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O quadro acima identifi ca todas as funções que estão sendo construidas na página 
web que será o centro de articulação e convivência do TBC, na qual estarão os 
contatos, roteiros e outros elementos que ajudarão a funcionar a prática da proposta.
Como parte da proposta da página está a habilitação das comunidades que se 
dará ao menos em parte por uma proposta de jogo digital do tipo RPG conforme 
descrito a seguir, sobre o rpg e sua proposta educativa:

INTRODUÇÃO 
Na atualidade, em 2012, é evidente a relevância de se construir conhecimento, 
seja através de inferências, questionamentos, pesquisas e também por meio da 
aprendizagem colaborativa, ainda que essa prática não aconteça de forma efetiva 
em todas as escolas. Estas e outras possibilidades de aprendizagem podem ocorrer 
mediadas pela tecnologia, a exemplo do RPG, criando novos caminhos para o 
desenvolvimento da qualidade da educação formal.     
E educar através de recursos tecnológicos, no sentido da aprendizagem signifi cativa 
e colaborativa, signifi ca construir outros espaços de relações interpessoais, 
transcender as aulas expositivas, a própria instituição escolar, a relação professor-
educando, pois a interação social não ocorre de forma fragmentada, estática. 
A educação pode acontecer de diversas formas, por meio das mais variadas 
estratégias de ensino e aprendizagem, em diversos contextos e ambientes. Almeida 
(2007) afi rma que “o ambiente é o espaço humanizado, exaltado e passível de 
toda exploração” (p. 30). 
Sendo assim, as tecnologias educativas, a exemplo da articulação RPG/TBC, 
podem se constituir um distinto espaço de comunicação, de intercâmbio de saberes, 
de criação de novas possibilidades de aprendizagem a serviço dos estudantes. 

OBJETIVOS
Construir RPG by Moodle capaz de orientar habilidades e prover processo 
educacional colaborativo capaz de habilitar as comunidades para a prática do 
Turismo de Base Comunitária - TBC

METODOLOGIA
Realizar uma pesquisa-ação envolve, além de outros elementos, a prática aliada à 
pesquisa. Para ocorrer de forma satisfatória essa prática precisa ser caracterizada 
pela aprendizagem de todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, seja pesquisador 
ou pesquisado (ENGEL, 2000). Desta forma, o Projeto tem como proposta inicial o 
intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores e pesquisados, para que durante 

toda a pesquisa, a ser realizada de forma colaborativa, seja possível contribuir para 
o desenvolvimento social, cultural e econômico da população autóctone, ainda 
que isso ocorra de forma discreta. Sendo assim, algumas das ações a serem 
desenvolvidas correspondem a/ao:
- mapeamento dos potenciais atrativos turísticos dos bairros populares envolvidos 
no projeto
- diálogo com as comunidades através de rodas de  conversa, sendo possível 
ampliar o conhecimento sobre seus respectivos bairros e sua história 
- conversas com as comunidades e orientações sobre incubadoras de receptivos
- ofi cinas com discentes e docentes sobre tecnologias educativas/RPG
- identifi cação do conhecimento dos docentes e discentes sobre o uso dos 
computadores da escola
- diálogo com os docentes sobre RPG e seu conceito, benefícios, características, 
dentre outros.

BREVES INFORMAÇÕES SOBRE RPG
a] Role Playing Game - RPG: jogo de interpretação de papeis.
b] Partes da estrutura/componentes do RPG: 
- Campanha: é o enredo. Situa os jogadores diante do problema mais amplo. 
Contextualiza a situação-problema que os jogadores terão que resolver.
- Aventuras: São as ações a serem desenvolvidas no decorrer do jogo, na tentativa 
de atingir determinados objetivos.
- Classes: caracterizam a função dos personagens. Especifi cam a qual grupo o 
personagem pertence.
- Regras: O sistema de regras funciona como regulador do funcionamento do jogo. 
Especifi ca os limites e as possibilidades dos jogadores-personagens. Seu objetivo 
maior é tentar manter o equilíbrio entre os jogadores.
c] Alguns benefícios do RPG: Colaboração; Estímulo ao raciocínio lógico; Resolução 
de problemas; Interdisciplinaridade; Estímulo ao interesse pela leitura  e pela escrita; 
Incentivo à pesquisa; Outros.
d]Exemplo da relação TBC/RPG: é possível criar aventuras com seus cenários 
e situações abrangendo o bairro do Cabula. Da mesma forma, os conteúdos 
curriculares podem ser inseridos nessas histórias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que a articulação entre TBC e RPG ocorra de forma signifi cativa, os sujeitos 
participantes precisam seguir a perspectiva da construção do conhecimento de 
modo cooperativo, proporcionando o próprio aprendizado e do próximo  através 
dessa interação.


