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INTRODUÇÃO 

Grandes avanços vêm acontecendo no campo da Educação, 
principalmente no Brasil, uma vez que a comunidade acadêmica 
tem debatido a construção de um novo modelo educacional. Este 
identifica e busca potencializar as habilidades e competências 
dos alunos, respeitando os diversos meios de construção do 
conhecimento, para além dos meios tradicionais. O Role Playing 
Game - Jogo de Interpretação de Papeis (RPG) e Turismo de 
Base Comunitária (TBC) vem sendo utilizados neste cenário 
como ferramentas importantes dentro do processo de 
aprendizagem e formação humana. 
O TBC trás um modelo atuação onde a sociedade se une para 
desenvolver um atrativo no qual possa mostrar verdadeiramente 
a essência do viver em comunidade e/ou seus atrativos naturais. 
Esta perspectiva de aprendizagem impulsiona o turismo a 
propiciar uma troca de conhecimento, e a fazer com que a 
mesma se torne mais uma ferramenta educacional. Com isso o 
TBC oportuniza aos adolescentes o intercâmbio cultural, fator 
imprescindível dentro do processo de aprendizagem.  
	  

METODOLOGIA 

Para conseguir êxito no ensaio acadêmico foi utilizado como 
método de pesquisa a revisão bibliográfica, uma vez que 
priorizamos a leitura de livros e artigos da área pesquisada, 
destacando no trabalho a obra de Sueli Cabalero e Alfredo Matta 
(2011) que discutem a estrutura e jogabilidade do RPG. Em 
relação à abordagem a mesma foi qualitativa, uma vez que se 
buscou caracterizar a influencia do RPG no processo 
educacional.  
	  

OBJETIVO 

Diante do exposto, este trabalho teve como principal objetivo 
procurar dentro da literatura as discussões já existentes sobre a 
influência do RPG e TBC no processo cognitivo dos alunos. 	  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da revisão concluímos que as ferramentas que estão sendo 
usadas no aprendizado dos adolescentes vêm sofrendo um 
processo de atualização das técnicas para que se possa influir de 
forma direta no nível de aprendizado, acompanhando a evolução 
tecnológica e social ao qual encontra-se imersa grande parte dos 
adolescentes em processo de formação educacional.   
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