aos alunos novas práticas
pedagógicas que despertem o interesse e facilitem a assimilação de conteúdo.
Figura 5 – Crianças do Pré-escola Período Vespertino

Fonte: a autora

A Figura 5 (Pré-escolar, no período vespertino) ilustra o fato de os alunos da
referida turma conhecerem os vídeos com a apresentação dos personagens junto à
professora regente da sala, o que facilitou a compreensão das características dos
personagens.
A seguir apresentamos a Figura 6 que ilustra o momento em que as crianças
tiveram o primeiro contato com o jogo.
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Figura 6 – Crianças conhecendo o jogo

Fonte: a autora

Figura 7 – Crianças entendendo o jogo

Fonte: a autora

Nas Figuras 6 e 7, apresentam-se momentos nos quais reunimos os alunos
que possuíam disponibilidade para construir - a partir de seus olhares - o que veio a
ser o nosso RPG de mesa voltado aos personagens folclóricos. Nesses momentos,
foi possível perceber as dificuldades e possibilidades que deviam estar presentes no
momento de determinar o conflito da história proposta.

52

Figura 8 – O jogo

Fonte: a autora

Na Figura 8, pode-se observar alguns dos componentes do jogo.
Figura 9 – O produto educacional

Fonte: A autora

O RPG aparece concluído na Figura 9, com o mapa de aventuras, o livro do
mestre, os peões (personagens), o dado, a Caixa-Surpresa com as cartas de cada
personagem para sorteio, os cards (cartas de personagens em que estão descritas
as características dos personagens) e também as cartas de recompensas
(habilidades ou vidas).
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4.1.5 Aplicação Do Projeto
Neste capítulo serão apresentadas as figuras onde podemos observar o
produto educacional sendo aplicado e avaliado, nas turmas do pré matutino e pré
vespertino do Núcleo de Educação Infantil Castelo Encantado.
4.1.5.1 Turma matutina
Pode-se observar a seguir, nas Figuras 10, 11 e 12, a aplicação do projeto
com a turma do pré-escolar matutino.

Figura 10 – Crianças do Pré-escolar Matutino

Fonte: A autora

Alunos do pré-escolar matutino iniciando sua aventura de RPG, em
momentos de descobertas e curiosidades.
Percebe-se, ao se analisar a Figura 11 os alunos do pré-escolar matutino
movendo seus personagens sobre o mapa da aventura, com concentração e muita
criatividade para expressar as características de seus personagens.
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Figura 11 – Crianças do Pré-escolar Matutino

Fonte: A autora

Figura 12 – Crianças do Pré-escolar Matutino

Fonte: a autora

Na Figura 12, pode-se observar a atividade sendo desenvolvida com as
crianças do período matutino. São nove alunos, sendo uma turma tranquila,
composta por meninos e meninas que se relacionam de forma sadia e respeitosa.
No dia em que foi aplicada a atividade, estavam presentes seis alunos, dos quais
somente cinco aparecem nas fotos, devido ao fato de o sexto aluno não gostar de
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expor-se. No momento, o aluno em questão passava por um processo de avaliação
médica, pois demonstrava sinais de autismo. Assim sendo, em deferência à criança
e aos aspectos éticos de nossa pesquisa, respeitamos sua vontade de apenas
observar.
4.1.5.2 Orientações sobre as regras do jogo
Em um primeiro momento, usou-se 1) a “Caixa-Surpresa”, que consiste em
uma caixa de cena (caixa de sapatos decorada), na qual as cartas dos personagens
devem ser depositadas, deixando apenas um espaço para colocar as mãos e retirar
os “cards”. Após a retirada de cada card, deu-se a explicação de como funcionariam
os resultados a partir do lançamento de um dado, sendo que:
2)

O dado em questão tem 6 faces para marcar a pontuação de avanço,

ganho de recompensa, validade ou não do ataque e a junção dos participantes. As
regras trabalhadas foram condizentes com a faixa etária das crianças de 5 e 6 anos,
evitando anotações de pontos devido ao número de participantes e, por se tratar de
crianças não alfabetizadas.
•

Dado com resultado igual a 3: ganha recompensa, um

card de vida.
•

Dado com resultado igual a 5: seu ataque foi válido.

•

Dado com resultado igual a 1, 2 e 6: seu ataque não foi válido.

•

Dado com resultado igual a 4: convide um amigo para que, de onde

estiver, a partir de agora, caminhe junto no mapa de aventura.
3)

Apresentação do mapa onde se passa o conflito. Nesse momento,

também ocorre a entrega dos peões que representam os personagens do folclore
brasileiro e que devem caminhar sobre o mapa no momento da aventura, de acordo
com as ações realizadas pelos personagens.
4.1.5.3 Aplicação do produto – relato fiel ao ocorrido (20 minutos de duração)2
Num segundo momento, foi apresentado um problema-conflito à turma para
que, com a ajuda da professora-mestra da atividade, se pudesse achar uma solução.
O desenrolar da atividade se deu do seguinte modo:
Mestre: Olá turma, hoje vamos nos aventurar?
Em respeito ao Comitê de Ética, será usada uma codificação específica para tratar a identidade de
cada criança envolvida no projeto.
2
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Turma: Vamos. (Vale a pena ressaltar e descrever que havia empolgação por
parte dos envolvidos.)
Mestre: Estamos vivendo uma grande ameaça, nossas florestas estão sendo
devastadas e nossos animais mortos. Precisamos reunir nossos amigos, protetores
da natureza. Assim, proponho a vocês, lendários personagens do folclore brasileiro,
a nobre missão de encontrar quem ou o que têm devastado nossas florestas e, com
isso, a vida em nosso planeta Terra. Cada um de vocês deve ir até nossa Caixa
Surpresa e retirar um card. Nele estará descrito quem você deverá representar nesta
aventura.
Criança 1 J representa o Saci Pererê.
Criança 2 D representa o Boitatá. Criança 3 T representa a sereia Yara.
Criança 4 N representa o Curupira.
Criança 5 I representa a Mula sem Cabeça.
Criança 6 L recusou-se a participar.
Criança 7 G faltou. Criança 8 T faltou. Criança 9 P faltou.
Mestre: Cada um de vocês pode posicionar seus personagens no mapa,
temos aldeias, matas, igrejas etc. Vocês podem escolher seus lugares para
iniciarmos. Mas, vou logo avisando que antes de iniciarmos é melhor passarmos
pela igreja, espero que tenham entendido meu recado (risos).
Criança 5 I (Mula sem cabeça): Vou ficar aqui na catedral, porque sou a Mula
sem Cabeça e quero só ver esse padre (risos).
Criança 1 J (Saci Pererê): Eu vou com você, Mula sem Cabeça, quero ficar na
igreja.
Criança 3 T (Yara): Eu sou menino, mas serei a sereia Yara nesse jogo, quero
ficar no 1.
Mestre: Sim, criança 3 T (Yara), pode colocar seu peão no Bairro 1.
Criança 4 N (Curupira): Vou ficar no 1 junto com a sereia Yara.
Criança 2 D (Boitatá): Eu quero ir no 1 também, junto com meus amigos.
Mestre: Muito bem, personagens lendários desta aventura, preparados?! Crianças:
Sim.
Mestre: Vamos dar a chance para quem tirar o resultado do dado igual a 5.
Assim, sempre que realizarem um ataque com o 5 no dado, isso quer dizer que o
ataque valeu. Mas eu sempre vou ler os resultados dos dados, combinado?!
Crianças: Combinado, tudo bem, agora podemos jogar?!
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Mestre: Pode jogar o dado a criança 1 J. Resultado obtido igual a 3. Mestre:
Pode jogar o dado a criança 2 D. Resultado obtido igual a 1. Mestre: Pode jogar o
dado a criança 3 T. Resultado obtido igual a 5. Mestre: Pode jogar o dado a criança
4 N. Resultado obtido igual a 5. Mestre: Pode jogar o dado a criança 5 I. resultado
obtido igual a 2.
Mestre: Podem jogar o dado a criança 3 T e criança 4 N, pois tiraram 5. Nesta
jogada, venceu a criança 3 T.
Criança 3 T (Yara): Vou cantar já que sou a sereia Yara e meu canto é
encantado. Eu estou fora do rio porque aqui é um jogo e eu posso sair como pessoa,
quero cantar para ver se não há um caçador escondido na floresta. Será que ele vai
sair para ver quem está cantando?!
Mestre: Jogando o dado, saiu o resultado desta jogada, que é igual a 3. O
jogador com resultado 3 ganha um card de vida e não realiza seu ataque.
Após essa explicação, o mestre do jogo ensina aos participantes que eles não
precisam obedecer à uma ordem para se aventurar na partida. Neste momento, as
crianças parecem relaxar e se aproximam da mesa, debruçando-se sobre o mapa.
Esse fato foi muito importante para o desencadeamento do resto do jogo, pois as
crianças se sentiram menos preocupadas e mais interessadas na ideia da atividade.
Criança 1 J (Saci Pererê): Eu quero fazer um grande redemoinho, tirar todas
as casas do caminho, pois a ameaça deve estar na floresta.
Mas o resultado do dado para esta ação foi o 2, impedindo-o de realizar o
ataque.
Criança 5 I (Mula sem cabeça): Estou na igreja e quero ir no Bairro 1, talvez
alguém me diga alguma coisa.
Resultado do dado para a ação foi igual a 5, fazendo com que a criança
pudesse realizar a sua ação.
Criança 2 D (Boitatá): Sou uma cobra de fogo e posso ajudar, vou falar com o
vizinho.
Resultado do dado para a ação foi igual a 6. Assim, a ação não foi realizada.
Criança 4 N (Curupira): Vou perguntar para vizinha se ela viu o inimigo.
Resultado do dado para ação foi igual a 5. Ação realizada.
Mestre: O que você descobriu, Curupira?
Criança 4 N (Curupira): Ele está na floresta, mas não se sabe se ele é
monstro ou gente. Só dá para ver que as árvores foram cortadas e os bichos estão
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morrendo.
Criança 2 D (Boitatá): Eu vou para floresta como uma cobra rápida e vou
deixar meu rastro de fogo.
Resultado do dado para ação foi igual a 5. Ação realizada.
Criança 1 J (Saci Pererê): Vou para a floresta com o Boitatá.
Resultado do dado para ação igual a 4: convidar um amigo para aventurar-se
com você. A criança convidada foi a criança 5I (Mula sem cabeça).
Criança 5 I (Mula sem cabeça): Eu quero ir para floresta e daí o Saci vai
comigo.
Resultado do dado igual a 3, ganhou uma vida.
Criança 3 T (Yara): Eu vou nadando encontrar meu amigo Boitatá, lá na
floresta.
Resultado do dado para ação foi igual a 5, ação realizada.
Mestre: Vejo que todos querem ir para floresta, pois o Curupira conversou
com os moradores do Bairro 1 e todos acreditam que nosso inimigo está lá, mas ele
pode fugir com tanto barulho.
Criança 4 N (Curupira): Também quero ir para floresta, ele não vai saber que
fui, porque meu pé é virado.
Resultado do dado para ação foi igual a 2: ação não realizada.
Criança 1J (Saci Pererê): Eu sou o Saci e quero tentar ir para floresta e levar
a Mula sem cabeça, porque ela tem que ir junto, porque ela é minha convidada.
Resultado do dado para ação igual a 5, ação realizada.
Mestre: Isso quer dizer que só o Curupira está fora da floresta, mas vocês
sabem como fazer para encontrar e capturar nosso inimigo. Lembrem que vocês
devem usar seus poderes de personagens do folclore, ok?
Observação: todos respondem ao mestre que sim e conhecem seus poderes
de personagens.
Criança 4 N (Curupira): Vou tentar de novo. Eu vou para floresta ajudar meus
amigos.
Resultado do dado para ação foi igual a 5: ação realizada.
Observação importante: nesse momento, o espírito competitivo se fez
presente e todas as crianças só pensavam em estar juntas na floresta.
Mestre: Penso que antes de atacar, vocês devem conversar e descobrir onde
está escondido o inimigo; afinal, a floresta é grande demais, mas temos árvores
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derrubadas e animais mortos como pista.
Criança 4 N (Curupira): Posso procurar ele. Ele vai tentar fugir das pegadas,
mas não sabe que meu pé é virado (risos).
Resultado do dado para ação foi igual a 1, ação não realizada.
Criança 1 J (Saci Pererê): Como estou junto com a Mula sem cabeça,
podemos fazer ataques juntas?
Mestre: Sim.
Criança 1 J (Saci Pererê): Então eu vou tirar o meu gorro e fazer um
redemoinho enorme, igual a um furacão e passar pela floresta toda.
Resultado do dado para ação foi igual a 6: ação não realizada.
Criança 3 T (Yara): Eu vou cantar no rio.
Resultado do dado para ação foi igual a 2, ação não realizada.
Criança 1 J (Saci Pererê): Vou fazer uma mágica com meu gorro e trazer o
inimigo perto da gente.
Resultado do dado para ação foi igual 5: ação realizada.
Mestre: Agora que vocês estão todos juntos na floresta e o inimigo com
vocês, o que pretendem fazer?
Criança 5 I (Mula sem cabeça): Eu vou dar um coice superpoderoso e
derrubá-lo.
Resultado do dado para ação igual a 5, ação realizada.
Criança 2 D (Boitatá): Agora que ele caiu, eu posso passar meu rastro de fogo
e deixar ele no meio.
Resultado do dado para ação foi igual a 3, ganhou um card de vida.
Criança 1 J (Saci Pererê): Eu já sei que ele está ferido pelo coice de Mula
sem cabeça. Vou fazer agora um redemoinho e colocar areia no olho dele e vamos
conseguir prendê-lo.
Resultado do dado para ação igual a 5, ação realizada. Criança 2 D (Boitatá):
Que legal! Vou queimá-lo com meu fogo. Resultado do dado para ação foi igual a 1:
ação não realizada.
Mestre: Não é preciso usar tanta violência; todos vocês têm poderes para
capturar o inimigo, afinal de contas, ele é um humano.
Criança 1 J (Saci Pererê): Vou prender ele na garrafa que vou tirar do meu
gorro mágico.
Resultado do dado para ação foi igual a 5, ação realizada.
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Mestre: É isso mesmo, crianças. Prendemos o inimigo e conseguimos parar a
ameaça, graças aos valentes personagens do folclore brasileiro, protetores da
natureza.
Observação: Todos abraçam a criança 1 J (Saci Pererê) pelo feito.
Tabela 1 - Respostas das crianças do período matutino
CRIANÇA

RELATO FIEL

1J

O jogo é muito legal. Podemos jogar mais, pode sair outro personagem
ou a gente pode seguir outro caminho. Profe, vamos jogar de novo?!

2D

Eu queria que meu ataque matasse todo mundo, mas foi legal. Eu quero
jogar de novo e ser um lobisomem.

3 TA

Muito legal, a gente podia fazer outras histórias com o folclore, podia ser
uma festa. Mas é difícil, muito, muitão.

4N

Nossa, profe. É muito difícil. Não gostei, a gente tem que ficar pensando
onde vai e não tem caminho, gosto mais dos desenhos do computador.

5I

Muito bom, adorei. Eu sempre jogo estratégias com meu pai no
computador, dá para fazer muitas histórias, porque se a gente jogar de
novo o dado sai diferente.

6L

O aluno preferiu não participar, mas observou toda a aventura, no
momento da roda de conversa e opinou: Profe, é muito legal esse jogo.
Vou levar para minha mãe.

7G

Ausente

8T

Ausente

9P

Ausente
Fonte: a autora.

4.5.1.4 Avaliação mediante roda de conversa com a turma
No dia seguinte à aplicação da atividade, o professor aplicador (mestre),
lançou na roda de conversa as seguintes perguntas:
- O que vocês acharam do jogo?
- Foi fácil?
- Gostariam de jogar de novo?
- Podemos melhorar ou até criar desafios novos?
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4.5.2 Turma Vespertina
Nas Figuras seguintes, tem-se a aplicação na pré-escola, turno vespertino. O
produto educacional foi aplicado seguindo os mesmos moldes do período matutino.
O conflito apresentado também foi o mesmo.
Figura 13 - Crianças do Pré vespertino

Fonte: a autora

Figura 14 - Apresentação do jogo aos alunos

Fonte: a autora

As Figuras 13 e 14 representam os momentos em que o mestre (professor
aplicador) apresenta aos alunos o jogo e seus componentes.
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Figura 15 - Apresentando as regras e conflito

Fonte: a autora

Figura 16 - Sorteio de personagens

Fonte: a autora

Na Figura 15, o mestre da aventura apresenta aos alunos o livro de regras,
em que existem também as ilustrações dos personagens e cards com
características. Em relação à Figura 16, pode-se observar o início da aventura,
quando o aluno retira seu card da caixa surpresa. Os demais seguiram as mesmas
orientações.
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Figura 17 – Jogada inicial

Fonte: a autora

A Figura 17 mostra o jogo acontecendo. Devido ao número maior de
participantes, sendo um total de 14, a atividade durou cerca de 40 minutos, o que, de
certa forma, não seria o adequado, pois os participantes nessa faixa etária se
cansam e perdem o interesse e o foco da atividade, buscando somente ataques, o
que dificulta a concentração para achar o vilão ou para se seguir atentamente os
passos do jogo. Assim, por muitas vezes, o mestre (ou professor aplicador) precisou
resgatar o real objetivo da atividade.
No momento da aplicação da atividade com a referida turma, devido ao
número de alunos, o mestre da aventura contou com o auxílio de outras duas
pessoas para que pudessem acompanhar a evolução e envolvimento dos alunos.
Outrossim, apesar desses pequenos contratempos, faz-se o relato da
atividade não de maneira completa, pois infelizmente os alunos não citados
preocuparam-se somente em atacar. Ao perceber que seus ataques podiam não
acontecer devido aos resultados dos dados, limitaram-se a observar e torcer pelos
ativos na aventura. Os seguintes participantes mostraram-se como os mais ativos: a
criança 10 N, representando o Boto; a criança 1 H, representando o Lobisomem; a
criança 4 J, representando a Mula sem cabeça; a criança 13 F, representando o
Negrinho Pastoreio e a criança 2 L, representando a sereia Yara.
Desse modo, a criança 1 H (Lobisomem) demonstrou uma certa liderança
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sobre os demais, fazendo o seguinte pedido:
Criança 1 H (Lobisomem): Atacaremos todos juntos, cada um com seu poder
e eu jogo o dado, porque tenho mais sorte.
Mestre:

Primeiro

vamos

ver

se

os

seus

amigos

concordam.

Observação: todos concordaram que ele deveria jogar o dado. Resultado do
dado igual a 5: ataque realizado.
Mestre: Cada um deve dizer o seu ataque para sabermos o que acontecerá
com nossa ameaça, já que agora que sabemos se tratar de um homem, que
desmata nossas florestas e caça nossos animais.
Criança 2 L (Yara): Cantar e trazer o caçador que estava escondido para
próximo do rio, no meio da floresta.
Criança 10 N (Boto): Vou dançar, assim ele vai ficar parado me olhando.
Criança 13 F (Negrinho pastoreio): Tenho meu cavalo-fantasma e vou ficar
dando voltas para que ele não fuja.
Criança 4 J (Mula sem cabeça): Posso dar meu “super-megacoice” e jogar
esse inimigo para o lobisomem.
Criança 1 H (Lobisomem): Eu vou comer o inimigo porque sou o lobisomem.
Observação: O mestre então encerrou a aventura e o inimigo foi capturado.
Os sobreviventes correm para abraçar o lobisomem para saudá-lo como líder.
Mesmo com os demais participantes não se juntando ao grupo de vitoriosos, a
alegria foi geral.
4.5.2.1 Avaliação mediante roda de conversa com a turma
No dia seguinte à aplicação da atividade, o professor aplicador (mestre),
lançou na roda de conversa as seguintes perguntas:
- O que vocês acharam do jogo?
- Foi fácil?
- Gostariam de jogar de novo?
- Podemos melhorar ou até criar desafios novos?
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Tabela 2 - Respostas das crianças do período vespertino
CRIANÇA
1H

RELATO FIEL
Muitooooo legal, vamos jogar de novo, só os bons agora.
Gostei muito, muito. Você é ótima profe e foi a gente que ajudou você a

2L

fazer. Eu falei pra minha mãe.

3W

Eu fiquei com vergonha, mas gostei, é diferente.

4J

Gostei muito, quero jogar de novo e acabar com o caçador logo.

5 JO

Gosto desse jogo, mas podia ser no computador, eu gosto mais.
Oi, profe. Eu gostei muito, gosto de jogo. A gente podia fazer outros

6 JE

jogos, com outras histórias e personagens. É bão.
Eu acho que a gente podia matar mais, como os amigos do jogo

7K

também. Daí podia vencer sozinho. Mas tá bão, eu gostei.
Eu gostei muito, porque posso fazer outro caminho e ser outro

8 AL

personagem na próxima vez que a gente jogar.
Eu gostei porque dá para passear no mapa da cidade e brincar de

9T

atacar com os amigos.
Eu achei ótimo, porque sou inteligente e sempre jogo estratégia no

10 N

celular da minha vó.

11 M

É legal brincar na escola.
Eu queria matar todo mundo, porque é mais legal, mas gostei do

12 AN

lobisomem.
Eu gostei de poder brincar de ser personagem. Da próxima vez, vou

13 F

fazer mais porque agora eu já aprendi a brincar assim.
Profe! É muito difícil. Não consigo saber de tudo, gosto de ver no

14 TA

desenho do Youtube

15 R

Ausente
Fonte: a autora.

Neste capítulo, discorreu-se sobre o produto educacional criado pela
pesquisadora. Desse modo, elencam-se os passos para a criação do RPG de mesa,
a sua aplicação e os seus resultados. A roda de conversa nos trouxe resultados
satisfatórios, demonstrando a alegria e entusiasmo das crianças, seu protagonismo
na construção, o envolvimento e a confraternização, um momento final de grande
satisfação em criar o produto educacional RPG de mesa aplicado na Educação
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Infantil, muito embora tenham existido dificuldades em turmas com expressivo
número de alunos, além dos percalços em acompanhar e anotar a evolução do jogo
e envolvimento satisfatório dos participantes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No atual contexto em que os jogos e os aparelhos eletrônicos fazem parte do
cotidiano das crianças, a educação também tem necessidade de se adaptar a essa
realidade. Quando o docente não reconhece essa necessidade, pode ter
dificuldades no processo de desenvolver atividades que busquem o envolvimento e
a satisfação de seus alunos, tendo reflexos nos resultados do processo de ensino
aprendizagem.
No que tange à Educação Infantil, os jogos e brincadeiras são de grande
importância neste processo de ensino aprendizagem, tornando os conteúdos mais
atrativos para os alunos e favorecendo a sua assimilação. Sabe-se que o brincar traz
satisfação à criança; este é o universo, onde ela expressa sua compreensão da
realidade, fato que é abordada na introdução desse trabalho. O brincar, utilizado na
educação de forma estruturada e objetivada, tende a potencializar os resultados
positivos em relação à assimilação de conhecimentos.
No que diz respeito à utilização do RPG de mesa como produto educacional,
sabe-se que se ele for planejado, organizado e com objetivos claros, pode se tornar
ferramenta útil à educação, fazendo com que o aprendizado para os alunos seja
uma atividade prazerosa. Não obstante, conforme verificou-se no presente estudo, o
RPG pode ser uma ferramenta eficaz no trabalho educacional com crianças, porque
favorece à socialização, à cooperação, à criatividade e à interatividade, embasadas
nos campos de experiência presentes na BNCC.
No que concerne à socialização, percebeu-se que isso ocorreu quando os
participantes conversaram entre si e com o mestre, durante o desenrolar da
atividade. Ao dialogar sobre as ações do jogo e dos personagens, as crianças
acabaram assimilando a importância das figuras folclóricas brasileiras e o papel que
desempenham como protetoras da fauna e da flora do país.
No que se refere às questões de cooperação, viu-se claramente que as
crianças foram capazes de trabalhar em equipe com o objetivo de defender a
floresta do inimigo. Nesse ponto específico, notou-se uma capacidade de
compreensão e de aplicação das competências da BNCC, como a assimilação do
repertório cultural e da responsabilidade cidadã, além da inserção da competência
da argumentação.
Outrossim, o RPG de mesa também favoreceu à criatividade dos alunos,
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presente nos momentos em que cada criança, ao usar a sua imaginação no
discorrer da atividade, foi capaz de, criativamente, apresentar as suas ações e atos
para resolver os desafios e problemas propostos durante o jogo. Além disso, grande
parte das crianças também pôde auxiliar na criação dos personagens e de suas
personalidades.
A interatividade foi outro aspecto relevante no RPG de mesa, porque os
jogadores interagiram entre si, com o jogo e com o mestre. Essa interatividade
favoreceu, em grande medida, a assimilação dos conteúdos propostos no trabalho.
No RPG, diversos conteúdos e disciplinas podem ser ensinados de maneira
conjunta, de modo que a criança seja capaz de receber uma carga de estímulos e,
ao mesmo tempo, sinta-se coautora no processo de construção do conhecimento.
Dessa maneira, as crianças em questão puderam aprender sobre história, geografia,
ecologia e biologia através do RPG, ao conhecer as histórias dos personagens do
folclore e suas funções, de acordo, com sua lenda folclórica.
O RPG na Educação Infantil proporcionou a abordagem das competências e
campos de experiências no planejamento da atividade, o que remete à observação
de que a BNCC traz contribuições ao planejamento dos professores, promovendo
um saber de forma estruturada e que se completa, preocupada com uma criança
que traz os seus conhecimentos de mundo e os completa com os saberes formais
da instituição escolar, por meio de habilidades e saberes que envolvem o outro e ele,
a cultura, suas expressões nas mais diferentes formas fala, gesto e pensamentos,
trazendo ainda suas transformações, compreensões e ideia de tempo (LIMA;
ABREU, 2019).
Portanto, verificou-se que os resultados foram positivos, especialmente no
que diz respeito à participação das crianças. Elas demonstraram que as inovações
nas práticas pedagógicas do docente favoreceram o processo de construção de
conhecimentos, bem como a satisfação de protagonizar o planejamento da
atividade; sentir-se parte do processo de aprendizagem trouxe grande autoestima às
crianças.
Não se pode negar que algumas crianças perceberam os desafios da
adaptação ao jogo; contudo, observou-se que os resultados valeram o esforço. Além
disso, por se tratar de um jogo de estratégias, em um mesmo desafio ou aventura, o
resultado final pode ser diferente. Nesse aspecto, pudemos observar um grande
desafio ao professor que lança-se ao novo, a expressiva quantidade de alunos é
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relevante nesta observação, pois os alunos, nessa faixa etária, têm pouco tempo de
atenção e a duração muito estendida da atividade fez com que buscassem os que
destacan-se e os acompanhevam.
Sozinho, o mestre (professor aplicador) não consegue anotar os avanços dos
participantes, nesta faixa etária, que não são alfabetizados, e ao mesmo tempo
narrar a atividade. São necessários auxiliares que dominem o mecanismo do jogo
para que interajam com os participantes e mantenham a atmosfera de entusiasmo
em ação.
Dessa maneira, pode-se concluir que a experiência deste produto educacional
atingiu os objetivos almejados, não apenas pelos resultados alcançados, mas pelo
despertar de uma nova compreensão sobre o aprendizado. O verdadeiro desafio
educacional em nosso tempo não reside mais no mero ato de ensinar, mas na
capacidade de construir pontes educativas que aproximem o mundo e a vida de
todos os envolvidos, de modo especial, crianças estudantes e adultos educadores.
A presente pesquisa lançou luz sobre o potencial do RPG para utilização na
Educação Infantil, atentando-se para os desafios de sua adaptação de acordo com a
idade e quantidade dos participantes, mas, sem dúvida, foi um esforço cheio de
recompensas e desafios.
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Anexo A - Documentos apresentados ao Comitê de Ética em Pesquisas, para a
permissão de uso de imagens, participação na pesquisa e demais autorizações
para realização da pesquisa.
PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO
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Anexo B - Modelo De Termo De Consentimento Livre E Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEPUNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com
seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das
pesquisas dentro de padrões éticos.
1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: Folclore em forma de Role Playing Game: Criação de um jogo para
utilização na Educação Infantil
Área do Conhecimento: Ciências Humanas (Pedagogia)
Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica
Número de participantes no centro: 25

Número total de participantes: 25

Patrocinador da pesquisa: Não há
Instituição onde será realizado: Núcleo de Educação Infantil Castelo Encantado.
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Yara Pinto Ferreira Kurutz; Levi Hülse, Joel
Cezar Bonin
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado.
O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que
estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas
se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.
2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável
Nome do menor:
Nome do responsável:
Endereço:
Telefone:

Data de nascimento:
Data de Nascimento:
e-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Yara Pinto Ferreira Kurutz
Profissão: Professora
N. do Registro no Conselho:
Endereço: Colônia Pintadinho (Interior de Porto União)
Telefone: 42 99919-2595
e-mail:educapu15@gmail.com
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Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como
voluntário(a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a
minha decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que:

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):
- Objetivo Geral: Esta pesquisa pretende evidenciar, através de bibliografias, o
potencial do RPG de mesa no contexto pedagógico e sua possível adaptação para
apresentação de temas relacionados ao folclore brasileiro na pré-escola, (crianças de 5 a 6
anos). Seu objetivo é: criar um Role Playing Game (RPG) sobre folclore e estratégias que
estimulem seu uso na Educação Infantil Para estímulo ao desenvolvimento integral de crianças
de 5 a 6 anos.
- Objetivos Específicos:

•

Revisar a literatura científica em relação à importância do lúdico e dos jogos na

Educação Infantil, destacando seu potencial para o desenvolvimento integral;

•

Evidenciar o potencial do RPG e sua possibilidade de uso na Educação Infantil;

•

Criar um RPG de mesa para apresentação de conteúdos voltados ao Folclore

Brasileiro, na pré-escola, Educação Infantil.

•

Sistematizar estratégias para exploração do jogo criado, voltadas para o

estímulo ao desenvolvimento integral.

2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem
como objetivo desenvolver a ludicidade, nos momentos pedagógicos, satisfação e
envolvimento, pois se trata de um jogo de interpretação de papeis onde a criança poderá
representar, contar uma lenda à sua maneira, desenvolvendo a oralidade, capacidade de
resolver situações expostas, envolvendo a criança em sua totalidade: intelectual, social,
emocional, física e simbólica.

3. O procedimento para coleta de dados será desenvolvido por meio de entrevista
não-estruturada e observação com coleta de dados.
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4. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): trata-se de promover a capacidade das
crianças em pensar de forma mais ampla o saber cultural, através do RPG. O RPG visa
favorecer um conhecimento mais concreto do folclore brasileiro. As metodologias
proporcionadas pelo RPG têm como finalidade o desenvolvimento social e integral das
crianças envolvidas, a fim de despertar uma consciência cultural local e nacional.

5. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante(s) as pesquisas
é (são): a dimensão dos riscos é pequena, porém é necessário a previsibilidade de que as
crianças não aceitem o envolvimento nas atividades propostas. Além disso, é preciso
considerar certos riscos que são mínimos, haja vista, que o uso de materiais
cortantes/contundentes não será feito no decorrer da aplicação da atividade. Além disso,
nesta pesquisa não serão utilizados, nenhum tipo de produto químico, medicamentos,
também não teremos esforços físicos excessivos, a atividade deve ser aplicada em
ambiente escolar, sala de aula, refeitório ou brinquedoteca.

6. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de
despesas e ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos,
efeitos colaterais e reações adversas) decorrentes de minha participação na presente
pesquisa.

7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou
do menor sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem
necessidade de qualquer explicação.
8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem-estar físico de meu
filho (ou do menor sob minha guarda). E isso não virá a interferir no atendimento, na
assistência, no tratamento médico, etc.
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo,
mas concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus
dados pessoais não sejam mencionados;
10.Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEPUNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone
(49) 3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou
esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s)
resultado(s) parcial (is) e final (is) desta pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às
dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas
vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.
Caçador (SC),

de Outubro de 2019.
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Responsável pelo (a) Participante da
Pesquisa

Pesquisador responsável pelo Projeto

Testemunha (Nome):

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em
posse do responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante
deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O
pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as
folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo.
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Anexo C - Modelo De Termo De Autorização De Uso De Imagem

Eu _______________________________________, CPF ___________________
RG __________________, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos
metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade
do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores, Yara Pinto
Ferreira Kurutz, Levi Hülse e Joel Cezar Bonin do projeto de pesquisa intitulado
“FOLCLORE EM FORMA DE ROLE PLAYING GAME: CRIAÇÃO DE UM JOGO PARA
UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL” a realizar as fotos que se façam necessárias
e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização das fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em
favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está
previsto na Resolução do CNS nº 466/12 e nas leis que resguardam os direitos das crianças
e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990).
_____________________, ______ de Outubro de 2019.

Yara Pinto Ferreira Kurutz
Pesquisadora responsável pela aplicação do projeto

Participante da Pesquisa – Estudante da Instituição

Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade)

