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RESUMO 
 
 

PIBID: “Alea Jacta Est! O Torneio do Imperador: novas possibilidades para o ensino de História 
Antiga” Nos últimos anos, o conteúdo de história antiga vem sofrendo uma série de mudanças 
no que tange às abordagens analíticas e as temáticas, favorecendo, sem abandonar a o perfil 
factual da ciência histórica, o relacionamento entre a antiguidade e o mundo contemporâneo. 
Diante do vasto material disponível sobre o assunto (coleções de livros paradidáticos, revistas, 
séries de TV, games, entre outros), é uma tendência atual tratar amplamente os temas ligados 
à cultura, religião, costumes e as relações de gênero dos povos antigos por serem mais 
perceptíveis ao olhar dos alunos, possibilitando, de algum modo, uma identificação entre 
aspectos da antiguidade com o seu cotidiano. Compreendemos que o ensino de história antiga 
pode ser dinâmico e as aulas mais atrativas. Inspirados no filme estadunidense “Clube do 
Imperador” (2002) que narra as vivências da imaginária personagem de William Hundert, um 
professor apaixonado por antiguidade clássica, realizamos o projeto nomeado “Alea Jacta Est! 
O torneio do Imperador”, uma competição lúdica que envolve a avaliação de conhecimentos 
acerca da antiguidade nas classes de sétimos anos na qual o vencedor ganharia o cobiçado 
título de “Julius Caesar”, cônsul da republica romana no séc. I a.c. O projeto foi desenvolvido 
no âmbito do PIBID, subprojeto de História, em uma escola de ensino fundamental do 
município de Taubaté-SP. Essa competição escolar combinou a aprendizagem dos conteúdos 
curriculares de História com a reflexão sobre o legado do Mundo Antigo para a atualidade, 
incentivando a pesquisa e despertando a autonomia dos alunos. O projeto foi elaborado em 
três fases, sendo a primeira uma avaliação objetiva na qual os alunos deveriam acertar mais da 
metade das questões propostas; já na segunda etapa dedicou-se à classificação por 
competições físicas nos moldes das celebrações cívicas da cultura Greco-romana (corrida à 
distância; tiro ao alvo; lutas; esgrima). Os vitoriosos foram agrupados em equipes que 
representavam personagens da antiguidade: Atenien (Atenas); Celtic (Celtas); Spartan 
(Espartanos); Gladius (Gladiadores); Hunnes (Hunos); Césares (Romanos); Asgardianos 
(Vikings). Sob a coordenação dos bolsistas do PIBID, a culminância do projeto se deu com uma 
sabatina sobre os conteúdos estudados no bimestre acerca do Mundo Antigo. Vestido com a 
toga dos magistrados romanos, o vencedor do torneio foi coroado com a láurea e os outros 
colocados receberam medalhas e certificados em forma de antigos pergaminhos. Além de 
aguçar a curiosidade intelectual, o Torneio do Imperador possibilitou uma forma de interação 
eficaz entre todas as turmas envolvidas, trabalhando, de modo saudável, o espírito competitivo 
nas diversas tarefas, ao mesmo tempo, constatou que a opção por uma atividade diferenciada 
pode resultar em um melhor aproveitamento dos conteúdos lecionados em sala de aula. 


