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RESUMO 

 

 

NUNES, Jéssica Vanderlei. Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia em 

Design Educacional: Framework Técnicas para Aplicar o RPG em disciplinas EAD. 

2020.94f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de São Paulo, 

São Paulo, 2020. 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso de Graduação em Design Educacional visa 

apresentar um projeto de Design de um Framework de Técnicas para aplicar o RPG em 

disciplinas EaD. O objetivo central do projeto é criar um framework para orientar os docentes 

sobre o uso do RPG, como estratégia pedagógica na própria disciplina Online.  

Tendo em vista que há uma carência de iniciativas e artigos acadêmicos acerca do uso do 

RPG como estratégia na educação, no hodierno projeto pesquisa-se sobre a temática com foco 

em criar técnicas e conceitos da aplicação do RPG na modalidade a distância, a fim de atender 

ao objetivo de criar um framework para apoiar o professor na elaboração da própria disciplina 

EaD com estratégia Role-Playing Game. 

Diante disso, realiza-se no vigente trabalho uma pesquisa bibliográfica, para confirmar a 

hipótese da utilidade e necessidade de um framework para demonstrar o potencial do RPG 

como instrumento pedagógico e para ser uma ferramenta aprovada de auxílio ao professor na 

jornada de implantar o RPG na própria disciplina.  

 

Palavras-Chave: 1. Educação; 2. Role play Game (RPG); 3. Framework; 4. Educação a 

distância - EaD. 
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ABSTRACT 

 

 

NUNES, Jéssica Vanderlei. Conclusion of the Higher Course in Technology in 

Educational Design: Technical Framework for Applying RPG in distance learning 

disciplines. 2020.94f. Course conclusion document (Graduation)– Universidade Federal de 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The present work of conclusion of the Undergraduate course in Educational Design aims to 

present a Design project of a Framework of Techniques to apply RPG in distance learning 

disciplines. The main objective of the project is to create a framework to guide teachers on the use 

of RPG, as a pedagogical strategy in the Online discipline itself. 

Bearing in mind that there is a lack of initiatives and academic articles about the use of RPG as a 

strategy in education, in the present project research on the theme is focused on creating 

techniques and concepts of the application of RPG in the distance modality, in order to meet the 

objective of creating a framework to support the teacher in the development of his own distance 

learning discipline with a Role-Playing Game strategy. 

Therefore, a bibliographic research is carried out in the current work, to confirm the hypothesis of 

the usefulness and need for a framework to demonstrate the potential of RPG as a pedagogical 

tool and to be an approved tool to assist the teacher in the journey of implementing RPG in 

discipline itself. 

 

Key-words: 1. Education; 2. Role play Game (RPG); 3. Framework; 4. Distance education - EaD. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Role Playing-Game (RPG) é um jogo de criação de narrativa colaborativa, onde os 

jogadores interpretam personagens e o andamento do jogo segue um conjunto de regras pré-

concebidas. Acerca da definição do Role playing-game, Rocha (2014, p. 6) reconhece o RPG 

como um jogo de representação de papéis, onde o jogador vai representar o personagem com 

todas as características e peculiaridades, que são as qualidades e os defeitos (características 

inerentes do ser humano), ambas planejadas na ficha do personagem pelo participante. 

 No artigo “O uso de Role-Playing Games em Educação: uma busca nas publicações 

da SBC”, Arrais et al, compilaram os dados sobre as publicações científicas sobre o uso do 

RPG na educação e constataram que  no período entre 2012 a 2016, foram encontrados 18 

artigos publicados, uma média de 3,5 por ano. 

Vale ressaltar, que segundo a publicação foi apurado apenas um artigo sobre o uso 

RPG em educação, no contexto da modalidade de Educação a Distância- EaD, foi constatado 

dois artigos desenvolvidos para modalidade híbrida (presencial e EaD)  e ademais, os quinze 

artigos restantes encontrados, cujo foi a maior parcela das pesquisas desenvolvidas na época, 

eles são direcionadas para práticas do ensino presencial. 

É sabido que o uso do RPG na educação é incorporado de maneira “tímida” na 

educação brasileira nas diversas modalidades de ensino, há poucas iniciativas principalmente 

na modalidade EaD e não há um grande número de pesquisas,  contudo, o presente trabalho 

pretende explorar o potencial pedagógico do Role-Playing Games na EaD. 

Além disso, Vasques (2008) evidencia que o uso do RPG para fins pedagógicos é um 

tema pouco explorado no Brasil, em razão de ser pouco difundido em território nacional, mas, 

o mesmo destaca que a partir de 2004 foi divulgada a primeira pesquisa acadêmica sobre o 

RPG no Brasil e em consequência foram desenvolvidos outros trabalhos da área, logo, a partir 

de então, foi possível ter pesquisas brasileiras sobre o potencial pedagógico do RPG. 

Nesse parâmetro, diante da escassez da difusão da adoção do RPG na educação, 

percebe-se a necessidade de criar um framework com técnicas para auxiliar os professores, no 

desafio de adotar o RPG na própria disciplina, cuja prioridade do vigente projeto é o ensino na 

modalidade a distância,  

Destarte, indaga-se: Há possibilidade de criar um framework com um conjunto de 

técnicas factíveis para apoiar o professor na adoção do RPG na própria disciplina EaD? 



   

11 

 

Desse modo, o objetivo geral da vigente pesquisa de Design Educacional é criar um 

framework, fundamentado num conjunto pré-definido de conceitos e técnicas para apoiar a 

elaboração de uma disciplina EaD, com estratégia de RPG. 

Para tanto, foram desenhados os seguintes desafios específicos: analisar o contexto do 

projeto; descrever a proposta do projeto e a proposta pedagógica do framework; criar o 

protótipo do framework- técnicas para aplicar o RPG no EaD; implementar e testar as técnicas  

do framework; e, refletir sobre os resultados e possíveis melhorias.  

Parte- se da hipótese de que há carência de iniciativas e pesquisas acadêmicas acerca 

do RPG na educação, para apoiar o docente na adoção da estratégia. Dessa maneira, a criação 

de um framework com um conjunto pré-definido de conceitos e técnicas de aplicação do RPG 

no EaD, seria um caminho para disseminar a estratégia e para facilitar o uso do RPG como 

ferramenta pedagógica pelo  professor no desenvolvimento de experiências de ensino-

aprendizagem significativas, com uso do RPG. 

Assim sendo, a fim de viabilizar o teste da hipótese, desenvolve-se no vigente projeto 

uma pesquisa descritiva e exploratória, a partir do levantamento bibliográfico, fundamentada 

no método dedutivo, com abordagem qualitativa, através da escuta do público-alvo, apoiada 

em metodologias e práticas da gestão de projetos praticadas na área de Design Educacional.  

O vigente projeto está estruturado em cinco capítulos: I. Análise Contextual; II. 

Proposta do Projeto e Proposta Pedagógica; III. Prototipagem; IV. Implementação do 

Framework; e, V. Resultados e Propostas de melhorias. 

O primeiro capítulo é um texto inicial que delimita o assunto do trabalho, por meio de 

tópicos que refletem desde o contexto e as raízes do RPG e a possível aplicação do mesmo na 

educação, assim como a relação dele com o desenvolvimento de competências no alunado, 

também, descreve e apresenta uma pesquisa de escuta qualitativa do público-alvo que almeja 

atender, que são os professores interessados em adotar o RPG na própria disciplina online.  

Na segunda seção, retrata o mapeamento da proposta do projeto e o planejamento 

pedagógico do framework, com as respectivas informações sobre a apresentação e os módulos 

desenhados para concepção posterior do protótipo.  

No terceiro capítulo – Prototipagem apresenta o desenho do framework técnicas para 

aplicar o RPG no EaD e nele aborda os seguintes itens organizados em módulos: Módulo I - 

Como criar um plano de aula com estratégia de RPG; Módulo II- Técnicas para criar narrativa 

de RPG na disciplina EaD; Módulo III - Técnica de criação de personagens; Módulo IV - Uso 
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da Tecnologia para aplicar o RPG em disciplinas a distância; e, Módulo V - Como ser um 

mestre de RPG EaD.   

No quarto capítulo, descreve possiblidades e exemplos da implementação das técnicas 

desenvolvidas no framework, integrado na terceira seção do vigente projeto.    

O quinto e último capítulo, realiza-se um levantamento dos resultados e avalia-se 

sobre os pontos a melhorar.  

Por fim, conclui-se que resta a confirmação da hipótese, que indica a necessidade de 

um framework para orientar os docentes no uso do RPG na própria disciplina online.  
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CAPÍTULO I - Análise Contextual 

 

A pesquisa possui como ponto de partida a análise contextual do projeto, que visa 

apresentar a conceituação do RPG, bem como suas características, de maneira abrangente e a 

aplicação do mesmo na educação, como ferramenta “mágica” para o desenvolvimento de 

aptidões e competências. 

Em seguida, descreve uma pesquisa de escuta aplicada com o público-alvo do vigente 

projeto, que são os professores interessados em aplicar o RPG na própria disciplina online. 

Entretanto, para concluir a jornada no primeiro capítulo aborda-se sobre o cenário da 

Educação a Distância, que foi designado como o contexto do vigente trabalho e selecionado 

como guia das ações planejadas para o presente projeto de framework. 

 

1.  O começo da jornada: A origem do RPG 

 

O R.P.G é a sigla designada para Role Playing Game, cujo significado é um jogo de 

representação de papéis, concebido nos anos 70 nos E.U.A e o florescimento oficial do 

mesmo foi em 1974 com o  advento do Dungeons & Dragons (sigla D&D), concebido por 

Gary Gyrax e David Anderson. O nascimento do R.P.G colide com a afirmativa de Santaella, 

Nesteriuk e Fava (2018, p.11), sobre o surgimento dos jogos eletrônicos em meados de 1970, 

que foi através dos acadêmicos-militares, que implantaram a ideia do uso de jogos como 

entretenimento, também, Nolan Bushnell, foi uma figura importante para formulação da 

indústria de games presente na modernidade.  

O R.P.G e os jogos eletrônicos, possuem em comum a época de popularização e 

ambos são originados nos Estados Unidos, também, coincide a criação do primeiro jogo de 

R,P.G em mainframe
1
 , que foi inspirado no D&D impresso lançado em 1974 (PEPE, 2017). 

Embora, a historicidade demonstra o auge dos jogos na década de 70, os jogos e brincadeiras 

acompanham a existência do homem, conforme afirmado a seguir: 

Para Huizinga (2000), o jogo é tão antigo quanto à civilização e o puro 

e simples ato de jogar constitui uma das principais bases dessa 

civilização. O mesmo autor manifesta que o jogo é mais antigo que a 

cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, 

pressupõe sempre a sociedade humana (apud Dalmolin e Piovani, 

2014). 

                                                 
1
 Mainframe – Segundo a Wikipédia, mainframe é um computador de grande porte para processar alto volume 

de dados, também, o termo era usado para referir sobre o gabinete principal dos primeiros computadores.  
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Dessa forma, o jogo possui uma relação simbiótica com a civilização humana, baseado 

nos ritos culturais, comportamento humano e nos acontecimentos históricos, com intuito de 

materializar num jogo o real e o imaginário (lendas, contos e entre outros...) produzido pelo 

Homem. A linha do tempo seguinte adapta e ilustra a coleção de fatos históricos do 

desenvolvimento do Role Playing Game, de acordo com as informações de Rocha (2008); 

Martins (https://medium.com); Sales (https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades); e, o 

codinome “FFerirX” (https://demonstre.com/jogos/rpg-brasil/): 

 

Figura 1 - Linha do Tempo: A evolução do RPG 
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Elaborado pela autora no software Venngage (2020) 
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A linha do tempo demonstra um resumo de alguns pontos importantes da historicidade 

do RPG e compreende a essência do mesmo, nas histórias e jogos de guerra, com o livro 

primeiras guerras de Wells e o jogo estratégico militar do tenente Von. A tirinha de Calvin e 

Haroldo adiante ilustra como no DNA dos jogos há exploração da temática guerra: 

 

Figura 2-  Quadrinho Calvin e Haroldo : Guerra 

 
 

Fonte: Tirinha Guerra – Do livro “E Foi Assim Que Tudo Começou” de 2007 

Disponível em: < http://www.virgula.com.br/diversao/calvin-e-haroldo-completam-30-anos/>. Acesso em: 20/07/2020 

http://www.virgula.com.br/diversao/calvin-e-haroldo-completam-30-anos/
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Ademais, a figura 2 (tirinha Calvin e Haroldo) apresenta a indagação de Haroldo, de 

qual seria o motivo de brincar apenas de guerra e não de paz?  

A partir, deste questionamento é perceptível o papel transformador do RPG 

educacional, pois, o RPG num ambiente de aprendizagem, não busca ser promotor da 

competição como representado na tirinha, onde apenas um “lado” será vitorioso. Desse modo, 

o RPG educativo explora a aprendizagem colaborativa entre os alunos e o protagonismo, 

através, de provocações não somente sobre a guerra, também, sobre a paz e outros assuntos de 

interesse social, para colaborar com a formação cidadã dos participantes de uma experiência 

de aprendizagem com RPG. Para Cunha (2012) o jogo  de RPG não possui ganhador ou 

perdedor,  ele é um jogo de interpretação de personagem e que desenvolve o trabalho em 

equipe, tomada de decisões, o respeito às ordens do mestre e deste modo, promove o 

desenvolvimento pessoal, para vida em sociedade.  

Vale ressalvar, que segundo o mesmo autor a união promovida entre os estudantes 

para solucionar a missão dada pelo mestre, ela promove uma aprendizagem além do conteúdo 

escolar e que prepara o indivíduo para atuar no mundo.  

 A frase de Calvin em resposta a Haroldo, que não há bons exemplos de brincadeiras 

de paz, a mesma fala empregada de maneira oposta na realidade dos pesquisadores do ramo 

do RPG educacional demonstra que há desenvolvimento de iniciativas que buscam construir 

“bons exemplos” do uso do RPG na educação. Nesse sentido, Grando e Tarouco (2008) 

afirmam que os “bons exemplos” do uso do RPG em ambientes educacionais, se houver 

planejamento e organização, ele será uma ferramenta com potencial alto potencial de 

aprendizagem e lúdica (alunos aprendem de maneira prazerosa), por intermédio das 

características descritas abaixo e que tornam o jogo de RPG um apoio educacional poderoso: 

 

 Socialização: A conversa entre os alunos é estimulada, mediante a troca de 

informações sobre os personagens e as ações dos educandos no decorrer da 

história; 

 Cooperação: O jogo estimula a cooperação, diante dos desafios propostos pelo 

mestre, onde há necessidade de cooperação mútua entre os jogadores, para 

concluir as missões; 

 Criatividade: Estimula a criatividade dos alunos e estimula o uso da 

imaginação pelos mesmos, para criar os personagens e reagir diante dos 

desafios propostos na história; 
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 Interatividade: O jogo estimula a exposição e a estimulação contínua entre os 

alunos, também, os autores destacam que atividades interativas corroboram 

para detenção do conhecimento; 

 E, interdisciplinaridade: O jogo permite trabalhar vários conhecimentos e 

disciplinas de maneira equilibrada.  

 

Embora, haja os inúmeros benefícios listados acima, Maltempi e Rosa (2003, p.6-7) 

confirmam que os benefícios se sobrepõem aos malefícios, mas, alertam que o uso do RPG 

para fins educativos necessita dos seguintes cuidados, pois, a forma como se utiliza tanto pode 

retratar a guerra de maneira positiva ou a paz de maneira negativa: 

 

 Evitar competições entre os jogadores, a competição não é compatível com a 

filosofia do RPG; 

 Evitar regras em demasia; 

 Planejar e prever a possibilidade de morte dos jogadores, pois, a morte num 

jogo é uma experiência frustrante e desmotivadora; 

 Avaliar o comportamento do mestre e não aceitar comportamento abusivo 

(abortar relação tóxica), para zelar pela coerência no jogo; 

 E, não cultivar o comportamento de vício no RPG. 

 

Apesar, do panorama histórico do jogo de RPG “possuir intimidade” com a guerra, o 

vigente capítulo demonstra o potencial dele como meio para explorar diversos conteúdos na 

área educacional, inclusive a “paz” mencionada na tirinha de Calvin e Haroldo.  

Os benefícios do RPG na educação são possibilitados, através do uso consciente, 

planejado e com a intencionalidade pedagógica coerente as necessidades dos estudantes, pois, 

o uso equivocado possui a chance de causar danos, inclusive em nível de saúde mental. No 

episódio da 18° temporada dos Simpsons “Marge na Internet”, a personagem Marge vivencia 

o vício no jogo "Earthland Realms (paródia do jogo de MMORPG World of Warcraft)" e a 

produção demonstra os malefícios do vício em games, com a Marge sem dormir e sem 

realizar as atividades rotineiras, para viver “conectada” no game de RPG. Segundo Bueno 

(UFMG: Medicina, 2020), a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o vício em 

games como transtorno mental e possui como previsão para entrar em vigor o reconhecimento 

como doença na lista de distúrbios mental para o ano de 2022, com intuito de promover os 

tratamentos necessários com profissionais da saúde. 
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A imagem seguinte do episódio “Marge na Internet” ilustra a Marge na criação do 

próprio personagem no jogo de RPG, que posteriormente aprisionou ela no vício no game: 

 

Figura 3- Marge na Internet (episódio dos Simpsons) 

 

 
Fonte: BAND. Marge na Internet. Disponível em: < https://desenhos.band.uol.com.br/marge-na-internet-2/>. 

Acesso em: 20/07/2020. 

 

A evolução do RPG na sociedade, desde a sua popularização na década de 70 nos 

E.U.A até os dias atuais, permanece “vivo” e demonstra que o mesmo adaptou-se as 

mudanças sociais como advento da internet e conseguiu se manter como jogo interessante 

através da inovação, para atender as gerações contemporâneas (jogo xerox para jogo digital) . 

Portanto, o jogo de RPG para aplicar na própria disciplina na área educacional requer 

planejamento e consciência, para colher e adaptar as boas práticas do RPG que são 

propagadas no decorrer da história do jogo. Inclusive, o pensamento crítico pelo educador é 

um fator necessário, para evitar problemas na implementação do mesmo e para combater o 

mau uso do RPG em ambientes educacionais, também, a conscientização sobre o uso do jogo 

de maneira prudente, pode ser um assunto interessante para explorar na educação e para 

propagar iniciativas que combatam o vício em jogos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://desenhos.band.uol.com.br/marge-na-internet-2/
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1.1. O RPG como ferramenta no desenvolvimento de aptidões e competências  

 

A presente repartição visa avaliar a ferramenta de RPG como estratégia para 

desenvolver aptidões e competências no ambiente educacional. A Neuroeducação é o estudo 

dedicado ao desenvolvimento de ações que estimulam o desenvolvimento humano, em prol da 

expansão das aptidões e competências inatas ou adquiridas, por intermédio de pesquisas que 

buscam conhecer o potencial do cérebro humano e colaboram para entender como ocorre o 

processo de aquisição de aprendizagem. 

Segundo, Sanjaume (2016) a evolução da neurociência foi um fator primordial para a 

compreensão do funcionamento do cérebro na atualidade e permitiu o desenvolvimento de 

métodos e pesquisas para melhorar as capacidades humanas.  

A mesma autora, afirma que a neurociência é uma área interdisciplinar e que coopera 

para consolidação da Neuroeducação. A neuroeducação é um novo paradigma, que questiona 

o vigente sistema educacional, que possui como filosofia o preparo de profissionais 

competitivos por meio de um currículo sobrecarregado, onde não prepara o indivíduo para ser 

um sujeito competente, também, a mesma autora destaca que na corrente era da informação, a 

“chave do sucesso” é saber gerir a informação e a proposta de sobrecarga de conteúdo é um 

contraponto inválido e sem significado, para o desenvolvimento sucedido das gerações atuais 

e futuras. 

Sabido disso, o segredo para o desenvolvimento de profissionais competentes está na 

fuga do modelo de ensino vigente, que descarrega inúmeras informações desnecessárias e o 

jogo de RPG é um elemento interessante, para filtrar as informações para os alunos e instigar 

o espírito necessário nos tempos atuais de “filtração da informação”. Sanjaume (2016) reforça 

que o jogo possui todos os elementos da neuroeducação através do desafio, o desejo de 

superação estimulado, o feedback imediato, as recompensas e, sobretudo, o fator emocional.  

Por isso, o jogo é atualmente uma ferramenta com infinitas 

possibilidades, especialmente porque a variedade existente permite 

encontrar um jogo para o desenvolvimento de cada uma das áreas 

cerebrais (SANJAUME, p.8, 2016). 

 

Dessa forma, o jogo estimula o desenvolvimento das áreas cerebrais e contribui para o 

desenvolvimento de competências e aptidões, logo, pode ser uma ferramenta interessante para 

romper com o modelo tradicional de “depósito de conteúdo”. Sanjaume (2016) salienta que os 
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jogos de mesa promovem conexão social, cognitiva e emocional, sendo esses estímulos 

necessários para favorecer os neurônios espelhos
2
 e estabelecer um sistema de ensino eficaz. 

Antes de compreender o desenvolvimento de aptidões e competências num jogo de 

RPG, torna-se necessário compreender o significado de aptidão e competência, também, 

diferenciar os dois termos. Conforme Nietzsche (1878), a aptidão é um dote, são talentos 

intrínsecos ao ser humano, que colabora para o desenvolvimento do talento inato, por meio da 

educação ou persistência, logo, há necessidade de autoanálise para descobrir a aptidão (apud 

Albuquerque, 2011).  

Enquanto, Chiavenato (2009, p.16-17) define a aptidão como recurso inato ou 

desenvolvido pela pessoa (exemplifica como aptidão: atenção aos detalhes, raciocínio lógico e 

outros), também, ele diferencia e define  a  competência como  a qualidade do sujeito de ser 

capaz de apreciar, resolver e alcançar determinados objetivos, por meio de conhecimentos 

(entender o quê e porquê fazer), habilidades (saber como fazer) e atitudes (a vontade de 

fazer). 

As competências-chave são definidas como uma combinação de 

conhecimentos, capacidades e atitudes adequadas ao contexto. As 

competências-chave são aquelas que todas as pessoas precisam para 

sua realização e desenvolvimento pessoal, assim como para uma 

cidadania ativa, inclusão social e emprego (SANJAUME, p. 21, 

2016).  

À vista disso, deduz que a competência é um processo adquirido a partir das 

experiências (bagagem cultural) e ao longo do tempo, enquanto, a aptidão é uma semente 

intrínseca ao ser humano, que precisa de autoanálise para encontrar e desenvolver.  

 O quadro a seguir descreve as seis aptidões classificadas pela Sanjaume (2016): 

 

Quadro 1 – Classificação e Conceito de Aptidão 

APTIDÃO CONCEITO 

Verbal A aptidão verbal possui relação com a competência da 

comunicação linguística, ela é uma ferramenta que 

permite a leitura do mundo (compreensão da 

realidade) e a construção do pensamento. Esta aptidão 

auxilia na resolução de problemas, na associação de 

conceitos, no raciocínio e favorece as relações sociais, 

através, da comunicação e expressão.  

Numérica A aptidão numérica é relacionada à capacidade de 

                                                 
2
 Neurônio Espelho – Atividade no cérebro responsável pela compreensão e através dele o ser humano é capaz 

de se vincular em nível mental e emocional com os outros, também interpretar ações e intenções, para no fim,  

desenvolver a aprendizagem por imitação (SANJAUME, 2016).  
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raciocinar os números e utilizar os mesmos, de 

maneira organizada e assertiva. Esta aptidão facilita a 

resolução de problemas matemáticos e na solução de 

situações que contém números.  

Espacial A aptidão espacial é a capacidade de pensar 

mentalmente em formas, dimensões, mapas e entre 

outros objetos. Esta aptidão favorece a imaginação de 

objetos flutuando no espaço, a orientação espacial e 

geográfica, leitura de mapas e a compreensão das 

formas em um determinado espaço.  

Raciocínio Lógico A aptidão de raciocínio lógico capacita o sujeito, para 

estabelecer conexões, solucionar problemas e extrair 

conclusões, de maneira lógica.  

Memória A memória é uma função do cérebro, para registrar, 

codificar, consolidar, reter, armazenar, recuperar e 

buscar a informação previamente armazenada. Esta 

aptidão auxilia na retenção do conhecimento 

adquirido.  

Atenção A atenção é uma aptidão imprescindível para o 

aprendizado e a memorização, com ela o sujeito é 

capaz de perceber e atingir um estado de 

concentração, para determinado objeto ou atividade.  

Elaborado pela autora (2020) com base em Sanjaume (2016) 

 

O quadro seguinte descreve o conceito das sete competências classificadas por 

Sanjaume (2016): 

 

Quadro 2- Classificação e Conceito de Competências 

COMPETÊNCIAS CONCEITO 

Comunicação Linguística Capacidade de compreender e produzir textos, 

baseado nas regras  e sentenças linguísticas, também 

interpretar o mundo que cerca o sujeito. Além de ser 

capaz de se expressar e ser compreendido na interação 

com outras pessoas.  

Competência Matemática e competências básicas 

em Ciência e Tecnologia. 

Capacidade de lidar e solucionar problemas que 

envolvem números ou tecnologias. Além de ser capaz 

de entender as ciências naturais e as tecnologias, como 

instrumento de desenvolvimento social e como meio 

de solucionar problemas que assolam a sociedade.  

Competência Digital Capacidade de atuar no “mundo tecnológico”, com 

várias linguagens e onde a imagem possui maior 

protagonismo, também, exige o entendimento e o uso 

das ferramentas digitais de maneira assertiva.  

Competência Aprender a Aprender Considerado como o maior desafio educacional da 
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atualidade, que exige  autoconhecimento, 

autoconsciência, e o aprendizado a partir de seus 

próprios erros. 

Competências Sociais e Cívicas Competência de saber se relacionar com os outros, por 

meio, do respeito as normas e regras, também, inclui 

saber se situar de maneira democrática, que acolhe os 

grupos e as ideias.  

Sentido da Iniciativa e Espírito Empreendedor Competência de assumir os riscos, sem medo do erro, 

que permite a inovação, a criatividade e o surgimento 

de novas ideias.  

Consciência e Expressões Culturais Competência baseada nas experiências culturais 

vivenciadas, na comunicação e expressão em diversos 

contextos, de maneira que contribui para o 

enriquecimento da bagagem cultural do indivíduo.  

Elaborado pela autora (2020) com base em Sanjaume (2016) 

 

As aptidões e competências conceituadas pela autora oportuniza a reflexão sobre a 

necessidade de criar o vigente projeto de orientação do professor sobre o uso do jogo de RPG 

na disciplina com os discentes, fundamentado no conceito de aconselhar o professor sobre o 

uso jogo de RPG como estímulo das competências e aptidões, que serão necessárias para a 

formação cidadã e integral do seu alunado.  

Diante disso, a seguir o jogo World of Warcraft, do gênero RPG online, foi avaliado 

os elementos dele na perspectiva de desenvolvimento de aptidões e competências. O quadro 3 

em seguida discorre um resumo sobre o jogo escolhido para análise: 

 

Quadro 3- Sobre o Jogo World Of Warcraft 

DESCRIÇÃO DO JOGO AVALIADO 

World of Warcraft (WOW) é um jogo online (MMORPG) de computador, foi  lançado em 2004 pela Blizzard. 

O jogo é multiplayer e o enredo é inspirado no primeiro jogo da série Warcraft: Orcs e Humans, de 1994. Dessa 

forma, o jogo se passa no mundo de Azeroth, onde existe o conflito entre duas facções: Horda e aliança; hoje, o 

jogo está na sétima expansão (Expansão: Battle for Azeroth).  

World of Warcraft é considerado o jogo de MMORPG mais aclamado no mundo e há servidores nos Estados 

Unidos, Oceania, Europa, Rússia, China, Coreia do Sul, Taiwan, Sudeste Asiático, Brasil e na América Latina.  

Para o acesso aos servidores para jogar é necessário uma chave paga, mas, em 2011 começou a ser distribuído 

no site , a versão Starter, sem custos ao usuário e permite que o mesmo jogue até o nível 20 de Word of 

Warcraft.  

Em 2016 foi lançado o filme Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos, baseado no primeiro jogo da 

série e no final de 2015, num relatório divulgado em outubro pela Blizzard, foi estimado 5,5 milhões de 

usuários ativos no jogo. Em 2018 em 24 horas o WOW bateu o recorde de vendas da sétima temporada e foi 

estimado cerca de mais de 3,4 milhões de cópias vendidas. 

 O WOW é considerado um dos melhores MMORPG da época e fornece ao usuário um mundo grandioso de 

fantasia, para explorar e com uma vasta oportunidade de duelos, lutas e desafios. 

 

Elaborado pela autora (2020), com base em informações oficiais do site World of Warcraft. 

 

A partir da classificação das seis aptidões na tabela 1, o quadro seguinte é uma 

adaptação de um quadro de análise dos jogos de mesa por aptidão desenvolvida por Sanjaume 
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(2016, p.22-23), porém, no vigente trabalho o quadro seguinte objetiva avaliar um jogo de 

RPG online, conforme as possíveis aptidões que ele é capaz de favorecer:  
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                                                                                                                                                                                  Quadro 4- Análise das Aptidões do jogo World Of Warcraft 

 

JOGO APTIDÕES 

VERBAL NÚMERICA ESPACIAL RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

MEMÓRIA ATENÇÃO 

World Of 

Warcraft 

(WOW) 

Estilo: 

MMORPG 

online 

A aptidão verbal é 

estimulada através dos 

recursos comunicacionais 

no jogo, como o chat,  

comando de voz e a leitura 

das missões ou do mundo 

do WOW. 

A aptidão numérica ganha 

espaço no jogo, através, da 

administração do próprio 

dinheiro, que é adquirido 

nas missões, também, o 

jogador compra e vende 

equipamentos, vestimentas 

ou objetos mágicos.  

O jogador precisa se orientar 

pelo mapa na plataforma, para 

realizar as missões, comprar 

montarias e se movimentar no 

jogo.  

O jogador precisa 

solucionar problemas, 

como matar um 

jogador oponente ou 

um monstro, de 

maneira ágil, logo, 

para isso ele precisa 

pensar em usar os 

próprios poderes, de 

forma lógica, para 

vencer os oponentes.  

O jogo estimula a 

memorização do 

cenário, das regras, do 

uso dos poderes, dos 

trajetos e inclusive, 

quando o jogador 

morre no jogo, ele 

precisa  memorizar o 

caminho até o “corpo”, 

para ressuscitar e não 

ter danos maiores no 

equipamento. 

O jogo estimula a 

atenção constante, 

pois, o jogador 

precisa está atento 

para não ser atacado 

por inimigos e para 

cumprir as 

atividades no jogo.  

Elaborado pela autora (2020) 

 

A partir da conceituação das sete competências no quadro 2, o quadro seguinte é uma adaptação de um quadro de análise dos jogos de 

mesa por competências desenvolvida por Sanjaume (2016, p.22-23), porém, no vigente trabalho o quadro seguinte objetiva avaliar o potencial 

do jogo de RPG (WOW) no desenvolvimento das competências, conforme listado a seguir: 
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                                                                                                                                               Quadro 5- Análise das Competências desenvolvidas no jogo World Of Warcraft 

JOGO COMPETÊNCIAS 

Comunicação 

Linguística 

Competência 

Matemática e 

competências básicas 

em Ciência e 

Tecnologia. 

Competência 

Digital 

Competência 

Aprender a 

Aprender 

Competências 

Sociais e Cívicas 

Sentido da Iniciativa e 

Espírito 

Empreendedor 

Consciência e Expressões 

Culturais 

World Of 

Warcraft 

(WOW) 

Estilo: 

MMORPG 

online 

A competência 

linguística é exigida 

para compreender 

as missões, que 

podem ser lidas em 

diversos idiomas, 

também, pelos 

canais de 

comunicação 

através da interação 

com outros 

jogadores. 

A competência 

matemática é 

desenvolvida ao longo do 

jogo, através, da compra 

e venda de objetos, 

também, o jogador pode 

escolher uma profissão e 

por meio dela, eles criam 

itens ou equipamentos, 

que lhe conferem 

dinheiro. Deste modo, o 

jogador aprender a 

trabalhar com os 

números e administrar o 

dinheiro virtual, para 

evoluir no game, pois, 

conforme o personagem 

avança de nível no 

WOW, os itens ficam 

mais caros. Além do 

dinheiro virtual, o 

jogador precisa combinar 

os itens, que possuem 

valores e saber 

interpretar os pontos de 

vida, para não correr o 

risco de morrer. 

O jogo é num 

contexto online e 

que exige do 

jogador, o 

conhecimento de 

instalação de 

softwares e o uso 

dos recursos 

tecnológicos para 

interagir no mundo 

WoW. 

O jogo permite o 

aprender a 

aprender, através, 

dos erros 

cometidos numa 

batalha ou numa 

missão, que 

permite a reflexão 

para melhorar 

numa próxima 

jogada as 

estratégias 

utilizadas. 

No mundo WOW é 

proibido 

discriminação e 

qualquer ato 

abusivo, sendo 

passível de ser 

banido do jogo. 

Além de que para o 

uso de truques ou 

meios ilegais para 

fortalecer o 

personagem, 

também, existe 

punição. Deste 

modo, o jogador 

precisa respeitar as 

regras e saber 

conviver com as 

outras pessoas que 

estão online no 

game. As tarefas 

grupais no jogo em 

dungeons, exigem 

competência social 

e trabalho em 

grupo.  

O empreendedorismo 

no jogo é incentivado 

através da profissão do 

personagem, onde o 

jogador vende o 

trabalho executado. As 

ações no jogo, eles são 

passiveis de inovação, 

à vista que, as 

combinações de itens 

mágicos, que existem 

vários, conferem um 

poder único para o 

personagem, logo, 

basta criatividade.  

O cenário do jogo colabora 

para o conhecimento de 

diversas histórias e 

expressões culturais. O 

jogo trabalha com diversos 

valores, por exemplo, um 

personagem “paladino”,  

ele luta pela justiça de duas 

maneiras, que pode ser 

pelos motivos do time da 

aliança ou da horda. Os 

times horda e aliança 

possuem raças de 

personagens diferentes e 

cada raça possui uma 

manifestação cultural 

própria. Portanto, o jogo 

trabalha de maneira 

implícita aspectos culturais 

de uma sociedade fictícia.   

 

Elaborado pela autora (2020) 
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Os quadros (1,2,4 e 5) desta seção acerca das aptidões e competências baseadas nos 

estudos de Sanjaume (2016) possibilitou a reflexão sobre o desenvolvimento das 

potencialidades humanas através do jogo de RPG WOW, logo, foram perceptíveis 

características do jogo que Tornam possível a aprendizagem de competências e o emprego de 

aptidões. Conforme analisado, o jogo World of Warcraft demonstra o potencial de trabalhar 

diversos tipos de competências ou aptidões e cabe ao responsável pela atividade educacional 

no jogo, transformar aquele ambiente num propósito de aprendizagem, através, dos elementos 

disponíveis no game.  

Entretanto, cabe o professor ou Design Educacional adotar uma visão estratégica de  

criar experiências educacionais com jogos, que favoreçam o potencial do aluno, através, de 

mecanismos ou elementos do próprio jogo que aprimoram as competências e aptidões do 

alunado. Portanto, no vigente projeto de framework será adotada como “filosofia” a 

construção de dicas e fichas para utilizar o RPG na própria disciplina online, que possuam 

como elemento principal o foco em orientar os docentes em criar um RPG educativo para os 

próprios alunos, onde tenha como preocupação principal o desenvolvimento de competências 

e aptidões para formar o aluno para atuar no mundo, de maneira competente.  

 

1.2.Análise de Estratégia de RPG aplicada na Educação 

 

 

Na presente seção é analisada a obra "Role Playing Game (RPG) como 

estratégia pedagógica para trabalhar a temática ética ambiental", de autoria de Katiucha e 

Edilene (2019), com intuito de compreender o funcionamento do planejamento e aplicação de 

uma estratégia de RPG na educação.  

O produto de RPG foi desenvolvido para sala de aula presencial e possui como regras 

a presença de um mestre, para conduzir o jogo e controlar os personagens secundários, 

também, há os personagens principais, que são os participantes que apresentam soluções para 

os desafios lançados pelo mestre. O mestre possui como roteiro a história de uma construtora 

ambiental e a apresentação aos participantes, de 4 desafios planejados na cartilha do jogo , 

deste modo , os participantes possuem como ação o lançamento de dados , onde a pontuação 

do mesmo decide se os participantes possuem  acesso aos textos que auxiliam na tomada da 

melhor decisão para os problemas  propostos ou se o acesso será apenas da internet , para 

pesquisa.  
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Baseado no modelo sobre estrutura de RPG no website – “O mundo colidem”, o RPG 

estudado possui a seguinte estrutura: 

 

Quadro 6 - Análise do RPG educacional “O desafio da sustentabilidade” 

Análise do RPG educacional “O desafio da sustentabilidade” 

Quando? Contemporâneo - Atemporal  

Onde?  Construtora WSD 

Que?  A Construtora WSD é uma empresa de grande porte, que sofre de uma queda de visibilidade no 

mercado, há 5 anos .  

Por que? A empresa não adota medidas sustentáveis e os stakeholders exigem mudanças, dessa forma, 

esse seria o motivo para  a empresa não possuir potencial competitivo.  

Quem?  A história possui como personagens: uma equipe de trabalho formada por (jogadores reais - 

discentes) gestores ambientais, 2 administradores, 2 engenheiros civis, 1 arquiteto e 1 

publicitário. 

Elaborado pela autora (2020), com base no modelo do website “O mundo Colidem”.  

 

O jogo original possui como material: 1 Livro; 4 envelopes com textos de apoio 

(textos acerca da temática ética ambiental , que auxiliam na tomada de decisão dos 

participantes l); 1 dado; fichas explicativas sobre os desafios e as regras em cada etapa e 

cartilhas de anotações. Sendo assim, o presente framework pretende orientar o professor e 

fornecer material de apoio para que ele crie sua disciplina EaD usando RPG. 

O jogo possui como licença a Creative Commons atribuição não-comercial 4.0 e  que 

segundo o site oficial, significa que há autorização para compartilhar e adaptar o material , 

conforme as necessidades pessoais , mas, será preciso atribuir os créditos ao autor , prover um 

link para licença e informar as mudanças realizadas, também , não é autorizado para uso 

comercial e o compartilhamento da obra adaptada , precisa possuir a mesma licença da 

original . 

Vale destacar, que o jogo foi aplicado no ensino presencial, no Instituto Federal de 

Tecnologia, no Pernambuco, com 17 alunos do curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental e as autoras obtiveram como resultado, a constatação da viabilidade do jogo como 

instrumento pedagógico e como meio para promover a reflexão e consciência 

ambiental  no  alunado, sobre o papel político e social, como cidadão e sujeito parte da 

sociedade, a partir, da oportunidade de tomar decisões num jogo fictício e com temas do 

mundo real. 
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1.3. Análise de outros cursos de RPG e possíveis caminhos 

 

Este tópico retrata o estudo de Benchmarking aplicado no vigente trabalho, 

fundamentado no estudo apresentado no material do Curso Superior de Design Educacional, 

da Unifesp, nomeado como “Benchmarking para Design Educacional” (2019), pelo 

pesquisador Leandro Yanaze.  

Segundo o autor, o Benchmarking é uma ferramenta do ramo de marketing e que 

auxilia no desenvolvimento de avaliação comparativa das práticas realizadas, com intuito de 

identificar oportunidades e criar um produto inovador. Sendo assim, para o Design 

Educacional, ela  facilita o entendimento comparativo de diversas soluções educacionais e 

comporta-se como o ponto inicial para criar uma proposta educacional inovadora. 

O estudo Benchmarking no vigente trabalho é aplicado a partir da análise de estudos 

de casos, sobre o tema principal, pautado no uso do RPG na educação. O estudo é uma 

avaliação comparativa de três casos educacionais, que utilizaram o RPG como estratégia, com 

intuito de identificar as potencialidades da estratégia e refletir sobre as melhores práticas, para 

aplicar o RPG em projetos no âmbito educacional.  

O método Benchmarking compõe três etapas: I. Lista de macrovariáveis e subvariáveis 

para o estudo de casos de soluções educacionais com benchmarking e SWOT; II.  Estrutura de 

análise comparativa de Benchmarking, e; III. Análise SWOT. 

A Lista de macrovariáveis e subvariáveis para o estudo de casos de soluções 

educacionais com benchmarking e SWOT, ela é uma definição inicial dos indicadores, que 

deseja avaliar no estudo de caso, logo, significa ser uma etapa para selecionar o que deseja 

avaliar e justificar a importância de avaliar as variáveis. Posterior à escolha das variáveis 

decorre a fase da seleção dos casos que pretende avaliar.  

A Estrutura de análise comparativa de Benchmarking apresenta a avaliação objetiva e 

descritiva dos casos estudados, a partir do registro de notas altas ou baixas, denominadas nos 

casos estudados, em comparação à nota máxima - 10, concebida no caso considerado como 

ideal.  

A análise Swot é resultado da análise comparativa e as menções atribuídas nos casos, 

nela há identificação dos pontos fortes, das fraquezas, das oportunidades e  das ameaças do 

estudo concebido.  
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I. Lista de macrovariáveis e subvariáveis para o estudo de casos de soluções 

educacionais com benchmarking e SWOT 

 

O quadro seguinte apresenta as macrovariáveis em conjunto com as justificativas, para 

validar a importância de estudar os indicadores seguintes, para compreender a aplicação do 

RPG nos quesitos selecionados, com a finalidade de compreender os estudos de maneira 

integral e visualizar as melhores práticas de RPG na educação.   

 

Quadro 7- Análise Bench/ Swot : Lista de Variáveis 

Macrovariáveis Justificativa 

Público- alvo Variável importante para compreender quem é o público-alvo da solução 

educacional e dessa forma, planejar a ação centrada nas necessidades de ensino-

aprendizagem de determinado público. 

Contexto Variável essencial para conhecer a realidade da ação educacional. 

Proposta Pedagógica Variável elementar para determinar qual é a experiência de aprendizagem, que 

deseja oferecer para o público-alvo e pautam-se no planejamento da abordagem 

educacional, estratégias, trilhas e etc. 

Usabilidade A usabilidade é uma variável interessante para compreender a dinâmica de 

interação, entre o usuário e a plataforma educacional, pois, uma plataforma de 

difícil aprendizagem, de navegação, ela compromete a aprendizagem do usuário. 

Acessibilidade A variável acessibilidade é relacionada à disponibilidade da ação educacional, 

para o maior número de pessoas. 

Resultados A variável resultados é condizente a fase de avaliação, dos resultados alcançados 

com a ação educacional planejada, a fim, de entender, a transformação realizada 

nos participantes e analisar possíveis melhorias, para uma futura oferta. A fim 

de, resumir a variável, o resultado é a fase para avaliar os pontos fortes e fracos, 

dos resultados conquistados. 

Elaborado pela autora (2020) 

 

● Casos: definição, apresentação e justificativa 

 

 Neste tópico contém a apresentação de casos de aplicação do RPG na educação, como 

perspectiva, para refletir sobre possíveis caminhos de aplicação no vigente trabalho 

desenvolvido.  

Vale ressalvar, que os seguintes casos são de países diferentes, com intuito de romper 

com etnocentrismo e incorporar a perspectiva do relativismo cultural, que torna possível 

observar os pontos positivos e negativos da educação e aplicação do RPG, em outros países e 

culturas. Deste modo o primeiro caso é brasileiro, enquanto o segundo é dos Estados Unidos, 

por fim, o terceiro é nativo da Noruega.  
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Caso 1 – Jogo de RPG digital via Fórum na mediação da aprendizagem escrita 

nas séries iniciais – Brasil 

 

O estudo de caso foi realizado no período de 02 anos, para UNEB, com crianças na 

faixa-etária de 9 a 13 anos, no formato RPG digital Play By fórum via Moodle.  

O experimento ocorreu em 11 encontros, totalizando 44 horas, onde foram 03 

encontros para criação de personagens e os 08 dias restantes destinados à aventura de RPG, 

com a intencionalidade de desenvolver produções escritas com os discentes via fórum, 

também, teve materialização em diários de bordo e áudio.  

Segundo, os resultados descritos no artigo, o RPG foi baseado na abordagem 

pedagógica sócio-construtivista de Vygotsky e demonstrou impulsionar a Zona do 

Desenvolvimento Proximal
3
 nos participantes, onde os alunos mais experientes colaboraram 

no processo de aprendizagem, também, os discentes participaram de maneira colaborativa e 

auxiliaram na correção juntamente com o professor, além que, a experiência foi o “ponto 

chave” para criar uma comunidade de leitores e escritores. Por fim, o experimento de RPG 

para aprendizagem escrita, conforme a autora do artigo colaborou para o desenvolvimento da 

aprendizagem crítica, colaborativa e criativa dos sujeitos no processo.   

 

Fonte: CABALERO, Sueli da Silva Xavier; MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues; 

FUNDAMENTAL, Educação. O jogo RPG Digital na mediação da aprendizagem da escrita 

nas séries iniciais. UNEB: SENAI CIMATEC, Salvador, 2008. 

 

Caso 2 – Uso do Jogo de RPG World of Warcraft para ensinar Métodos de 

Pesquisa num curso de Doutorado online - Boise State University- USA 

 

A experiência foi realizada na Universidade Estadual Boise, residida nos Estados 

Unidos, reuniu dois estudantes e um instrutor, para realizar em conjunto atividades de 

pesquisa qualitativa, subdividas em blocos de objetivos, na plataforma do jogo de role play 

game, conhecida como “World Of Warcraft”.  

A atividade realizada na plataforma possuiu como objetivo ensinar métodos de 

pesquisa educacional, para doutorandos, numa perspectiva de duoetnografia onde o aluno e 

                                                 
3
 Zona do Desenvolvimento Proximal (ZDP) – O conceito foi concebido por Vygotsky, ele compreende a ZDP 

como a sútil diferença entre aquilo que a criança realiza sozinha e o que realiza com ajuda de alguém em idade 

adulta ou na interação com outras crianças (MARTORELL, G., p.33,2014).  
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professor, analisaram e realizaram em conjunto atividades acerca da pesquisa qualitativa no 

jogo, como um censo virtual, que analisou questões de gênero, dos personagens que eram 

criados nos jogos. 

Por fins, segundo os resultados apresentados na pesquisa, a plataforma do jogo de 

RPG foi interessante, para os participantes atuarem no papel de pesquisador e para praticar 

atividades de pesquisa qualitativa, também possibilitou que os doutorandos aprendessem na 

prática, como era a realização de atividades de pesquisa de campo. Vale destacar, que a 

pesquisa enumerou como desafio a falta de tempo, para ensinar as regras do jogo de RPG e a 

dificuldades dos doutorandos na aprendizagem da plataforma, além dos desafios inerentes à 

ética, falta de tempo e o desenvolvimento do papel e identidade de atuação dos discentes no 

processo.  

 

Fonte: Revista Brasileira de Zootecnia, v. 11, n. 1, p. Usando o World of Warcraft para 

ensinar métodos de pesquisa na educação on-line de doutorado: uma duoetnografia aluno-

instrutor. The Qualitative Report , 22 (5), 1439-1456. Disponível em: 

https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss5/18 

 

Caso 3- Simulação de aconselhamento sobre medicamentos com avatares em uma 

farmácia de role play virtual – Universidade de Oslu e Akershus – Noruega 

 

O artigo é sobre um role play virtual de simulação de aconselhamento sobre 

medicamentos numa farmácia virtual, em um servidor semelhante ao Second Life, onde os 

alunos participaram no papel de farmacêutico e o professor como o paciente.  

O servidor da simulação da interpretação de papel, possui como limitação a 

participação de um aluno por vez juntamente com o professor como paciente, a plataforma 

possuía como auxiliar a ferramenta de chat, para orientação técnica ao discente e o áudio 

como meio de comunicação principal entre os avatares.  

A experiência da farmácia virtual obteve como resultado uma experiência com 

fidelidade psicológica, ao meio ambiente e ao equipamento, onde o aluno imergiu no processo 

e sentiu como se a experiência fosse real, a partir, do sentimento através da troca de 

comunicação entre os avatares, os objetos da farmácia no cenário conforme os objetos do 

mundo real e as ações no ambiente virtual, mas, o autor destaca como limitação a falta das 

expressões faciais e a linguagem corporal, porém, ele classificou a experiência de 
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interpretação de papéis, como um fator primordial para treinar habilidades de comunicação e 

escuta nos alunos.  

 

Fonte: FOSS, Camilla. Simulering av legemiddelrådgivning med avatarer i virtuelle 

apotek. 2015. Dissertação de Mestrado. Høgskolen i Oslo og Akershus. 

 

II. Análise comparativa de Benchmarking 

 

O quadro apresentado a seguir constitui a análise comparativa dos três estudos de 

casos apresentados no vigente trabalho.  

A análise comparativa é fundamentada na atribuição de nota determinada sobre a 

reflexão dos casos estudados, de maneira individual, em cada variável preconcebida, 

alicerçada na comparação ao caso considerado como ideal, com menção registrada como nota 

10. Vale ressalvar, que as notas atribuídas em cada variável, são distribuídas conforme a 

análise do requisito e o quanto se aproximam do que é considerado ideal.  

 

 

Quadro 8 - Análise comparativa de Benchmarking
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VARIÁVEIS IDEAL CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Nota Justificativa Nota Justificativa Nota Justificativa Nota Justificativa 

Contexto 10 Uso do RPG como um processo para 

promover a aprendizagem 

significativa, reflexiva e que 

empodera o discente num papel de 

protagonista, conforme as 

necessidades da disciplina ministrada 

e o público.  

9 Uso da plataforma Moodle , para 

criação de um fórum, para 

desenvolver um RPG narrativo, com 

o intuito de desenvolver a escrita nos 

discentes.  

9 Uso do jogo de RPG Online World 

of Warcraft, como cenário prático 

para realizar atividades de pesquisa 

qualitativa.  

7 Uso de um simulador estilo Second 

Life, para representação de papéis – 

farmaucêutico e paciente.  

Público-alvo 10 A estratégia de RPG é adaptada às 

necessidades do público-alvo e os 

requisitos elementares da disciplina.  

9 Crianças na faixa etária de 09 a 13 

anos 
8 Discentes do doutorado e o instrutor, 

numa perspectiva de duoetnografia, 

onde a história de ambos e do 

processo de aprendizagem são 

consideradas no processo.  

8 Estudantes que necessitam aprender 

como orientar pacientes na farmácia, 

sobre o uso de medicamentos.  

Proposta 

Pedagógica 

10 Proposta pedagógica pautada no uso 

do RPG, em diversos formatos de 

atividades, com intuito de colaborar 

para a aprendizagem significativa e 

para atender as necessidades do 

público-alvo. 

9 Proposta pedagógica baseada no 

sócio interacionismo de Vygotsky e 

destaque para o conceito da ZDP.  

 

7 Proposta de aprendizagem prática de 

pesquisa e destaque para pesquisa 

duoetnográfica (professor-aluno) 

5 Não há proposta pedagógica evidente, 

mas, há preocupação para uma 

aprendizagem significativa e 

imersiva.  

Usabilidade 10 Ferramentas e plataformas de fácil 

aprendizagem, que são reponsivas e 

que colaboram para aprendizagem e 

a construção do RPG em vários 

formatos.  

7 A plataforma Moodle utilizada, ela 

possui suporte para diário de bordo, 

áudio e o fórum. A plataforma foi de 

fácil aprendizagem, segundo o 

artigo. Porém precisou de tempo, 

para integrar os discentes na 

plataforma.  

4 A plataforma do jogo WOW foi de 

difícil aprendizagem, para os 

discentes compreender a mecânica e 

impactou em tempo gasto.  

3 O simulador comporta apenas dois 

participantes, o paciente e o 

farmacêutico.  

Acessibilidade 10 Recursos de aprendizagem pautados 

na perspectiva do Design Universal 

de aprendizagem e conforme os 

estilos de aprendizagem, também, 

com recursos de acessibilidade.  

1 Não há descrição sobre 

acessibilidade, apenas, do uso da 

linguagem escrita e áudios no 

processo.  

0 Não há descrição sobre 

acessibilidade 
0 Não há descrição sobre acessibilidade 

Resultados 10 Uma disciplina com uso da 

estratégia de RPG, que adequa a 

vários estilos de aprendizagem e 

que promove a aprendizagem 

significativa.  

9 O experimento oportunizou o 

desenvolvimento de escritores, 

também, de leitores, através, de uma 

narrativa de RPG criativa e 

motivadora. 

8 A experiência demonstrou que 

plataformas de games existentes, 

com adequação ao contexto e ao 

público, ela pode ser útil no processo 

de Aprendizagem, a partir de 

atividades planejadas. Na pesquisa 

foi apresentado como resultado o 

desenvolvimento de pesquisadores 

na prática e de maneira significativa. 

7 O desenvolvimento do jogo de papéis 

no simulador demonstrou ser eficaz 

para trabalhar habilidades básicas de 

comunicação, mas, possuiu como 

entrave a falta de expressão dos 

avatares e uma ferramenta, que só 

permitia dois participantes, que era o 

responsável pela farmácia e o 

paciente.  

Elaborado pela autora (2020) 
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O quadro seguinte ilustra a análise SWOT concebida como conclusão da análise 

anterior dos três casos estudados e a partir do quadro de análise comparativa, com a intenção 

de vislumbrar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do uso do RPG na educação. A 

análise Swot é uma ferramenta interessante, para refletir sobre os melhores caminhos e os 

obstáculos, para auxiliar na etapa de planejamento educacional e na criação de inovações.  

 

Quadro 9-ANÁLISE GLOBAL DOS CASOS – RPG aplicado na Educação 

 ANÁLISE GLOBAL DOS CASOS – RPG aplicado na Educação 

Ajuda Atrapalha 

In
te

rn
a

 (
O

rg
a

n
iz

a
çã

o
) 

Forças Fraquezas 

O RPG é uma estratégia que quando 

adequada ao público-alvo e com a 

escolha das ferramentas assertivas, 

colabora para um processo de 

aprendizagem significativa e 

transformadora.  

O tempo longo demandado para treinar os 

professores e os alunos, nas regras e as 

plataformas do RPG.  

E
x

te
r
n

a
 (

A
m

b
ie

n
te

) Oportunidades Ameaças 

Criar um framework, para professores 

aprenderem as regras do RPG e aplicar 

de maneira assertiva, conforme os 

anseios do público-alvo.  

A maneira da abordagem pedagógica 

poderá gerar uma narrativa superficial e 

com pouca imersão no participante, logo, 

existe a necessidade de planejamento de 

atividades que atendam as necessidades do 

público. 

Elaborado pela autora (2020) 

 

O estudo benchmarking-SWOT permitiu uma análise aprofundada, sobre a aplicação 

do RPG na educação, através, da exploração dos casos reais e o entendimento das práticas 

desenvolvidas. O olhar global para as ações executadas nos estudos de RPG educacional, 

permite concluir que o RPG colabora para aprendizagem significativa, mas, há necessidade de 

ponderar a maneira como ele é aplicado e considerar as necessidades do público da ação.  

O vigente projeto de framework contempla como uma ferramenta útil para auxiliar os 

professores a superar os desafios da implantação do RPG na própria disciplina, e para tanto o 

presente estudo propõe criar um framework prático e que não demande tempo em demasia, 
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conforme foi identificado como fraqueza nas ações estudadas. A análise Benchmarking – 

SWOT possibilitou pensar nas melhores práticas e estimulou a proposta de um produto 

inovador de maneira planejada e consciente dos desafios.  
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CAPÍTULO II - Proposta do Projeto e Proposta Pedagógica 

. 

Este segundo tópico retrata a proposta escolhida para o vigente projeto e aborda as 

informações básicas do projeto em tópicos, que englobam o planejamento da gestão do 

projeto (equipe, cronograma, orçamento e os desafios); e, registram as informações básicas, 

tal como os objetivos, justificativa e metodologia empregada durante a execução do mesmo.  

Por fim, apresenta o desenho pedagógico planejado para o projeto, fundamentado na 

abordagem pedagógica da “Pedagogia da Autoria”, que possui como pilar a constituição do 

projeto de framework baseado na disponibilização de modelos pré-concebidos e técnicas de 

RPG, que estimulam a autoria (atitude de ser criador, autor e protagonista) e a criatividade no 

público-alvo, também, utiliza técnicas avaliativas da psicologia positiva como ferramenta de 

avaliação e reflexão, com intuito de gerar engajamento e aprendizagem. 

 

2. Proposta do Projeto – Descrição do Projeto 

 

Este projeto tem como objetivo geral criar um framework com conceitos e técnicas 

para atender a demanda de apoio aos professores de disciplinas a distância, que desejam 

inovar, através, do uso do RPG na própria disciplina.  

Em prol do cumprimento do objetivo geral do projeto de criar um framework com 

técnicas e conceitos para aplicar o RPG em disciplinas online foi realizada uma pesquisa de 

análise do contexto e do público do projeto. Fundamentado neste levantamento do objetivo 

geral e informações aprofundadas sobre a temática RPG foi elaborado os objetivos específicos 

a seguir: 

 Criar um framework de técnicas de RPG para disciplinas online, que 

favoreçam a autoria, através de fichas e conceitos, para adaptação do professor 

(público-alvo do framework); 

 Desenvolver o framework numa linguagem dialógica; 

 Construir um framework para o professor, utilizar o RPG como fonte de 

desenvolvimento de aptidões e competências dos alunos; 

 Utilizar no desenvolvimento do framework diversas mídias e métodos 

avaliativos, para favorecer uma aprendizagem reflexiva, para atingir diferentes perfis 

de aprendizagem.  
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 Público-Alvo do Projeto 

 

O público deste projeto são os professores interessados em utilizar o framework 

concebido no presente trabalho, para criar a própria disciplina EaD, baseada na estratégia de 

RPG. A princípio o projeto tinha como público os professores da disciplina de Ética 

ambiental, porém após mentoria na Unifesp foi aconselhado ampliar o público e a partir desse 

momento o projeto ganho uma nova perspectiva . 

Vale destacar, que foi realizada uma pesquisa de escuta com o público anterior de 

professores de ética ambiental via formulário eletrônico disponível 

https://forms.gle/1sEE4WUCfrF16jfs9, que oportunizou a criação de um mapa de empatia e 

disponível no link: <https://jamboard.google.com/d/1hn31rmLBuQuUtBjTXOeiQ0LKSPJb57Ifw0eTwpH0Yqg/viewer>.  

também da persona disponível no link: 

<https://jamboard.google.com/d/1_Qji_kyFzme5XOBERKzGIS5ujzhSY51_Y6MvIHpMhLw/viewer>. Todavia, tanto o público 

antigo, quanto o atual , ambos possuem em comum a profissão (professor) e dessa formar 

colabora para os dados continuarem válidos, mas, a pesquisa possui como limitação a mostra 

pequena de participantes, que foram três docentes de ética ambiental .  

 

 Justificativa do Projeto 

 

O uso do RPG na educação é uma temática, na qual há anos surgem colaborações 

acadêmicas, sobre os benefícios no ensino-aprendizagem, porém, as pesquisas desenvolvidas 

no Brasil constam mínimos resultados no repositório acadêmico, com o foco da prática na 

EaD, também, não foi encontrado registro do uso de plataformas de RPG de mesa virtual 

como a Taulukko, Firecast e entre outras, para aplicar a metodologia. Dessa forma, diante da 

falta de iniciativas do uso do RPG na EaD, surgiu o interesse de criar um framework com 

conceitos e técnicas sobre o uso do RPG em disciplinas online.  

O vigente projeto é a consolidação dos conhecimentos adquiridos durante o curso de 

graduação de Design Educacional na Unifesp, que oportuniza desenvolver competências 

inerentes ao profissional de Design Educacional, de maneira crítica, consciente e inovadora. 

Sendo assim, favorece uma formação integral, a partir do “espírito” de desenvolvimento 

autoral (desenvolvimento pessoal e original de experiências educacionais), que promove a 

formação de um profissional da área da educação empático, as necessidades educacionais do 

contexto, sob qual, o mercado de trabalho e o mundo do empreendedorismo, ambos 

https://forms.gle/1sEE4WUCfrF16jfs9
https://jamboard.google.com/d/1hn31rmLBuQuUtBjTXOeiQ0LKSPJb57Ifw0eTwpH0Yqg/viewer
https://jamboard.google.com/d/1_Qji_kyFzme5XOBERKzGIS5ujzhSY51_Y6MvIHpMhLw/viewer
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necessitam para transformar a educação, numa experiência associada às necessidades do 

mundo.  

O projeto favorece o desenvolvimento das seguintes etapas de Design Educacional: 

Análise (análise aprofundada sobre o RPG, do público alvo e do contexto); Design e 

Desenvolvimento (Desenvolvimento do planejamento do projeto, do desenho pedagógico e do 

protótipo do framework); Implementação (demonstração do uso das técnicas elaboradas no 

framework) e, avaliação (avaliação e aprimoramento do framework).  

Portanto, o atual trabalho é uma iniciativa, que será apoiada nas boas práticas do uso 

do RPG na educação, com intuito de criar um framework factível para os professores 

adaptarem na própria disciplina,  a estratégia de Role Playing Game.  

 

 Conceito do Projeto 

 

O conceito do projeto possui como base de sustentação os quatro pilares seguintes: 

 

Figura 4 - Pilares conceituais do projeto 

 

RPG NA 
EDUCAÇÃO 

Storytelling - 
Narrativa  

Representação 
de papéis 

Ensino-
Aprendizage

m 

Gamificação 
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O projeto conforme a figura 4, foi concebido, com a “personalidade” pautada no uso 

da narrativa, em estratégias de gamificação, na dramatização de papéis e na promoção de 

ensino aprendizagem, sendo assim, os elementos apresentados são condizentes com a 

potencialidade da aplicação do RPG na educação, pois, o RPG possui a narrativa, que carrega 

enigmas ou desafios, há presença de representação de personagens, existe a gamificação, por 

meio da sorte lançada pelos dados ou na bonificação de missões cumpridas como nos jogos de 

rpg virtuais – World of Warcraft, também, nesse cenário o ensino-aprendizagem se une como 

uma estratégia planejada, a partir dos elementos citados, para promover a aprendizagem 

significativa.  

 

 Metodologia do Projeto 

 

A metodologia empregada no projeto é o modelo ADDIE, que segundo Filatro et al. 

(2019), é classificada como metodologia clássica composta por 5 etapas: análise 

(compreender o problema), design (projetar uma solução), desenvolvimento (desenvolver a 

solução), implementação (implementar ou testar a solução) e avaliação (avaliação que ocorre 

em todo processo).   As fases são materializadas no vigente projeto da seguinte forma: 

 O capítulo 1 documenta a etapa de análise do projeto, através das pesquisas realizadas 

sobre a temática, com a intenção de se aprofundar no problema; 

 O capítulo 2 materializa a etapa de design, com o planejamento do projeto e do 

desenho pedagógico, por intermédio do planejamento é projetado a solução educativa; 

 O capítulo 3 é a prototipação do framework, que condiz com a etapa de 

desenvolvimento da solução; 

 O capítulo 4 é a fase de implementação, que visa demonstrar e constatar a utilidade o 

uso das técnicas concebidas no capitulo 3; 

 O capítulo 5 é a fase de avaliação, que permite avaliar todo o processo e refletir sobre 

possíveis melhorias. 

Sendo assim, o modelo de gestão de projeto ADDIE colabora para execução do 

projeto e garante o desenvolvimento das atividades para cumprir com o objetivo geral do 

projeto. As fases do projeto precisam ser cumpridas em sequência, sem exclusão de nenhuma 

etapa e com qualidade, pois, elas são interdependentes e a mal execução, compromete a 

qualidade final do projeto.  
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 Fases de Desenvolvimento do Projeto 

 

O cronograma para o desenvolvimento do projeto tem duração de 04 meses, com 

início no dia 01 de Abril de 2020 e com prazo final para 01 de Agosto de 2020, sendo 02 

meses para análise, design e 02 meses para desenvolvimento, implementação e avaliação. 

Baseado na metodologia de projetos ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, 

Implementação e Avaliação) as etapas do projeto são ilustradas pelo Cronograma a seguir, 

com intuito de facilitar a visualização da execução e prognosticar as fases do projeto: 

 

 

Quadro 10 - Cronograma do Projeto 

Fases de 
Desenvolvimento 

Semana 

ABRIL MAIO JUNHO/ 
JULHO/ 

AGOSTO 

LEGENDA 

A. ANÁLISE  

B. DESIGN 

C. DESENVOLVIMENTO 

D. IMPLEMENTAÇÃO 

E. AVALIAÇÃO 

 
DATAS DE ENTREGA 

INSERIDAS NA TABELA 
 
 
 
 

 
 
 

 

Semanas 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

1 Análise 
Contextual  

2
0
/0

4
/2

0
2

0
 

2
0
/0

4
/2

0
2

0
 

2
0
/0

4
/2

0
2

0
 

        

4 Proposta 
Conceito de 
Design : 
Desenho e 
descrição do 
Modelo 
Pedagógico do 
Framework 

   

1
1
/0

5
/2

0
2

0
 

1
1
/0

5
/2

0
2

0
 

  

    

5 Apresentação 
Pecha-Kucha/ 
Mentorias 

     

1
1
/0

5
/2

0
2

0
 

     

6. Desenvolviment
o dos 
Frameworks 

      

0
1
/0

8
/2

0
2
0

 

0
1
/0

8
/2

0
2
0
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7. Implementação 
dos Frameworks 
Execução do 
Projeto – Teste 
do protótipo com 
1 ou duas 
pessoas 

       

0
1
/0

8
/2

0
2
0

 

0
1
/0

8
/2

0
2
0

 

  

8 Confecção de 
relatórios com 
avaliação final e 
os resultados do 
projeto 

         

0
1
/0

8
/2

0
2
0

  

9 Entrega Final do 
TCC 

          

0
1
/0

8
/2

0
2
0

 

 

Elaborado pela autora (2020) 

 Gestão do Projeto – Cronograma de Atividades 

 

O cronograma de atividades é ilustrado a seguir num formato de EAP (Estrutura 

Analítica do Projeto), para organizar as atividades e facilitar a execução das mesmas pela 

equipe. Segundo a 6° edição do PMBOK, o EAP organiza de maneira hierárquica o escopo 

total do trabalho, que precisa ser executado pela equipe do projeto (apud Projetos e TI, 2020).  

O quadro seguinte estabelece as entregas necessárias para atender o objetivo geral 

previsto no projeto:  

 

Quadro 11- EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCC - Framework 

Técnicas para aplicar o 

RPG em disciplinas EaD 

Subprodutos Atividades 

Entrega 1 

CAPÍTULO I DO 

PROJETO: 

Análise Contextual 

 

● Desenvolver pesquisa de escuta com o público-alvo 

(professores de disciplinas EAD); 

● Após a pesquisa de escuta, analisar o público-alvo e 

criar o mapa da empatia e a persona do framework; 

● Analisar o contexto e a temática do projeto 

(pesquisa); 

● Realizar análise SWOT e benchmarking, de outros 

cursos de RPG; 

● Realizar uma pesquisa reflexiva sobre o 

desenvolvimento de habilidades e competências, por 

meio do jogo.   

 

Entrega 2 

CAPÍTULO II DO 

● Planejar o modelo pedagógico do framework; 

● Definir objetivos, abordagem pedagógica, aulas, 
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PROJETO: 

 

Proposta de Design   

recursos e métodos avaliativos;  

● Planejar o conteúdo do framework (mapa de 

conteúdo); 

● Definir ferramentas e plataformas tecnológicas; 

● Definir plataforma ou ferramenta de criação do 

framework.  

Entrega 3 

 

Apresentação 

Pecha-Kucha 

 Apresentar Pecha-Kucha do Projeto, desenvolvido até 

o momento. 

  

Entrega 4 

CAPÍTULO III DO 

PROJETO: 

 

Desenvolvimento do 

Framework 

 Desenvolver o framework.  

 

Entrega 5 

CAPÍTULO IV DO 

PROJETO: 

 

Implementação do 

Framework 

● Demonstrar o uso das técnicas do framework, por 

meio de uma simulação.  

Entrega 6 

CAPÍTULO V DO 

PROJETO: 

 

AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

● Realizar uma análise sobre os resultados do projeto; 

● Refletir sobre as possíveis melhorias.  

Entrega 7 

 

Entrega Relatório do 

TCC Final 

● Elaborar o relatório Final.  

 

Elaborado pela autora (2020) 

 

 Gestão do Projeto – Equipe 

 

O foco deste projeto é a criação de um framework com técnicas e conceitos para 

facilitar a aplicação do RPG em disciplinas online pelo professor, mas, para cumprir com o 

objetivo torna preciso a seleção de um capital intelectual (pessoas) para executar as atividades 

previstas no projeto (quadro 11). Por conseguinte, o quadro pormenoriza a equipe necessária e 

as responsabilidades individuais para execução deste projeto:  
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Quadro 12-  Gestão de Pessoas: Equipe do Projeto e Responsabilidades 

Equipe do Projeto 

Membros Responsabilidades 

Gestor do Projeto Responsável pelo gerenciamento geral do projeto e da 

equipe, condutor das reuniões, participa do 

planejamento, validação e decisões, acompanha os 

resultados e zela pela qualidade do projeto.  

Design Educacional Responsável pela análise, planejamento, 

implementação e validação dos resultados da ação 

educacional do projeto em conjunto com a equipe.  

Pedagogo  Responsável pelo planejamento do desenho 

educacional do projeto e nas decisões do planejamento 

de estratégias, que favoreçam a aprendizagem. 

Especialista em jogos Responsável pela análise, planejamento e 

prototipagem, através, da aplicação do conhecimento 

dos jogos no projeto. 

Psicólogo Educacional Responsável pela análise, planejamento e 

prototipagem, através da aplicação de conhecimentos 

específicos do ramo da psicologia no projeto. 

Design Gráfico Responsável pela prototipagem e desenvolvimento 

dos objetos educacionais e recursos multimídia, 

imagens e organização visual do projeto.  

Técnico em Informática Responsável pela escolha de tecnologias, programação 

de objetos educacionais, suporte técnico e instalação 

de equipamentos e softwares do projeto.  

Elaborado pela autora (2020) 

A filosofia da gestão de pessoas do vigente projeto pretende auxiliar a equipe no 

cumprimento das responsabilidades descritas no quadro 12, mediante uma dinâmica 

Participativa, que segundo Chiavenato (2011, p. 80) é um projeto, onde o gestor lidera para 

envolver e engajar todos os membros na execução das atividades. Deste modo, os membros 

participaram de todas as etapas do projeto, independente da fase que ele possui atividades, 

com intuito de estimular o potencial criativo da equipe, a partir das várias perspectivas 

possibilitada através da formação interdisciplinar dos envolvidos. 

O regime de trabalho deste projeto é condicionado ao Teletrabalho (home office), 

devido a pandemia do COVID-19. O Teletrabalho é estabelecido e reconhecido pela Lei 

trabalhista N° 13.467/17, nos artigos 75- A e 75-E da CLT e consolidado na MP 927/20, 

sendo assim, as leis trabalhistas asseguram a legalidade do trabalho e os direitos tanto do 
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empregador, quanto do trabalhador. À vista disso, de acordo com as ponderações da lei do 

home office e a necessidade de ferramentas de trabalho para a equipe atuar em casa, 

estabelece-se que o custo pelos equipamentos, ferramentas de trabalho e a internet, será 

arcado pelo responsável financeiro do presente projeto.  

Ainda sobre a contração da equipe do projeto, o contrato de trabalho é firmado como 

contrato de trabalho temporário de 4 meses por uma consultoria, responsável pela seleção e  

recrutamento de pessoal, para o período de duração do projeto. Este tipo de contratação está 

estabelecido pelas leis n° 6019 (1974), n° 13.429 (2017) e o decreto n° 10.060 (2019), que 

conceituam o trabalho temporário como uma prestação da pessoa física para uma empresa, 

para atender a substituição de pessoas (pessoas em férias) ou determinada demanda na 

empresa. Segundo Half (Robert Half, 2020), na implantação de novos projetos, como a 

realidade da vigente proposta, a contratação temporária é benéfica pela agilidade e 

flexibilidade, pois, um projeto novo nem sempre precisa de um profissional permanente. 

As leis asseguram os direitos do trabalhador num contrato temporário, que serão 

cumpridos pelo responsável financeiro da vigente proposta e que estão listados a seguir: 

 Respeito ao limite legal da jornada de trabalho semanal de 44 horas; 

 Adicional noturno e repouso semanal remunerado; 

 Férias e décimo terceiro proporcional; 

 Seguro contra acidente pessoal; 

 Direitos previdenciários (INSS) e FGTS sem multa de 40%; 

 Indenização por dispensa sem justa causa e no termino do contrato, no valor de 

1/12 (um doze avós) do salário recebido. 

Portanto, a gestão de pessoas neste estudo visa cumprir a legislação trabalhista, 

priorizar o diálogo (comunicação eficaz) e adotar métodos para o engajamento da equipe, com 

intuito de zelar pela qualidade do projeto e bem estar dos participantes. 

 

 Gestão do Projeto – Orçamento do Projeto 

 

O quadro seguinte é uma previsão dos gastos para esse projeto com detalhes sobre os 

custos fixos, variáveis e descrições dos mesmos: 
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Tabela 1 - Orçamento do Projeto 

CUSTOS DO FRAMEWORK TÉCNICAS PARA APLICAR O RPG NA PRÓPRIA DISCIPLINA EaD 

PREMISSAS ESTABELECIDAS 

 

Duração do Projeto: 4 meses 

Orçamento Limite: Gastar até 200.000,00 

Orçamento Extra para excepcionalidades: R$ 5.000,00 

ITENS DESCRIÇÃO CUSTOS 

FIXOS 

CUSTOS 

VARIÁVEIS 

Fonte para o cálculo  

CUSTOS BÁSICOS  

Trabalho em 

Home office 

Custos com a 

internet, telefone 

e luz . 

 

R$ 800,00  https://www.vivo.com.br/para-

empresas/ofertas/internet-

fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwA

GhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Y

iy2qQUJtMPG-

hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_Bw

E&gclsrc=aw.ds 

Seguro de 

despesas Internet 

e Luz da equipe 

(7 funcionários) 

 

Valor aproximado 

de seguro de R$ 

400,00 para cada 

membro 

(400*7) 

 

 

Custo Total: 

R$ 2800,00 

 

 https://valorinveste.globo.com/objetivo/e

mpreenda-

se/noticia/2020/04/03/empresas-dao-

seguro-e-pagam-conta-de-luz-e-internet-

a-funcionarios-na-quarentena.ghtml 

Plataforma 

virtual 

Servidor dedicado 

e plataforma para 

gerenciamento do 

projeto. 

R$ 600,00 

 

Valor 

aproximado 

 Sob consulta em empresas dedicadas a 

servidores e plataformas de 

gerenciamento.  

Softwares 

específicos para 

execução do 

projeto 

Licenças de 

Softwares Anual:  

Pacote Office e 

pacote adobe 

ferramentas de  

edição de imagem 

 

Licença anual do 

office por pessoa: 

R$94,40 

 

 

Licença mensal 

do adobe por 

pessoa (creative 

cloud para 

equipes: R$ 

350,00 

(94,40*7) 

(350*7) 

 

 

Valor total: 

3.110,80 

 

 

 https://www.microsoft.com/pt-

br/microsoft-365/business/compare-all-

microsoft-365-business-products-

b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwA

GhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKF

Cw5fcuU_gN88R8s_-

7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef

_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfS

Xh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fc

uU_gN88R8s_-

7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&O

CID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&M

arinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Bo

ffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-

312771920629:kwd-

597936864&lnkd=Google_O365SMB_B

rand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiw

AGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bn

KFCw5fcuU_gN88R8s_-

7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE# 

 

https://www.adobe.com/br/creativecloud/

business/teams/plans.html 

CUSTOS EQUIPE   

Salário Gestor 

do Projeto 

(Salários *) 

Salário Mensal: 

R$ 7.894,33 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

23.682,99 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/internet-fixa?gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSX_aGAcrBc0tJ1ZxQM6UVZy6Yiy2qQUJtMPG-hwddTFiLJSiWpSPIhoC9k0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/04/03/empresas-dao-seguro-e-pagam-conta-de-luz-e-internet-a-funcionarios-na-quarentena.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/04/03/empresas-dao-seguro-e-pagam-conta-de-luz-e-internet-a-funcionarios-na-quarentena.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/04/03/empresas-dao-seguro-e-pagam-conta-de-luz-e-internet-a-funcionarios-na-quarentena.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/04/03/empresas-dao-seguro-e-pagam-conta-de-luz-e-internet-a-funcionarios-na-quarentena.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/04/03/empresas-dao-seguro-e-pagam-conta-de-luz-e-internet-a-funcionarios-na-quarentena.ghtml
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&ef_id=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Iiv2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|431616138857|%2Boffice|b|c|n8m2ABbP|60300019918|aud-312771920629:kwd-597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSXh1BA19bcr8ImBjJrTyf2j5bnKFCw5fcuU_gN88R8s_-7LEOjABdhoCFuwQAvD_BwE
https://www.adobe.com/br/creativecloud/business/teams/plans.html
https://www.adobe.com/br/creativecloud/business/teams/plans.html
https://www.catho.com.br/profissoes/
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O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

de rescisão 

Salário Design 

Educacional 

(Salários *) 

 

Salário Mensal:  

R$ 2.983,62 
 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

8.950,86 

 

O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

de rescisão 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

Salário 

Pedagogo 

(Salários *) 

Salário Mensal: 

R$ 1.706,71 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

5.120,13 

 

O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

de rescisão de 

rescisão 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

Salário 

Especialista em 

jogos 

(Salários *) 

Salário Mensal: 

R$ 5.949,21 

 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

17.847,63 

 

O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

de rescisão 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

Salário 

Psicólogo 

Educacional 

(Salários *) 

Salário Mensal: 

R$ 2.327,41 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

R$6.982,23 

 

O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

de rescisão 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

Salário Design 

Gráfico 

(Salários *) 

Salário Mensal: 

R$ 1.797,19 

 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

R$5.391,57 

 

O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

de rescisão 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

Salário Técnico 

em Informática 

(Salários *) 

Salário Mensal: 

R$ 1.480,35 

 

Valor total 3 

meses de 

trabalho: 

R$4.441,05 

 

O salário do 

quarto mês  

está no cálculo 

 https://www.catho.com.br/profissoes/ 

https://www.catho.com.br/profissoes/
https://www.catho.com.br/profissoes/
https://www.catho.com.br/profissoes/
https://www.catho.com.br/profissoes/
https://www.catho.com.br/profissoes/
https://www.catho.com.br/profissoes/
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de rescisão 

Seguro de 

acidentes e de 

vida para 

equipe 

Sob cotação 

(Preço 

aproximado para 

7 funcionários por 

4 meses) 

R$ 400,00  https://www.portoseguro.com.br/seguro-

de-vida-para-empresas 

 

Custos Fim do contrato temporário (Final do Projeto) 

Custo total baseado no pagamento do Salário do último mês mais as verbas indenizatórias de fim de contrato (valor 

de Rescisão sobre o salário, o 1/3 Adicional de Férias, valor do décimo terceiro salário e das férias proporcionais; e 

o depósito do FGTS dos 4 meses trabalhados).  

 

Nota: O cálculo de rescisão adiciona 40% sobre o FGTS, caso haja dispensa antes do fim do contrato sem justa 

causa. Os valores podem ser menores, caso não haja dispensa.  

Rescisão 

Gestor do 

Projeto 

Fim do contrato Custo total: 

R$: 18.158,36 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Rescisão 

Design 

Educacional 

Fim do contrato Custo total: 

R$:6.862,86 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Rescisão 

Pedagogo 

Fim do contrato Custo total: 

R$:  3.925,74 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Rescisão 

Especialista em 

jogos 

Fim do contrato Custo total: 

R$: 13.684,24 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Rescisão 

Psicólogo 

Educacional 

Fim do contrato 

  

Custo total: 

R$: 5.353,46 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Rescisão 

Design Gráfico 

Fim do contrato 

 

 

Custo total: 

R$: 4.133,86 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Rescisão 

Técnico em 

Informática 

Fim do contrato 

 

Custo total: 

R$:3.405,07 

 

 

 Baseado na legislação de contrato 

temporário 

Planejamento de Custos adicionais (Extras) 

Custos não 

previstos 

(gastos extras), 

para bancar 

uma ideia ou 

possíveis  

problemas com 

equipamentos, 

aumento do 

prazo do 

projeto e etc.  

Valor liberado 

para Custos 

adicionais para 

situações 

inesperadas: 

 R$ 5.000,00 Premissa do projeto 

CUSTO  135.650,85 R$ 5.000,00  

CUSTO 

TOTAL DO 

PROJETO 

R$ 140.650,85 

Elaborado pela autora (2020) 

*Salários baseados na média salarial divulgada no Ministério do Trabalho e o CATHO. 

 

 

https://www.portoseguro.com.br/seguro-de-vida-para-empresas
https://www.portoseguro.com.br/seguro-de-vida-para-empresas
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 Documentação do Projeto 

 

A formalização desta proposta está documentada e disponível no Anexo A no vigente 

documento, a escritura do projeto foi confeccionada a partir da adaptação de um Modelo de 

Termo de Abertura de Projeto, disponibilizado pelo site PMKB (https://pmkb.com.br/).   

 

2.1.Proposta Pedagógica 

 

O objetivo geral do framework é apoiar os professores na elaboração da própria 

disciplina online, com estratégia de RPG. 

A presente proposta possui caráter educacional e para atender este requisito a proposta 

de framework é fundamentada na abordagem pedagógica da Pedagogia da Autoria, com 

intuito de transformar o público-alvo (professores) em autores capazes de gerar projetos 

significativos na própria prática profissional. Nesta perspectiva, Neves (2005) afirma que a 

Pedagogia da Autoria é uma iniciativa que busca concretizar os impasses lançados por 

educadores como Paulo Freire, Morin, Vygotsky e entre outros, que consideram na prática a 

complexidade humana e acredita na capacidade do Homem de construir significados, projetos 

e conhecimentos relevantes na sociedade.  

Para Neves (2005), a Pedagogia da Autoria promovem estratégias:  

Capazes de estimular educadores e alunos a serem leitores críticos, 

autores criativos e cidadãos conscientes do potencial e dos limites da 

mídia, livres da manipulação e da massificação que pode ser exercida 

pelos meios de comunicação (apud, DA SILVA, Ivanderson; 

MERCADO, Luis, 2013).  

A Pedagogia da Autoria é uma proposta interessante neste trabalho, em razão que o 

framework pretende disponibilizar conceitos e técnicas, para o professor aplicar o RPG na 

própria disciplina, à vista disso, a partir das técnicas, fichas para adaptação dos conceitos 

elaborados no framework, haverá o estimulo para o docente criar de maneira autoral e criativa 

uma proposta de RPG para a própria prática profissional. Sendo assim, os objetivos do 

modelo pedagógico do projeto são atendidos numa perspectiva da autoria e Neves (2005) 

afirma que a pedagogia da autoria é um processo benéfico, intencional, marcado de riqueza 

didática, que não transfere responsabilidades do professor para o aluno, pois, a abordagem 

contribui para uma educação próxima das pessoas, da realidade do mundo e das exigências do 

mundo profissional, que auxilia no desenvolvimento de sujeitos partícipes, conscientes e 

autônomos, por meio de atividades de criação autoral.  
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Segundo Neves (2005), a pedagogia da autoria é configurada nas seis categorias 

descritas a seguir (apud, DA SILVA, Ivanderson; MERCADO, Luis, 2013):  

 

 Exploração: A exploração é o a levantamento e recuperação do conhecimento 

publicado e disponível, que foi desenvolvimento ao longo do tempo acerca do tema a 

ser estudado.  

 Análise: A análise possibilita o desenvolvimento da crítica do tema estudado, a partir 

de questionamentos que surgem no processo; 

 Experimentação direta: A experimentação direta surge quando a curiosidade já não é 

mais saciada a partir da reflexão e análise do que já foi produzido. Deste modo, o 

sujeito responde aos questionamentos, através de esquemas, mapeamentos, 

organogramas e entre outros, que despertam o desejo de materialização do estudo do 

sujeito em uma produção autoral; 

 Produção com Autoria: Por intermédio da autoria, o sujeito rompe com as ideias pré-

concebidas na mídia e na comunicação em massa. Deste modo, o sujeito deixa de ser 

objeto da história para se tornar produtor da história (protagonismo), a partir da 

produção de conhecimento para sociedade; 

 Compartilhamento: O compartilhamento das ideias concebidas possibilita o 

surgimento de novas ideias, a partir, da socialização, que promove a reflexão baseada 

em vários pontos de vistas e assim favorece novas curiosidades. 

 

O vigente framework confere com as seis categorias da Pedagogia da Autoria proposta 

por Neves, pois, a fase de exploração é possibilitada através da disponibilização dos conceitos 

e estudos retratados no framework; a análise é promovida por meio de avaliações baseada na 

psicologia positiva, que auxiliam o professor no desenvolvimento da aprendizagem reflexiva 

sobre o framework; a experimentação direta é potencializada a partir da disponibilização de 

fichas pré-concebidas para implantar o RPG para adaptação do professor; a produção com 

autoria ocorre a partir do momento em que o professor cria a própria estratégia de RPG; por 

fim, o compartilhamento será possibilitado de duas maneiras: a primeira no momento em que 

o professor insere os próprios alunos na produção autoral de RPG na própria disciplina, 

enquanto, num segundo momento é possível a partir da avaliação do professor sobre o 

framework concebido e assim colabora para o surgimento de novas ideias e para implantação 

de melhorias no vigente estudo.   
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A proposta avaliativa do framework é baseada em técnicas da psicologia positiva, com 

a intenção de favorecer uma aprendizagem reflexiva em torno do objeto.  

A psicologia positiva, segundo Calixto e Marujo (2019, p. 21), ela é uma área da 

ciência que se propagou nos anos 90, a partir do trabalho de Martin Seligman, que abrange 

conceitos e intervenções, que são usados para melhorar o bem-estar e auxiliar na identificação 

de forças e virtudes pessoais. Posto isto, o presente projeto de framework pretende adaptar 

conceitos e intervenções da psicologia positiva, como instrumento avaliativo, para o professor 

(público do framework) refletir e aprender os conceitos de RPG, de modo que promova a 

reflexão sobre as próprias potencialidades em relação ao uso e aprendizagem adquirida no 

framework.  

Deste modo, foi selecionado e adaptado dois instrumentos da psicologia positiva: o 

instrumento Job Crafting e o instrumento WOOP. O primeiro instrumento é utilizado como 

pré-avaliação (antes de acessar o conteúdo do framework), ele será incluído no inicio de cada 

módulo do framework, para o professor refletir sobre a relação das atividades e dos conceitos 

desenvolvimento no módulo com a prática profissional. Enquanto, o segundo instrumento é 

utilizado como avaliação final, para motivar o professor para criar um plano de ação, para 

alcançar o objetivo de implantar o framework na própria disciplina.  

A técnica Job Crafting, conforme Achor (2010) é uma ferramenta para ajustar a 

atitude mental e ajudar na elaboração ou construção do trabalho (enxergar o trabalho como 

missão ou encontrar o propósito no trabalho) . Desse modo, foi adaptado o conceito para as 

atividades do framework, a partir de um exemplo do mesmo autor, que ensina como encontrar 

o propósito de uma tarefa, que parece difícil ou sem importância.   

O endereço eletrônico: https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6 apresenta a avaliação 

de reflexão baseada e adaptada na técnica de Job Crafting, que possui a instrução de ser 

realizada antes de realizar o módulo do framework, para assim ser um instrumento de reflexão 

sobre a importância do material e significar o processo de aprendizagem. Vale destacar, que o 

professor consegue responder a avaliação em texto, áudio ou imagem, logo, esse formato foi 

escolhido para favorecer os diversos estilos de aprendizagem.  

A ferramenta WOOP foi criada pela psicóloga alemã Gabriele Oettingen, a sigla 

“WOOP” em português significa desejo, resultado, obstáculo e plano. A técnica possui o 

objetivo de tornar o pensamento positivo, num aliado em quatro passos para realização de 

objetivos. Os quatro passos ocorrem da seguinte forma: o primeiro passo da técnica é pensar 

sobre o que deseja; o segundo passo é visualizar o desejo realizado; o terceiro passo é pensar 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6
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nos obstáculos; e o, ultimo passo é criar um plano para superar os obstáculos (PSICOLOGIA 

E OUTRAS COISAS, internet).  

Baseado no potencial da ferramenta WOOP, foi adaptado os elementos da mesma, 

para a criação da avaliação final para o público (professores) do framework deste projeto. O 

endereço eletrônico: https://forms.gle/RXaGAiK72yBFRrmG9 contém a avaliação final da 

proposta, que possui a intenção de causar reflexão no público sobre a aprendizagem adquirida 

com framework, também, ela é ferramenta para colher o grau de satisfação e novas propostas. 

 

 Desenho Pedagógico  

 

 Mapa de Conteúdo do Framework – Técnicas e conceitos para aplicar o RPG na 

disciplina na modalidade EaD 

 

Objetivo Geral: Promover técnicas para os professores implantar na própria disciplina 

estratégias de RPG, por intermédio da criação de um framework, sobre técnicas e conceitos 

para aplicar o RPG na própria disciplina online. 

 

O quadro seguinte apresenta o mapa do conteúdo e descreve o planejamento da ação 

pedagógica do framework, com detalhamento dos respectivos módulos, subtemas, objetivos 

de aprendizagem, recursos, estratégias e as avaliações previstas:  

 

Quadro 13 - Mapa de Conteúdo do Framework 

Temas/ 

Módulos  

Subtemas  Objetivos 

específicos de 

aprendizagem  

Materiais (textos, 

vídeos, 

animações etc.)  

Estratégias 

(atividades)  

Avaliações 

(fixação, 

verificação, 

diagnóstica, etc.).  

MÓDULO I 

 

Como criar um 

plano de aula 

com estratégia 

de RPG 

 

Instruções de como 

planejar um plano de 

aula pautado na 

estratégia de RPG.  

Conhecer 

instruções de 

como planejar um 

plano de aula e de 

ensino, de ética 

ambiental, com 

estratégia de 

RPG.  

Texto Leitura do 

material . 

 

Pré-Avaliação 

antes de iniciar o 

módulo 

(diagnóstica) 

Avaliação no link: 

https://forms.gle/2

vrKMwU3nrXLZ

ddf6 

 

Sem Pontuação  

Atividade de 

Autoria: Praticar a 

criação de um plano 

de aula de RPG, por 

intermédio do uso do 

modelo 

Criar um plano de 

aula da própria 

disciplina com 

estratégia de 

RPG. 

Disponibilização 

do modelo pré-

concebido de 

plano de aula 

Criar o próprio 

plano de aula, a 

partir do modelo 

disponibilizado. 

 

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

https://forms.gle/RXaGAiK72yBFRrmG9
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disponibilizado. 

MODULO II 

 

Técnicas para 

criar narrativa 

de RPG na 

disciplina EaD 

Tipos de narrativas: 

Narrativas de RPG 

sequencial, cenas em 

teia e storytelling 

colaborativo. 

Conhecer os 

formatos de 

narrativa de RPG; 

Texto, imagem ou 

tabelas. 

Leitura do 

material.  

Pré-Avaliação 

antes de iniciar o 

módulo 

(diagnóstica) 

Avaliação no link: 

https://forms.gle/2

vrKMwU3nrXLZ

ddf6 

 

Sem Pontuação 

Sugestões de Regras 

de RPG para 

aplicação em 

disciplinas EaD 

 Conhecer 

sugestões de 

regras  para 

aplicar na 

narrativa.  

Quadro Leitura do 

material .  

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

Atividade de 

Autoria: Modelos de 

fichas para criação de 

roteiro de narrativa 

de RPG adaptado 

para contexto 

educacional . 

Explorar os 

modelos de 

roteiros de 

criação de 

narrativa de RPG, 

para criar a 

própria aventura 

educacional. 

Disponibilização 

do modelo pré-

concebido para 

criação de roteiro.   

Criar a própria 

narrativa de RPG.  

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

MÓDULO III 

 

Técnica de 

criação de 

personagens 

Como criar os 

personagens. 

 

Compreender 

como funciona a 

criação de 

personagens, 

numa aventura de 

RPG.  

Texto, quadro e 

imagem. 

Leitura do 

material . 

Pré-Avaliação 

antes de iniciar o 

módulo 

(diagnóstica) 

Avaliação no link: 

https://forms.gle/2

vrKMwU3nrXLZ

ddf6 

 

Sem Pontuação 

Personagens 

Primários- 

Interpretados pelo 

aluno 

Entender quem 

são os 

personagens 

primários numa 

narrativa de RPG 

e 

orientações para 

criar os mesmos 

numa aventura 

EaD. 

Texto e Imagem. Leitura do 

material . 

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

Personagens 

secundários - 

personagens não-

jogadores 

interpretados pelo 

Mestre 

Conhecer o papel 

dos personagens 

secundários e 

orientações para 

criar os mesmos 

numa aventura 

educacional . 

Texto e Imagem. Leitura do 

material . 

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

Mestre - Atribuições 

no jogo 

Conhecer as 

atribuições do 

personagem 

mestre numa 

aventura de RPG, 

Texto e Imagem. Leitura do 

material . 

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 
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com adaptações 

para área 

educacional 

Atividade de 

autoria: 
Preenchendo e 

criando uma ficha de 

personagem. 

 

Praticar a criação 

e 

desenvolvimento 

de personagens de 

RPG  

Fichas 

disponibilizadas 

para adaptação 

Ficha 

disponibilização 

para edição ou 

adaptação do 

aprendiz e para 

oportunizar a 

criação autoral.  

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

MÓDULO IV 

 

Uso da 

Tecnologia para 

aplicar o RPG 

em disciplinas a 

distância 

Recursos 

tecnológicos para 

apoiar a aplicação do 

RPG. 

 

Analisar os 

recursos 

tecnológicos 

disponíveis que 

auxiliam no 

desenvolvimento 

da aventura de 

RPG;  

Lista de Links de 

recursos 

tecnológicos.  

Disponibilizar os 

link dos softwares 

para uso do 

aprendiz.  

Pré-Avaliação 

antes de iniciar o 

módulo 

(diagnóstica) 

Avaliação no link: 

https://forms.gle/2

vrKMwU3nrXLZ

ddf6 

 

Sem Pontuação 

MODULO V 

 

Como ser um 

mestre de RPG 

EaD  

 

 

Como narrar o RPG 

online . 

 

Visualizar dicas 

de como narrar o 

RPG online.  

Textos e modelos .  Reflexão sobre o 

material.  

Avaliação 

formativa  

 

Sem Pontuação 

AVALIAÇÃO FINAL PARA OS PROFESSORES (AUTO-AVALIAÇÃO): Formulário Digital - 

https://forms.gle/RXaGAiK72yBFRrmG9 

Elaborado pela Autora (2020) 

 

 Justificativa do Desenho Pedagógico: O mapa de conteúdos (quadro 13) foi 

concebido para auxiliar no planejamento das atividades do framework, com a 

pretensão de atender o objetivo de criar um framework que favorece a competência de 

autoria no processo de aprendizagem.  
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CAPÍTULO III - Prototipagem  

 

Neste terceiro capítulo apresenta-se o protótipo do projeto, que possui o objetivo de 

ilustrar a ideia concebida no planejamento, sobre construir um Framework com conceitos e 

técnicas para aplicar o RPG na própria disciplina online.  

O protótipo mostra a ideia imaginada do framework através de representações visuais 

ou textuais e colabora para reflexão sobre se o projeto atende as necessidades do público, 

também, para implementação com sucesso no futuro e mais próxima dos anseios do usuário 

final. O Framework está ordenado em cinco módulos: 

 

 Módulo I- Propõe conceitos para construir o planejamento do plano de aula com 

estratégia de RPG; 

 Módulo II- Aponta técnicas de como criar uma narrativa para a disciplina com 

estratégia de RPG; 

 Módulo III- Indica técnicas para auxiliar na concepção de personagens, numa aventura 

de RPG; 

 Módulo IV- Mostra ferramentas tecnológicas para apoiar a implementação do RPG 

numa disciplina online; 

 Módulo V- Sugere conceitos para apoiar o mestre numa aventura de RPG educacional 

a distância.  

 

3. Framework Técnicas para aplicar o RPG em disciplinas EaD 

 
 

A composição do início da jornada deste capítulo constitui-se na exploração de uma 

“masmorra”, que nela o sujeito é introduzido numa micro vivência no papel de jogador. A 

exploração da “masmorra” é necessária para ampliar a bagagem pessoal sobre os fundamentos 

do RPG e facilitar a compreensão dos módulos do framework.  

 

 Chamado à Aventura 

 

Campbell (2000) entende que o chamado à aventura começa quando o personagem se 

depara com um desafio e assim ele é chamado para uma missão, que tira o mesmo da zona de 
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conforto. O conceito do “chamado à aventura” inspirou a criação da atividade seguinte, que é 

um convite para explorar a masmorra, para encontrar informações adicionais sobre os 

fundamentos do RPG. 

 

Orientações para acessar a masmorra “Fundamentos do RPG”: Clique nos 

números das salas de forma aleatória, não precisa explorar na sequência e será direcionado de 

maneira automática para a página de informações adicionais sobre o Role Playing Game, mas, 

tenha cuidado com as armadilhas.  

 

História da Masmorra: A masmorra “Fundamentos do RPG” é localizada na ilha 

“Landhy”. A lenda diz que é uma masmorra perigosa, que mora uma criatura cruel, onde 

muitos aventureiros em busca de informações, nunca mais retornaram para casa. O desafio do 

jogo é colher o máximo de informações para conseguir entender o livro sagrado “Framework: 

Técnicas para aplicar o RPG na própria disciplina EaD”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

57 

 

 

Figura 5 - Masmorra : Fundamentos do RPG 

 

Adaptado pela Autora (2020), a partir do software Donjon, para criação da masmorra e as 

informações sobre o RPG extraídas de Rocha (2016). 
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https://drive.google.com/file/d/1RX8uGHxYU18bgbRh_qEdKB1eDA_MfjPa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvHP52YTF0MztG6sG76MYUt1mpuEzoiz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120RmXr3Jxs9PdrB_V1p64guFt5OVryDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9CpPFg0S7z8eRiaO6O14WIEpBr3SNrm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwSIEfq9lcrGGmrBkBuNiXt_RPgqnHyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocrjHdJDVnfYYee7299iWf2nbLS3bAr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTRnRk6L3Dffs-hxyjYPi9hLBcjnFAMI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgPgWbUpbqGK9phj2GrSYAnjh9kFhulw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bnGsTc-kgMGFgLzTR2k7d655DUqKXGrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3BYxylO4bvqbCudQhfaQEty0QLdQKIt/view?usp=sharing
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3.1.MÓDULO I - Como criar um plano de aula com estratégia de RPG 

 

Na introdução do framework, a atividade da “masmorra” trouxe alguns elementos da 

narrativa e de ambientação de um jogo, ela insere o sujeito no papel de jogador, apresentou 

surpresas na história (armadilhas sem desafio), utilizou recursos (imagens, áudio e texto) e 

uniu os elementos do jogo para introduzir alguns conceitos sobre o RPG. Sendo assim, o 

framework pretende orientar como criar uma ação pedagógica com RPG e para cumprir com a 

pretensão, o primeiro passo é o módulo I, que apresenta conceitos e modelos para adaptação 

do professor, que auxiliam como planejar um plano de aula com estratégia de RPG.  

O vigente módulo possui como objetivo auxiliar na elaboração de um planejamento de 

aula com estratégia de RPG e disponibiliza sugestões, modelos e conceitos, para confecção do 

plano de aula, de maneira autoral. Diante deste objetivo, antes do início do módulo, 

recomenda-se a realização da pré-avaliação, disponível no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6,  para significar o processo de aprendizagem.  

 

 Instruções de como planejar um plano de aula pautado na estratégia de RPG 

 

O planejamento é uma atividade primordial na área docente, para refletir sobre as 

melhores metodologias e estratégias para promover a aprendizagem do alunado. 

Segundo Amaral (RPG NA ESCOLA, Internet), planejar o conteúdo com RPG não há 

regra. Conforme, as ideias do mesmo autor e para facilitar o desenvolvimento da etapa 

elementar (planejamento), os pontos seguintes são perspectivas de como produzir o 

planejamento do RPG, de forma sucedida na própria disciplina: 

 

 Conteúdos abordados na aventura: O passo inicial é pensar sobre os conteúdos e 

conhecimentos, que pretende trabalhar na aventura. Pensar se o conteúdo é aplicável 

em situações práticas e de fácil contextualização. 

 Planejamento pedagógico da aventura: Após, a seleção de conteúdos, torna 

necessário decidir, se a aventura vai abordar conteúdos, que serão abordados pela 

primeira vez ou depois da apresentação de conteúdos. Os conteúdos apresentadas pela 

primeira vez, necessita de uma aventura com abordagem de cunho conceitual, para o 

discente explorar e conhecer a temática abordada, enquanto, os conteúdos que já 

foram abordados, eles exigem aventuras de aplicação de conhecimento. 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6
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 Duração: Estipular a duração da atividade com estratégia de RPG exige clareza do 

professor, sobre os conteúdos abordados. Segundo Amaral (RPG NA ESCOLA, 

Internet), a recomendação é aventuras educacionais de 02 a 06 horas. Na área do RPG, 

aventuras de curta duração são chamadas de One Shot. 

 Mestre da aventura: Escolher quem é o mestre da aventura, se o escolhido será o 

professor ou aluno. De todo modo, há necessidade de treinamento do mestre, sobre as 

regras da atividade e preparo para conduzir a aventura.  

 Notas proemias da história da aventura: Realizar uma síntese, com as notas, sobre a 

história da aventura de RPG e relacionar com os conteúdos e as competências que 

pretende desenvolver nos alunos. 

 Personagens: Pensar sobre os personagens da aventura, se haverá um único 

personagem para cada grupo ou se cada aluno criará o seu personagem, também, o 

professor se desejar pode criar os personagens antes e apresentar para escolha dos 

alunos. 

 Recursos tecnológicos: No contexto EaD, há necessidade de escolher plataformas 

para apoiar a execução da aventura. Deste modo, torna necessário refletir sobre a 

melhor tecnologia, existem plataformas de RPG de mesa, fórum, WhatsApp , Skype e 

inclusive jogos de RPG online, que são ferramentas com potencial de adequação, para 

executar a proposta online.  

 Narrativa da aventura e o cenário: O cenário da aventura pode ser medieval, 

contemporâneo ou futurista, escolha o espaço e o tempo da sua estória, para ambientar 

os estudantes. A narrativa pode ser sequencial ou em teia, a primeira é uma aventura 

que se desenvolve com os fatos na sequência, numa ordem estipulada, enquanto, a 

segunda, a história pode ser explorada em qualquer ordem e há flexibilidade de 

escolha, de onde desejar começar. Como exemplificação: a história abarca cinco 

cenários, a sala, o quarto, o shopping e entre outros... Sendo assim, os jogadores 

possuem a escolha de iniciar no quarto ou no shopping, pois, a ordem dos fatos, não 

prejudica a narrativa. 

 Dados: Os dados são clássicos no RPG de mesa, mas, para uma aventura EaD, cabe o 

professor avaliar a necessidade do mesmo na aventura, pois, uma aventura executada 

num fórum de maneira assíncrona, ela não exige a rolagem de dados, mas, numa 

estratégia síncrona, o professor pode utilizar o dado físico numa live. Ademais, 
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existem plataformas de RPG de mesa que possuem os dados ou o professor escolhe 

um software de dado virtual. 

 Regras e situações-problema: Estipular com clareza as regras e as problemáticas da 

aventura. Não é aconselhável ultrapassar mais de cinco desafios, para não perder a 

motivação na aventura ou tornar uma experiência cansativa para o discente.  

 

 Atividade de Autoria: Praticar a criação de um plano de aula de RPG, por 

intermédio do uso ou adaptação do modelo disponibilizado. 

 

No intuito de facilitar o planejamento de uma ação de RPG, de maneira ágil e 

“descomplicada”, foi elaborado o Canvas de Planejamento de Aula com RPG, para inspirar o 

processo e o professor adaptar conforme as necessidades particulares. 

O modelo de Canvas vislumbrado neste tópico, ele foi elaborado conforme o estudo de 

competências (Sanjaume, 2016) expresso no capítulo I no vigente projeto e a partir das 

considerações de Murray (2003), sobre o desenvolvimento de narrativas. 

O Canvas está dividido em três etapas de preenchimento: a primeira etapa é a agência, 

a segunda é a imersão e a terceira é a transformação. As etapas são uma alusão e adaptação do 

estudo de Murray (2003), sobre o uso de narrativas em ambientes digitais e que impulsionou a 

conceituação destas três categorias (agência, imersão e transformação), tanto como 

experiência estética do usuário, quanto como meio de interação do sujeito com a estória.  

Murray (2003) define as três categorias do seguinte modo (apud, BUSARELLO; 

BIEGING; ULBRICHT, 2010, p. 3-4): 

 

 Imersão: Transporta-nos para outros mundos, sem necessidade de sair do lugar. 

É o sentimento de está na história e o desejo de viver a fantasia proposta na 

narrativa, que induz o cérebro a anular o mundo real temporariamente; 

 Agência: É o ato de realizar ações significativas e visualizar o resultado das 

escolhas e decisões na narrativa. O usuário recebe o poder no ambiente digital, 

para manipular objetos e materiais de um mundo desconhecido; 

 Transformação: É a liberdade do usuário para realizar a própria jornada na 

narrativa. É a capacidade de mudar as formas, os conteúdos e transformar a 

própria experiência, através de três modos: transformação de disfarce, que 

mobiliza a experiência de vários personagens; a transformação de variedade, 
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que possibilita a exploração de várias temáticas, para melhorar o entendimento 

de determinado tema e por fim, a transformação pessoal, onde a vivência 

colabora para uma transformação interna no usuário.  

 

 Carolei e Evangelista (2018) propuseram num estudo para escapes pedagógicos, uma 

adaptação do estudo de Murray (2003). A conceituação no quadro seguinte expõe os 

elementos necessários para um jogo conforme a  apropriação pelos autores: 

 

Quadro 14- Adaptação do estudo de Murray (2003), por Carolei e Evangelista (2018) 

Agência 
O que a jogabilidade propões que o jogador faça (mecânica/ 

dinâmica) 

Imersão 
(Funções Psicológicas: Sensação/ Sentimento/ Intuição/ 

Pensamento) 

Diversão/Transformação Provocações e controvérsias (Tensões) 

Fonte: CAROLEI, Paula; BRUNO, G. S.; EVANGELISTA, Henrique. Framework para construção de 

Escapes Pedagógicos. In: International Conference on Problem Based Learning-PBL2018. 2018. 

 

Dessa maneira, o conceito demonstrou ser promissor, para facilitar o planejamento de 

uma aula de RPG, o Canvas de planejamento do presente módulo dividido nas três categorias, 

ele facilita na elaboração de uma aventura educacional que abarca os elementos propostos por 

Murray (2003) e assim promove a interação do público com narrativa planejada.  

 

Quadro 15- Murray (2003) e a aplicação no vigente projeto 

Elementos de Murray Conceito no vigente projeto 

Agência  Planejamento dos elementos de agência (mecânica da 

narrativa e ações ou decisões que o aluno vai precisar 

tomar no RPG educacional). 

Imersão Planejamento da Imersão 

(Planejamento da ambientação, história e dos recursos, 

que auxiliam na promoção do sentimento psicológico 

e emocional). 

Transformação Planejamento da Transformação 

(Elementos que provoquem a aprendizagem, 

intervenções para mobilizar o aluno e tensões para 

favorecer o desenvolvimento pessoal). 

Adaptado pela autora (2020), a partir de Murray (2003); Carolei e Evangelista (2018) para 

orientar sobre os elementos necessários para elaborar um plano de aula com RPG. 
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Os três Canvas foram projetados para favorecer a agência, a imersão e a transformação 

na construção de uma narrativa de RPG para uso e aplicação educacional, logo, será um 

Canvas para uso e adaptação dos elementos para os professores. 

 

 Planejamento da Imersão disponível no endereço eletrônico: 

https://drive.google.com/file/d/1glC_JkcmmpULCRiJa0OIVtXhdqb2M1Jg/view?usp=

sharing 

 

 Planejamento da Agência disponível no endereço eletrônico: 

https://drive.google.com/file/d/1MvF_cg6y4aOrGUWEuxXZ8XBjlDUqPzNt/view?us

p=sharing 

 

 Planejamento da Transformação disponível no endereço eletrônico: 

https://drive.google.com/file/d/1Osv0nyr6Zv5AQuitFLm1buVqRBhu29UF/view?usp

=sharing 

 

O preenchimento dos três Canvas é necessário para criar uma experiência completa de 

RPG, com características interativas, para engajar o alunado num contexto de apropriação do 

RPG na própria disciplina. Os Canvas podem ser preenchidos em softwares de quadro branco, 

para facilitar o preenchimento eletrônico como a ferramenta Jamboard ou AWW App , 

também, impresso e preenchido de maneira manual (escrito).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1glC_JkcmmpULCRiJa0OIVtXhdqb2M1Jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1glC_JkcmmpULCRiJa0OIVtXhdqb2M1Jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvF_cg6y4aOrGUWEuxXZ8XBjlDUqPzNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvF_cg6y4aOrGUWEuxXZ8XBjlDUqPzNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Osv0nyr6Zv5AQuitFLm1buVqRBhu29UF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Osv0nyr6Zv5AQuitFLm1buVqRBhu29UF/view?usp=sharing
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3.2.Módulo II- Técnicas para criar narrativa de RPG na disciplina EaD 

 

O vigente módulo possui como meta apresentar conceitos e técnicas para criar uma 

narrativa de RPG que encante e provoque imersão nos alunos. Diante deste objetivo, antes do 

início do módulo, recomenda-se a realização da pré-avaliação, disponível no endereço 

eletrônico: https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6, para significar o processo de 

aprendizagem. 

 

 Tipos de narrativas: Narrativas de RPG sequencial, cenas em teia e storytelling 

colaborativo 

 

A história narrativa no mundo escolar acompanha o sujeito desde a entrada na pré-

escola, através das estórias contadas pelo professor e posteriormente, conforme o aluno 

avança o grau de escolarização, ele aprende a criar as próprias histórias. 

Integrar o RPG na própria disciplina desafia o docente a criar uma narrativa de RPG 

que atenda as necessidades de aprendizagem, interesses individuais dos alunos e, sobretudo 

provoque a “imersão (o aluno se diverte e tem o sentimento de vivenciar a história)”. Deste 

modo, o primeiro passo é compreender os tipos de narrativas existentes e adaptar a que atende 

os objetivos didáticos almejados.  

Amaral (internet, http://www.rpgnaescola.com.br/) identifica modos diversificados de 

criar narrativas de RPG educacional (sequencial, em teia e entre outras) e o quadro abaixo 

visa conceituar as estratégias narrativas: 

 

Quadro 16- Tipologias de Narrativas 

Tipos de Narrativas 

Narrativa em Teia Narrativa Sequenciada Narrativa Storytelling 

A narrativa em teia possibilita a 

exploração de qualquer cenário da 

aventura pelo aluno e o mesmo 

independente da ordem que inicia a 

aventura, o resultado final será 

sempre o mesmo. O roteiro em teia 

exige que o aluno vivencie todos 

os cenários, na ordem que preferir 

e possibilita a divisão da turma, em 

cenários diferentes, para aumentar 

a motivação no enredo. 

A narrativa sequenciada é o modo 

tradicional de aventuras, que existe 

uma sequência e as cenas se 

sucede. O roteiro não permite 

flexibilidade, para o aluno navegar 

em vários cenários. 

Adaptar o formato storytelling, na 

área educacional, também, torna a 

proposta como promissora, pois 

existe a possibilidade de criar uma 

história de RPG colaborativa, onde 

os alunos participam na criação das 

cenas e dos cenários juntamente 

com professor. 

Deste modo, o storytelling 

colaborativo é um formato livre e 

com andamento incerto. Sendo 

assim, cabem criatividade e 

intervenções do educador, de 

forma empática, para promover 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6
http://www.rpgnaescola.com.br/
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uma aprendizagem significativa e 

coerente. 

Exemplificação educacional: 

Uma história ou um jogo sobre 

determinado assunto da disciplina, 

como exemplo apresentar uma 

história sobre o efeito estufa para 

os alunos, com vários cenários, que 

levam a um único resultado e o 

aluno escolhe qual cenário 

começar.  

Um exemplo real é o jogo de RPG 

Fable, que possui um sistema de 

escolhas, que norteiam a narrativa. 

Exemplificação educacional:  
Apresentar uma história com 

começo, meio e fim, onde o aluno 

precisa conhecer a história na 

sequência, logo sem a ordem há 

prejuízo no entendimento dos 

fatos. Um exemplo real é o jogo de 

fases, que o jogador precisar 

cumprir cada etapa, para alcançar a 

vitória. 

Exemplificação educacional: 
Uma história de RPG construída 

numa WIKI, onde a colaboração de 

todos, predizem o caminho da 

narrativa. Um exemplo real é a 

Wikipédia da 

Google. 

Elaborado pela autora (2020), adaptação das considerações de Amaral (RPG NA ESCOLA, 

internet), sobre a construção de narrativas educacionais de RPG. 

 

 Atividade de Autoria: Modelos de fichas para criação de roteiro de narrativa de 

RPG adaptado para contexto educacional  

 

A partir da reflexão dos apontamentos de Amaral (internet, 

http://www.rpgnaescola.com.br/), sobre maneiras de construir a narrativa educacional de 

RPG, ele corroborou para o desenvolvimento das três fichas seguintes, para apoiar e facilitar a 

construção da narrativa pelo professor:  

 

Quadro 17- Modelos de Roteiros para criação de narrativas de RPG Educacional 

ROTEIROS PARA CRIAÇÃO DE NARRATIVA DE RPG EDUCACIONAL 

Ficha de Roteiro de RPG 

Educacional baseado 

na narrativa sequencial: 

https://drive.google.com/file/d/1k

LIZG4TH8ATOndLbDYJiMLzr

QJOSujrD/view?usp=sharing 

 

Ficha de Roteiro de RPG 

Educacional baseado 

na narrativa em teia: 

https://drive.google.com/file/d/1

qMS2atjKqL3M-

YdN5mGgJUrGCIlMdP17/view

?usp=sharing 

 

Ficha de Roteiro de RPG 

Educacional baseado 

na narrativa storytelling 

colaborativa: 

https://drive.google.com/fil

e/d/1pTsd74GZYB7wD9Jl

L3bmAVNsxpUhkLZl/vie

w?usp=sharing 

Elaborado pela Autora (2020) 

 

• Sugestões de Regras de RPG para aplicação em disciplinas EaD 

 

 

O quadro seguinte apresenta sugestões de ações educacionais de RPG online com as 

respectivas regras: 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kLIZG4TH8ATOndLbDYJiMLzrQJOSujrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLIZG4TH8ATOndLbDYJiMLzrQJOSujrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLIZG4TH8ATOndLbDYJiMLzrQJOSujrD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMS2atjKqL3M-YdN5mGgJUrGCIlMdP17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMS2atjKqL3M-YdN5mGgJUrGCIlMdP17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMS2atjKqL3M-YdN5mGgJUrGCIlMdP17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMS2atjKqL3M-YdN5mGgJUrGCIlMdP17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTsd74GZYB7wD9JlL3bmAVNsxpUhkLZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTsd74GZYB7wD9JlL3bmAVNsxpUhkLZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTsd74GZYB7wD9JlL3bmAVNsxpUhkLZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTsd74GZYB7wD9JlL3bmAVNsxpUhkLZl/view?usp=sharing
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Quadro 18- Regras de RPG para aplicar em disciplina Online 

Regras de RPG para aplicar em disciplina Online 

Regras em dinâmicas off-line e sem rolagem de dados 

(As dinâmicas EaD Off-line podem ser concebidas em 

fóruns, WIKIs e nas atividades no ambiente de 

aprendizagem)  

Dinâmica online com rolagens de dados 

Estratégia em fóruns e WIKI 

 

O mestre possui papel de apresentar o cenário e realizar 

intervenções com dicas, pistas, enigmas ou desafios, com 

intento de desenvolver a aprendizagem almejada, 

conforme o desenrolar da história. Enquanto o aluno 

possui papel de participar do desenvolvimento da história, 

através da sua visão de mundo e os conhecimentos que 

possui sobre disciplina. 

O mestre precisa decidir se os alunos criaram personagens 

e publicaram no espaço ou se apenas usaram nomes 

fictícios ou avatares. 

O mestre pode criar regras nesses espaços como 

compartilhamento de áudios e imagens, para causar maior 

imersão na história desenvolvida. 

Adaptação do sistema D20 do D&D simplificado 

para uso educacional em dinâmicas online 
 

 

O professor como mestre do jogo, ele pode executar 

aventura de RPG numa ferramenta de 

webconferência como Skype ou em plataformas de 

RPG de mesa online. 

Numa dinâmica síncrona torna possível a rolagem 

de dados físicos ou virtuais para decidir se ação dos 

alunos obtiveram fracasso ou sucesso diante dos 

testes apresentados pelo mestre. 

Deste modo, foi pensada a dinâmica do D&D 

simplificada para uso educativo, onde o mestre da 

história apresenta os testes online, para o jogador 

solucionar e utiliza o dado de 20 lados, para toda 

ação do aluno. Como exemplo da dinâmica: o 

professor mestre apresenta um desafio, o aluno 

responde a ação ou solução e depois há rolagem de 

dados virtuais, onde o resultado é somado com os 

pontos de um atributo preenchido na ficha de 

personagem relacionado com a questão dada pelo 

mestre. 

Cabe o mestre identificar o atributo que 

corresponde ao desafio lançado. Por fim, o 

resultado é dado conforme o sucesso ou fracasso da 

ação, que pode ser definida da seguinte maneira: se 

o jogador obteve a soma de 0 a 10 pontos, a ação 

foi um fracasso, mas, se obteve maior que ou igual 

a 11, ele foi sucedido. Dentro desse sistema 

simplificado o professor pode compor como regra 

os pontos de vida, para deixar a história mais 

emocionante, onde o aluno perde um ponto 

conforme o fracasso nos dados e ele ganha meio 

ponto conforme o sucesso. Desde o início da 

aventura é preciso decidir quantos pontos de vida 

todos os jogadores iniciam, sugiro começar com 20 

pontos, pois, ações virtuais, não podem ser 

massivas, também, a morte do personagem 

geralmente ocorre quando os pontos zeram (o aluno 

fica como observador na Ação virtual). 

Portanto, no planejamento do D&D simplificado, o 

aluno terá na ficha de personagem atributo e pontos 

de vida, onde a rolagem de dados define a 

sobrevivência do jogador na narrativa de RPG. 

 

Estratégia em atividades 

 

O professor da disciplina poderá criar uma mecânica de 

RPG em atividades, através da apresentação das atividades 

vinculadas a narrativa de RPG desenvolvida e os testes, 

que são as missões, elas podem ser o que o aluno precisa 

resolver na atividade, que está num formato de história de 

RPG. Além de transformar as atividades no formato de 

história de RPG ou em missões, o professor pode atribuir 

status e conquista de níveis ou medalhas, conforme o 

aluno conclui as atividades. 

No jogo de RPG World of Warcraft existe várias missões 

e o professor pode se inspirar nesse formato, para criar 

atividades num formato diferenciado, onde o aluno 

soluciona o caso apresentado (missão), logo, será um 

estudo de caso, no formato de história de RPG, para 

aumentar o engajamento dos alunos. 

Elaborado pela Autora (2020) 
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3.3.Módulo III - Técnica de criação de personagens  

 

O vigente módulo possui como meta apresentar conceitos e técnicas para desenvolver 

personagens para aventura de RPG educacional. Diante deste objetivo, antes do início do 

módulo, recomenda-se a realização da pré-avaliação, disponível no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6, para significar o processo de aprendizagem. 

A criação de personagens é um ponto importante para alavancar a aventura de RPG e 

o primeiro passo é conhecer os diferentes tipos de personagens (protagonistas, antagonistas e 

secundários) numa narrativa.  

 

 Personagens Primários- Interpretados pelo aluno 

 

Segundo Amaral (RPG na Escola, internet), os personagens primários são 

interpretados pelos alunos (jogadores), eles são os protagonistas da história, logo, a aventura 

desenvolve-se em torno deles. Os jogadores para interpretar com fidelidade os personagens, 

torna necessária a resposta das seguintes perguntas sugeridas pelo mesmo autor: Quem são? O 

que fazem? Como são? Quais suas principais habilidades? Como adquiriram? Quais seus 

anseios? E seus medos? 

O protagonista na criação do personagem, ele apresenta uma dissertação com hábitos, 

características físicas e psicológicas.  

 

 Personagem Antagonista – Interpretado pelo Mestre 

 

Segundo Amaral (RPG na Escola, internet), o antagonista é um dos personagens 

principais, que veste a carapuça de vilão, são os arqui-inimigos do protagonista. O mesmo 

autor sugere que a aventura de RPG pode abarcar mais de um vilão e cabe ao mestre, a 

dedicação para criar um antagonista sucedido, através do desenho e da descrição da razão de 

ele ter se tornado vilão, as motivações pessoais e se há chance de regeneração na aventura.   

 

 Personagens secundários - personagens não-jogadores interpretados pelo Mestre 

 

Amaral (RPG na Escola, internet) define os personagens secundários que são 

interpretados pelo mestre nas duas categorias apresentadas no quadro: 

 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6
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Quadro 19- Conceito de Personagens Secundários 

Personagens Secundários – Interpretados pelo mestre 

Coadjuvantes Figurantes 

São os personagens que surgem para ajudar ou 

atrapalhar o protagonista da história. Como 

exemplificação: um monstro que se opõe aos 

objetivos do protagonista, um bêbado que diz alguma 

informação importante, o rei que contrata para 

resgatar a filha e entre outros. 

São os personagens que não conversam com o 

protagonista ou quando conversam não diz nada 

importante, eles aparecem apenas para “florear 

(preencher)” a cena. Como exemplificação: São os 

pedestres, clientes numa taverna ou tenda.   

Adaptação do conceito de Amaral (RPG na escola, internet), sobre características e o conceito 

dos personagens secundários.  

 

 Atividade de autoria: Preenchendo e criando uma ficha de personagem. 

 

Diante das informações apresentadas sobre as características de personagens, o 

presente trabalho propõe a construção de personagens primários ou secundários pelo docente 

em três etapas: Etapa de empatia; etapa arquétipo e o preenchimento da ficha de personagem.  

A etapa empatia é uma atividade para refletir sobre os gostos e o perfil dos alunos, 

para criar personagens semelhantes e condizentes às necessidades dos mesmos. Enquanto, a 

fase arquétipo é a adaptação do personagem às características arquetípicas, que são 

preservadas e armazenadas no consciente coletivo da sociedade. Por fim, a fase de criação dos 

personagens, que o presente estudo disponibiliza uma ficha de personagem, baseada no estudo 

de competências do primeiro capitulo desta obra.  

 

 Etapa 1 – Mapa de Empatia 

 

Cândido e Valdrich (2018, p.113), afirmam que o “Mapa de Empatia” é um elemento 

que compõe a Metodologia Canvas para Modelo de Negócios, que permite compreender os 

clientes ou usuários, sobre os interesses pessoais ou para perceber o que precisa se aprofundar 

sobre os mesmos.  

O mapa de empatia tradicional segue o modelo da ilustração seguinte, que promove 

reflexões sobre o que o cliente vê, pensa, sente e ouve, para auxiliar sobre a compreensão do 

público-alvo. 
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Figura 6 - Mapa de Empatia 

 

Fonte: PEREIRA, Daniel. Mapa de Empatia: O que é, 2017. Página de conteúdo. Disponível 

em: <https://analistamodelosdenegocios.com.br/mapa-de-empatia-o-que-e/>. Acesso em: 23 

de jul. 2020. 

 

Fundamentado no conceito sobre o mapa de empatia e o modelo disponível do mesmo 

na rede de internet, foi concebido um mapa de empatia no formato de jogo, para auxiliar no 

entendimento dos alunos, para criar personagens que encantem e estejam alinhados às 

necessidades individuais do público. 

O mapa de empatia no formato de jogo de trilha possui o objetivo de inserir o sujeito 

no papel de jogador, pois, para preencher o mapa é preciso solucionar enigmas e charadas, 

para desbloquear a “missão”, que orienta sobre como preencher as próximas casas para 

avançar na trilha. A missão está bloqueada por meio de criptografia
4
, o participante do jogo de 

empatia necessita inserir a resposta da charada, no campo que solicita a senha no documento 

da missão, para visualizar como serão preenchidas as próximas casas para alcançar “a reta 

final” da trilha. Vale destacar, que o mapa de empatia do jogo possui como adicional na etapa 

                                                 
4
 A Wikipédia define a Criptografia como o estudo e prática de técnicas para zelar pela segurança da 

comunicaçã, também  para impedir que terceiros leiam mensagens privadas.  

https://analistamodelosdenegocios.com.br/mapa-de-empatia-o-que-e/
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final da trilha, um espaço para preencher o arquétipo do jogador, que é compreendido como o 

perfil de jogador que o alunado possui (comportamentos no momento do jogo), onde há 

orientação adicional para descobrir o perfil, através do escaneamento do tesouro da trilha, que 

oferece os recursos necessários para o docente preencher os arquétipos. 

A inclusão do arquétipo do jogador no mapa de empatia foi influenciada pelos estudos 

de Bartle, que conforme Oliveira e Barbosa (2016), o estudo conhecido como arquétipo de 

Bartle foi desenvolvido em um jogo do tipo MUD, onde foi descrito os comportamentos e os  

objetivos alcançados pelos participantes e assim foi identificado quatro perfis de jogadores: 

Conquistadores; Exploradores; Assassinos; e Socializadores. 

Os perfis comportam-se de maneira diferenciada e são motivados por determinadas 

situações no jogo, o quadro descreve as características de cada perfil: 

 

Quadro 20-Conceito de Perfis de Jogadores 

Perfis de Jogadores – Estudo de Bartle 

Arquétipo de 

Bartle 

Conquistadores Exploradores Assassinos Socializadores 

Conceito São os jogadores 

movidos por objetivos e 

gostam de acumular 

pontos, ganhar níveis e 

troféus, para se destacar 

diante de outros 

jogadores.  

São os jogadores 

que gostam de 

descobrir tudo 

sobre o cenário, 

conhecer e 

entender de 

maneira global o 

jogo. 

São os jogadores 

que gostam de 

eliminar todos os 

adversários, 

possuem espirito 

de liderança e 

semeiam a 

destruição.  

São os jogadores 

atraídos pelo 

relacionamento 

com os outros 

jogadores e gostam 

de escutar o 

próximo. 

Adaptação pela autora, fundamentada no conceito de perfil do jogador de Bartle definidos por 

Oliveira e Barbosa (2016). 

 

Instruções para preencher e “jogar” no mapa de empatia: Acesse o link do mapa 

em PDF, inicie o jogo preenchendo as primeiras casas, pois, a missão 1 está disponível. Da 

segunda missão em diante, acesse o link da charada ou enigma, para conseguir destravar as 

missões. Para preencher as casas é recomendável utilizar um software de quadro branco como 

AWW App ou Jamboard, também é possível imprimir e preencher as casas manualmente 

(escrita) e acessar via internet somente as missões. O acesso às missões e enigmas apenas 

funcionam no arquivo de PDF disponível, enquanto o link do mapa no App de quadro branco 

é apenas para preenchimento das casas.  



   

70 

 

Figura 7 - Trilha Mapa de Empatia formato de Jogo 

 

Adaptado pela autora, a partir da ferramenta “Mapa de Empatia” da Metodologia do Canvas 

de negócios. 

 

Link do Mapa de Empatia em PDF: https://drive.google.com/file/d/1la5SmcMhNp-

fNCXma9qiXON699Qbs6JI/view?usp=sharing 

Link do Mapa de Empatia para preenchimento em ferramenta de quadro branco (AWW App): 

https://awwapp.com/b/uoefae1mthhe3/ 

 

Nota: Vide as respostas das charadas em apêndice no final deste trabalho. 

 

O mapa de empatia permite a identificação e aprofundamento sobre o comportamento 

dos estudantes e auxilia na criação de personagens, para uma aventura de RPG que sejam 

compatíveis com o “universo” do público-alvo. Todavia, o arquétipo do jogador pode auxiliar 

na criação de personagens ou situações que sejam condizentes ao perfil identificado, 

conforme segue ilustrado no quadro:  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1la5SmcMhNp-fNCXma9qiXON699Qbs6JI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1la5SmcMhNp-fNCXma9qiXON699Qbs6JI/view?usp=sharing
https://awwapp.com/b/uoefae1mthhe3/
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Quadro 21- Ações para criar personagens conforme os Perfis de Jogadores identificados 

Ações para criar personagens conforme os Perfis de Jogadores identificados 

Arquétipo de 

Bartle 

Conquistadores Exploradores Assassinos Socializadores 

Conceito Criar um personagem 

que ofereça medalhas, 

prêmios, pontos ou um 

objeto raro ou precioso, 

que faça o jogador se 

destacar dos demais.  

Criar um 

personagem que 

apresente 

curiosidades, pistas 

ou enigmas na 

aventura.  

Criar um 

personagem que 

convide os 

participantes para 

conflitos e 

batalhas. Exemplo: 

o personagem pode 

ser um monstro 

que luta com o 

jogador.  

Criar um 

personagem 

conselheiro, que 

converse com o 

jogador e seja 

bastante interativo.  

Elaborado pela autora (2020) 

 

 Etapa 2 - Arquétipos 

 

Após compreender o aluno por meio do mapa de empatia, a etapa arquétipo auxilia na 

construção da personalidade dos personagens.  

Afinal, o que são os arquétipos? A entrevista entre Joseph Campbell e Moyers 

expresso no livro “O poder do mito”, o primeiro responde que os arquétipos são: 

 

São ideias elementares, que poderiam ser chamadas ideias “de base”. 

Jung falou dessas ideias como arquétipos do inconsciente. 

“Arquétipo” é um termo mais adequado, pois “ideia elementar” sugere 

trabalho mental. Arquétipo do inconsciente significa que vem de 

baixo. A diferença entre os arquétipos junguianos do inconsciente e os 

complexos de Freud é que aqueles são manifestações dos órgãos do 

corpo e seus poderes. 

Os arquétipos têm base biológica, enquanto o inconsciente freudiano é 

uma acumulação de experiências traumáticas reprimidas no curso de 

uma vida individual. O inconsciente freudiano é um inconsciente 

pessoal, biográfico. Os arquétipos do inconsciente de Jung são 

biológicos. O aspecto biográfico é secundário, no caso. 

Em todo o mundo e em diferentes épocas da história humana, esses 

arquétipos, ou ideias elementares, apareceram sob diferentes 

roupagens. As diferenças nas roupagens decorrem do ambiente e das 

condições históricas (CAMPBELL, 1991, p.62). 

 

Dessa forma, os arquétipos habitam o inconsciente coletivo e se repetem na história no 

formato de ideias semelhantes, com as diferenças marcadas apenas pela condição histórica. 
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Andrighetti (ESCOLA DE ROTEIRO, Internet), afirma que no contexto narrativo o arquétipo 

é como um modelo de personalidade para criar personagens e sugestiona o uso para 

construção de personagens dos arquétipos retratados na obra de Vogler, que foi baseada na 

obra de Campbell. O quadro descreve os arquétipos identificados por Andrighetti (ESCOLA 

DE ROTEIRO, Internet):  

 

Quadro 22- Arquétipos para construção de personagens 

Arquétipos para construção de personagens 

Arquétipos 

para criação 

de 

personagens 

Herói Mentor Guardião 

do Limiar 

Arauto Camaleão Sombra Pícaro 

Conceito O herói é 

quem guia 

a história, 

sai do 

mundo 

comum  

esse 

sacrifica de 

algum 

modo pelo 

bem 

comum. 

É o guia do 

herói, trás 

ensinament

os 

valiosos, é 

um 

personage

m sábio e 

geralmente 

mais 

velho.  

É o desafio 

que o herói 

precisa 

enfrentar, 

pode não ser 

um 

personagem, 

ele pode ser 

representado 

como uma 

armadilha ou 

capangas do 

inimigo. 

É o 

personagem 

que empurra o 

herói para o 

avanço na 

história. É ele 

que trás uma 

noticia ou um 

acontecimento 

que motiva o 

herói para 

seguir adiante.  

É um 

personagem 

com 

personalidade 

duvidosa, o 

herói não sabe 

as intenções 

dele. É o 

personagem 

que não se 

sabe se está do 

lado do vilão 

ou do herói.  

O 

personag

em vilão 

da 

história, 

que é 

inimigo 

do herói 

e luta 

para 

destruir 

os 

objetivos 

do herói.  

O 

personage

m que trás 

um alivio 

cômico na 

história, 

ele faz 

piadas em 

tom crítico 

e fala o 

que 

ninguém 

tem 

coragem 

de falar.  

Adaptado pela autora, a partir do conceito descrito por Andrighetti (ESCOLA DE ROTEIRO, 

Internet), fundamentado na obra de Vogler, sobre os arquétipos mais utilizados na construção 

de narrativas.  

 

Baseado no estudo dos arquétipos apresentados foi elaborado o modelo para 

preenchimento seguinte, para apoiar a construção da personalidade do personagem: 

https://drive.google.com/file/d/1puXjwWvWx5-tsBvawTHHzKZEgVObRDzK/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1puXjwWvWx5-tsBvawTHHzKZEgVObRDzK/view
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 Etapa 3 – Ficha de Personagem 

 

Após a etapa do mapa de empatia e do arquétipo, surge o momento de preencher a 

ficha de personagem.  

A ficha de personagem concebida no vigente trabalho foi planejada para fins 

educacionais e possui como diferencial, que os poderes são baseados no estudo de 

competências de Sanjaume (2016) presente no primeiro capitulo.  

 

Figura 8-Ficha de Personagem 

 

A ficha está disponível no endereço eletrônico para download, edição ou modificação 

do utilizador: https://drive.google.com/file/d/1QTc0SZUFVSK9ftPuPj9FyvbUHdvJaZpT/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QTc0SZUFVSK9ftPuPj9FyvbUHdvJaZpT/view?usp=sharing
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3.4.Módulo IV - Uso da Tecnologia para aplicar o RPG em disciplinas a distância  

 

O vigente módulo possui como intenção apresentar conceitos e técnicas para utilizar a 

tecnologia como apoio para executar a proposta de RPG em disciplinas EaD. Diante deste 

objetivo, antes do início do módulo, recomenda-se a realização da pré-avaliação, disponível 

no endereço eletrônico: https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6, para significar o processo 

de aprendizagem. 

 

 Recursos tecnológicos para apoiar a aplicação do RPG 

Os recursos tecnológicos apresentados são um apoio, mas, não substitui a criação de 

uma aventura autoral, realizada sob “medida” para atender as necessidades dos participantes. 

Figura 9- Ferramentas Tecnológicas 

Adaptado pela autora, a partir de pesquisas na rede de internet sobre softwares para auxiliar 

no desenvolvimento da aventura de RPG. 

Ferramentas tecnológicas Sugestão de Aplicação na aventura de 

RPG 

Ferramentas para criação do cenário e para ambientação 

Criador de Mapas 

https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator 

https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/ 

http://inkwellideas.com/free-tools/random-city-map-generator/ 

http://oskarstalberg.com/game/CityGenerator/ 

Os sites auxiliam na confecção de itens para 

aventura de RPG e para o desenvolvimento 

da história.  

Criador de Dungeuns 

https://www.wizards.com/dnd/mapper/launcher.htm 

https://donjon.bin.sh/ 

https://www.myth-weavers.com/generate_dungeon.php 

Imagens para aventura de RPG – Banco de imagens 

https://pixabay.com/pt/images/search/dungeon/ 

https://www.deviantart.com/search?q=Dungeon 

Site de ideias para história 

http://guildadosmestres.com.br/category/column/gerador-aventura/ 

Ferramentas para criação de personagens 

Sites com fichas de personagens pré-prontas: 

https://ficha.epicorpg.com.br/ 

http://rpgnaescola.com.br/data/documents/ficha-personagem-em-

branco.pdf 

http://cronicasrpg.com.br/?page_id=1787 

Os sites apresentados possuem fichas pré-

prontas, para adaptação do mestre ou 

jogador, também criadores de avatares, mas, 

numa aventura educacional o interessante é a 

autoria ou alinhar com avatar pré-concebido. 

Site para criação de avatar: 

https://charactercreator.org/ 

 

Ferramentas para prática da aventura 

Os sites são para jogar RPG de mesa online e possui inúmeras 

funcionalidades, para ajudar na execução do jogo de RPG: 

https://taulukko.com.br/ 

https://roll20.net/ 

https://www.fantasygrounds.com/home/home.php 

Os sites listados são interessantes para jogar 

RPG online com os alunos, num ambiente 

com um design e com elementos do RPG, 

que facilitam na condução e ambientação da 

história.   

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6
https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator
https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/
http://inkwellideas.com/free-tools/random-city-map-generator/
http://oskarstalberg.com/game/CityGenerator/
https://www.wizards.com/dnd/mapper/launcher.htm
https://donjon.bin.sh/
https://www.myth-weavers.com/generate_dungeon.php
https://pixabay.com/pt/images/search/dungeon/
https://www.deviantart.com/search?q=Dungeon
http://guildadosmestres.com.br/category/column/gerador-aventura/
https://ficha.epicorpg.com.br/
http://rpgnaescola.com.br/data/documents/ficha-personagem-em-branco.pdf
http://rpgnaescola.com.br/data/documents/ficha-personagem-em-branco.pdf
http://cronicasrpg.com.br/?page_id=1787
https://charactercreator.org/
https://taulukko.com.br/
https://roll20.net/
https://www.fantasygrounds.com/home/home.php
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3.5.Módulo V - Como ser um mestre de RPG EaD 

 
 

O vigente módulo possui como objetivo apresentar conceitos para preparar o professor 

para o papel de mestre num RPG educacional. Diante deste objetivo, antes do início do 

módulo, recomenda-se a realização da pré-avaliação, disponível no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6, para significar o processo de aprendizagem. 

 
 

 Como narrar o RPG online . 

 
 

A composição deste módulo constitui-se em um diálogo entre o mestre experiente de 

RPG e o mestre inexperiente, o primeiro com a função de aconselhador ou professor do 

segundo, enquanto o inexperiente questionará as dúvidas sobre como ser um mestre 

excepcional, num RPG educacional. 

A opção de realizar o módulo em formato de diálogo foi inspirada no capítulo de 

introdução sobre o RPG na forma de conversa materializada na obra de Rocha (2014, p. 6-

17),  

 

Mestre Experiente: Como eu estava falando, sou mestre de RPG há 20 anos e não tenho uma 

receita pronta de mestre de RPG para lhe ensinar, pois, cada experiência é única. De todo 

modo, vamos às perguntas? Que comece o jogo!  

 

Mestre Inexperiente: Mestre, eu tenho grande respeito com o teu trabalho e sei que tem 

muito a ensinar... A minha pergunta pode parecer boba, mas, como você define o papel do 

mestre no jogo? 

 

Mestre Experiente: Meu caro amigo, a tua pergunta me fez resgatar a primeira vez que li o 

guia do mestre de D&D (5° edição), que diz de forma excepcional o papel do mestre. No guia 

diz que o mestre é a força criativa da aventura, pois, ele cria um mundo para o jogador 

explorar e conduz a aventura, para os jogador interpretar e vivenciar a experiência. Além 

disso, o mestre precisa vestir múltiplas carapuças, à vista que ele cria monstros, armadilhas e 

os tesouros para os aventureiros (jogadores).  

O manual de D&D trás a tona que o mestre também é um contador de histórias, um ator e um 

árbitro. O mestre necessitar sem competente para contar estórias e assim auxiliar os jogadores 

https://forms.gle/2vrKMwU3nrXLZddf6
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na visualização da aventura; como ator ele desempenha papéis e da vida aos personagens 

secundários e monstros da história; por fim, como árbitro o mesmo interpreta as regras e 

decidi quando executar ou alterar. 

Portanto, o mestre possui múltiplos papéis que são: inventar, escrever, contar histórias, 

improvisar, atuar e arbitrar.  

 

Mestre Inexperiente: Então o mestre é como um camaleão, que possui várias funções. 

Mestre, como eu conduzo a história? 

 

Mestre Experiente: Eu me inspiro em algumas dicas do livro de regras do jogo Tagmar, para 

mestrar a maioria das minhas aventuras. Na página 306 do manual trás de maneira clara, que a 

primeira ação do mestre é apresentar os acontecimentos gerais da aventura e depois em 

conjunto com o jogador, apresentar como cada personagem foi trazido para aventura.  Dessa 

forma, após a introdução básica, o mestre anuncia os eventos e os jogadores reagem. 

O mestre de RPG precisa estar ciente que a aventura de RPG é compartilhada com os 

jogadores e para gerar maior interação, o enredo precisa ser flexível. Esteja ciente, que os 

jogadores tomam atitudes inesperadas e o improviso e o bom senso, ambos são a “chave” para 

driblar a situação. 

Há... Não esqueça que o mestre não compete contra os jogadores, ele dirige a aventura em 

prol da diversão e entretenimento dos participantes.  

 

Mestre Inexperiente: Confesso que estou com medo de não saber lidar com as atitudes 

inesperadas dos jogadores.  

 

Mestre Experiente: Conhecer os jogadores é um elemento de ouro para satisfazer os 

jogadores. Na página 309 do manual de Regras de Tagmar, há confirmação que o inesperado 

é inevitável. O mestre precisa ser flexível, evitar pausar para consultar regras e evitar 

improvisação em demasia, para não agilizar o ritmo da história.  

Eu reconheço que a situação pode sair do planejado e não tenha medo de mudar a sua 

aventura, através do fortalecimento ou enfraquecimento de oponentes ou diminuir tesouros, 

mas, sempre com conhecimento dos jogadores. Dois exemplos interessantes no Tagmar são 

que se a batalha estiver muito fácil, não aumente os oponentes e inclua reforços na história de 
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maneira convincente, porém, se a batalha estiver em um nível difícil, vale apenar criar uma 

maneira de tirar os jogadores da batalha.  

No entanto, como você está iniciando, compartilho anexo - um quadro, inspirado nas dicas 

que estão no manual do mestre de D&D, que auxilia em como lidar com vários perfis de 

jogadores.  

 

Quadro 23- Dicas para lidar com diferentes perfis de jogadores 

JOGADORES AÇÕES DO MESTRE 

ATUAR 

São os jogadores que gostam de atuar, falam com a voz do 

personagem e contracenam de corpo e alma, também, gostam de 

interação social e possui o foco na interpretação. 

Dar oportunidade para o jogador 

desenvolver o próprio personagem; 

permitir que eles interajam 

frequentemente com os personagens do 

mestre; adicionar elementos de 

interpretação na aventura; e incorporar 

elementos do personagem do jogador 

na história.  

EXPLORANDO 

São os jogadores que gostam de explorar e experimentar o mundo 

criado pelo mestre. Este tipo de jogador é movido pelo encontro de 

pistas e tesouros, também, sempre o que está de trás de uma 

colina.  

Criar pistas com dicas com o que está 

por vir na aventura; permitir que eles 

explorem e encontre objetos 

interessantes para história; apresentar 

descrições detalhadas do ambiente, 

usar mapas e e acessórios; e apresentar 

segredos dos monstros ou detalhes da 

história para aprendizado.  

INSTIGANDO 

São os jogadores que gostam de desafios e de assumir riscos. O 

lema deste jogador é se jogar no perigo e enfrentar as 

consequências.  

Permitir que o jogador afete a aventura; 

incluir coisas na aventura para instigá-

los; permitir que  as ações do jogador 

complique os outros personagens; e 

adicionar encontros com o personagem 

do mestre de forma imprevisível.    

COMBATENDO 

São os jogadores que gostam de combater os vilões e os monstros 

(são movidos pela briga).  

Criar combates inesperados; descrever 

os estragos que o personagem do 

jogador causou; incluir combates com 

monstros fracos; e interromper 

interações sociais e explorações, para 

começar um combate.  

OTIMIZANDO 

São os jogadores que gostam de otimizar as capacidades dos 

Garantir acesso a magias e treinamento 

de novas habilidades; incluir itens 
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personagens, através de itens mágicos, com a finalidade de atingir 

alta performance nas batalhas e superiorizar os próprios 

personagens.  

mágicos desejados como gancho da 

história; desenvolver encontros onde o 

personagem do jogador ganha 

destaque; e conceder recompensas 

quantitativas, como pontos de 

experiência numa situação sem 

combate.  

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

São os personagens motivados pela resolução de problemas, como 

solução de charadas e criação de planos para resolver os conflitos.   

Recompensar o planejamento e as 

táticas do jogador; incluir encontros 

que possuam resolução de problemas; 

permitir que o plano do jogador 

favoreça um final vitorioso; e criar 

personagens do mestre com motivações 

complexas.   

CONTANDO HISTÓRIAS 

São os jogadores que adoram contar histórias e tem o desejo de 

contribuir com a narrativa.  

Utilizar antecedentes do personagem 

do jogador para modelar a história; as 

ações do personagem do jogador como 

elemento para conduzir a história; e 

apresentar defeitos, ideais e vínculos 

dos personagens do mestre para os 

jogadores ganharam vantagem. 

Adaptação do livro de Regras do Mestre D&D (5° edição, p.06), para apoiar o mestre para lidar com os 

jogadores e as situações inesperadas.  

 

Mestre Inexperiente: Obrigada mestre, estou mais tranquilo com as dicas. Tenho mais uma 

pergunta, eu vou realizar ações de RPG virtual, qual dica você acha imprescindível para ter 

sucesso na aventura? 

 

Mestre Experiente: Meu caro, a minha experiência com RPG virtual é apenas de 5 anos, sou 

novato no ramo, mas, no virtual,  caso a ação seja num chat, apenas com comando de texto ou 

se a ferramenta permitir comandos de voz, o indicado é sempre esclarecer as regras desde o 

início e combinar um tempo de 3 a 5 minutos para a resposta do jogador. Enquanto, numa 

ação ao vivo, numa web conferência, pode diminuir o tempo de respostas, mas consciente que 

pode ocorrer travamentos. Além do mais que, mestrar online você precisa utilizar a tecnologia 

como aliada, utilizar imagens, criar mapas, dungeuns, vídeos e incluir sons, para imergir os 

participantes.  
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Sugiro que você crie um plano de ação, para lidar com situações inesperadas inerentes aos 

problemas tecnológicos. Encaminho-te anexo, um plano de ação que utilizo, com alguns 

exemplos de problemas, porém é possível refletir sobre outros problemas.  

 

Quadro 24- Plano de Riscos Tecnológicos numa aventura de RPG EaD 

PLANO DE RISCOS TECNOLÓGICOS 

PROBLEMAS SOLUÇÃO 

Jogador sair da aventura, por queda de internet. Criar uma situação de sumiço do jogador e assim que 

o mesmo retomar, inserir ele na nova dinâmica e 

deixar que o jogador justifique o sumiço. 

A internet do mestre cair Em dinâmicas online é interessante dois mestres, caso 

um tenha problemas o outro conduz. Porém, se não for 

possível o mestre retorna no jogo  e se os jogadores 

ainda estiverem, ele precisa criar uma situação para o 

seu “sumiço” da aventura.  

Travamentos Criar uma situação para justificar o travamento de um 

jogador, que ninguém  consegue escutar ou se for o 

mestre também vale explorar o problema. Como 

exemplo: justificar que uma magia de um inimigo 

tentou calar o mestre ou o personagem. 

Elaborado pela autora (2020) 

 

 

Mestre Experiente: Narrar um RPG online ou virtual não há receita mágica, porém se 

inspirar em dicas de livros de RPG ou ler histórias diversas, elas auxiliam na criação de 

aventurar fantásticas.  

 

Mestre Inexperiente: Obrigada mestre, vou seguir as dicas e depois lhe conto como foi a 

minha primeira experiência.  

 

Mestre Experiente: Não foi nada, conte comigo e aguardo as novidades.  

 

 

 ENCERRAMENTO DOS MÓDULOS 

 

O framework possui uma avaliação final disponibilizada no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/RXaGAiK72yBFRrmG9 , que possui o intento de compreender como foi a 

experiência dos usuários com o vigente framework e para receber sugestões de melhorias.   

 

 

https://forms.gle/RXaGAiK72yBFRrmG9
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CAPÍTULO IV – Implementação do Framework  

 
 

A presente seção era para ser uma demonstração prática das técnicas e conceitos de 

RPG desenvolvidos no protótipo concebido no capítulo anterior. 

Vale ressaltar, que o atual cenário da pandemia do Coronavírus, ocasionou um caos 

nos ambientes escolares em vários níveis de ensino e esse momento impossibilitaria a 

aplicação real, em razão das circunstâncias e a enorme burocracia, para obter o aval para 

implementar o vigente framework em cenários reais. 

Entretanto, o framework será implementado em contextos reais em trabalhos futuros, 

para entender o potencial das técnicas de RPG desenvolvidas. Deste modo, atende de maneira 

parcial o teste da hipótese prevista na introdução, sobre se o framework é factível para apoiar 

os professores no desenvolvimento da própria disciplina EaD, com estratégia de RPG, à vista 

que a implementação está pendente.  

Portanto, o próximo capítulo avalia os resultados conforme as etapas concluídas, que 

são as fases de: análise, design e desenvolvimento.  
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CAPITULO V- Resultados e Propostas de Melhorias 

 

“Só sei que nada sei” (Sócrates) 

 

No corrente capítulo apresenta-se um parecer sobre os resultados vislumbrados nesta 

pesquisa e descrevem-se as possíveis adequações, os pontos fortes e os pontos a melhorar, sob 

a ótica do campo de estudo do Design Educacional. Sabido disso, há pretensão de transformar 

este projeto numa experiência tanto para atender o objetivo do projeto, quanto como um 

objeto de aprendizagem, onde o pesquisador aprende com a própria pesquisa, através da 

consciência da infinidade de possibilidades, que permite a melhoria contínua do projeto, por 

intermédio da curiosidade e humildade. 

 

A vigente proposta oportunizou o desenvolvimento de um projeto de Design 

educacional baseado no modelo de gestão ADDIE, para favorecer a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação de Design Educacional. 

A execução e desenvolvimento do trabalho de conclusão favorece o desenvolvimento 

de competências de análise, planejamento do desenho educacional, desenvolvimento da 

proposta e avaliação dos resultados alcançados, que são requisitos imprescindíveis para atuar 

na área de Design Educacional com maestria e preparado para enfrentar os desafios da 

profissão. 

O projeto resultou numa análise abrangente sobre a temática do RPG desde as raízes 

históricas e a relação do mesmo sob olhar pedagógico no desenvolvimento de competências. 

A etapa de planejamento no capítulo 2 condizente a fase de design no modelo ADDIE 

oportunizou a aplicação dos conhecimentos de gestão de maneira ampla, que abarcou a gestão 

de pessoas, a documentação do projeto, orçamento e mapeamento da ação a partir de uma 

perspectiva de conhecimentos do ramo da pedagogia e psicologia. 

Enquanto, a fase de prototipagem (fase de desenvolvimento modelo ADDIE) é 

fundamentada na fase de análise e design, com um estudo adicional sobre o RPG, da 

construção de narrativas, um estudo de arquétipos (psicologia) e um parecer sobre a 

tecnologia, com intuito de criar o framework numa perspectiva interdisciplinar, para prover 

uma iniciativa de RPG autoral.  

O framework resultou numa iniciativa importante, para apoiar os professores no uso 

do RPG e propagar uma tentativa que une o jogo como instrumento de desenvolvimento de 
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competências, fundamentada em conceitos educacionais e diversas áreas do conhecimento em 

conjunto. O framework demonstra ter o potencial de aplicação, com alguns ajustes e incentiva 

o desenvolvimento da competência de autoria nos professores, embora demonstre ter 

potencial pedagógico, há necessidade de melhorias e os tópicos seguintes apresentam 

propostas de melhorias de maneira global no corrente trabalho: 

 

 Capítulo 1- Análise: Necessita desenvolver uma pesquisa de escuta com uma mostra 

maior de professores, para reformular o framework mais próximo das necessidades do 

público-alvo; existe necessidade de maior aprofundamento sobre o contexto de 

educação a distância, também ampliar a pesquisa sobre a temática do RPG por meio 

de entrevistas com mestres da área e sobre a relação do jogo de role playing-game e a 

educação (pesquisa de aprofundamento); 

 Capítulo 2 – Design (planejamento do projeto e o desenho educacional): Na 

proposta do projeto falta abarcar o mapeamento de desafios e riscos do projeto, 

enquanto, sobre o desenho pedagógico precisa enriquecer o embasamento 

bibliográfico; 

 Capítulo 3 – Desenvolvimento (protótipo): A fase de protótipo necessita de um 

planejamento de narrativa baseado na jornada do herói em conjunto com estudos da 

prática, também torna essencial aprofundamento do uso das tecnologias numa ação de 

RPG pedagógica e uma pesquisa aprofundada para criar conceitos para “mestrar” o 

RPG na educação. Ainda sobre o desenvolvimento de conceitos para ser mestre de um 

RPG educacional, a temática demonstra ser passível de se tornar uma capacitação ou 

objeto de estudo único num trabalho de conclusão de graduação, mestrado ou 

doutorado. Vale ressalvar, que no mapa de empatia no formato de jogo presente no 

módulo de personagens, possui charadas e enigmas, para destravar a missão, manteria 

o formato de criptografia para destravar o documento a partir da senha (resposta da 

charada), porém mudaria as perguntas, para adicionar questões mais fácies ou 

perguntas sobre o framework. 

 Capítulo 4- Implementação: A fase de implementação não foi atendida, em razão 

que não houve testes em contextos reais e deste modo limita o parecer avaliativo sobre 

os resultados do projeto, porém existe a pretensão realizar a implementação em 

estudos futuros, para criar um plano de ação avaliativo condizente com as 

necessidades de um cenário real.  
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Portanto, o framework técnicas para aplicar o RPG em disciplinas online demonstra 

ser uma iniciativa legítima e com potencial de apoiar os professores na formulação da própria 

disciplina com estratégia de RPG, de maneira que promove o espírito de autoria no público, 

mas, o vigente estudo possui a etapa de implementação pendente e que deve ser solucionada 

em próximos estudos e pesquisas, com a aplicação em contexto real e aprofundamento da 

temática por meio do enriquecimento bibliográfico e entrevistas qualitativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a criação de um framework de 

conceitos e técnicas para apoiar os professores no uso do RPG na própria disciplina EaD. A 

vigente pesquisa permitiu uma pesquisa aprofundada interdisciplinar, que englobou várias 

áreas de estudo (gestão, psicologia, pedagogia, tecnologia e jogos) para concretizar o 

framework. Além disso, também colaborou para aplicação dos conhecimentos adquiridos na 

graduação tecnóloga em Design Educacional da Unifesp e para resgatar conceitos adquiridos 

em formações anteriores, que são a pós-graduação em Design instrucional, a graduação 

tecnóloga em Gestão de Recursos humanos e os conhecimentos adquiridos como graduanda 

de Ciência da Computação.  

A princípio o trabalho compreendia o desenvolvimento do framework para apoiar 

professores de ética ambiental, mas, na Mentoria da Unifesp foi sugerida a ampliação do 

público e a partir desse momento, o projeto foi modificado.  

O trabalho foi elaborado em cinco capítulos que representam a gestão de um projeto 

de Design Educacional (DE) no modelo ADDIE. O desenvolvimento do trabalho contribuiu 

para visualização da práxis (a aplicação dos conceitos teóricos numa perspectiva prática), à 

vista que, favorece a compreensão e conscientização da importância de uma gestão de 

projetos eficaz numa ação educacional, através da concepção da execução de qualidade das 

etapas de um projeto, que na presente pesquisa foram desenvolvidas as etapas de: análise, 

design, desenvolvimento e avaliação de maneira sucedida. 

A fase de prototipagem (etapa de desenvolvimento) do Framework permitiu aplicar os 

estudos realizados no capítulo 1 do vigente trabalho e executar a ideia proposta no capítulo 2, 

para desse modo atender os objetivos do projeto e demonstrar a ideia de maneira visual. 

O framework de conceitos e técnicas para aplicar o RPG na própria disciplina EaD foi 

concebido numa proposta pedagógica para possibilitar o desenvolvimento autoral dos 

professores, a partir da disponibilização das fichas de RPG (modelos pré-concebidos) e das 

avaliações reflexivas inseridas na ação, baseada em conceitos da psicologia positiva para 

engajar o público-alvo da proposta.  

Dada à importância do assunto, o hodierno framework demonstra ser um recurso de 

apoio para os professores inovarem a prática de ensino e estimular o desenvolvimento de 

competências nos alunos, a partir da estratégia de RPG como uma ação educativa que envolve 

a imaginação no processo para estimular a aprendizagem. Ademais, o assunto é importante 
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para minha formação como Design Educacional, à vista que estimula a criatividade, inovação, 

o espírito autoral e me prepara para desenvolver ações educacionais empáticas e alinhadas às 

necessidades educacionais da sociedade. 

Nesse sentido, a concepção do vigente framework atendeu de maneira parcial a 

confirmação da hipótese elaborada na introdução, pois a implementação não foi realizada e 

para uma avaliação apurada, torna primordial a implantação do framework num contexto real, 

também necessita de pesquisa de escuta e estudo aprofundado da temática, em estudos futuros 

para enriquecer a vigente proposta inicial de conceber um framework factível para apoiar 

professores interessados em adotar o RPG na própria disciplina online. 

Entretanto, o trabalho de conclusão de curso de Design Educacional foi uma jornada 

significativa para ampliar os conhecimentos como profissional de DE e vivenciar uma 

experiência de execução de projeto educacional semelhante aos executados em contextos 

profissionais. Todavia, o presente trabalho é o estimulo para desenvolver competências 

necessárias para área de formação e um instrumento de reflexão, para me tornar uma 

profissional competente e preparada para atuar no mundo de maneira crítica, inovadora e 

consciente, mas, a busca de conhecimento não se encerra aqui, pois, será um processo 

continuo ao longo da vida e da carreira como DE.  

Por fim, o vigente projeto é como um diamante, onde o conhecimento adquirido é 

lapidado para o desenvolvimento pessoal e profissional, pois, o valor da vigente experiência é 

único e fortalece de maneira intrínseca a cosmovisão (visão de mundo) da autora da vigente 

proposta.  
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APÊNDICE A – RESPOSTA DAS CHARADAS OU ENIGMAS DO JOGO MAPA DE EMPATIA 

            
Link do tesouro para acesso direto:  https://qrco.de/bbd6Gn.  

https://qrco.de/bbd6Gn
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ANEXO A-TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

 

TAP – Termo Abertura do Projeto 

 

Empresa  

Jéssica Vanderlei 

Nunes  

 

Documento: 

PLANO DE INTEGRAÇÃO 

Formulário: 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

Revisão Nº:2 

                       

Data Revisão: 

20/        07 /2020 

Pág.:01-02 

 

 

Nome do Projeto: 

Cliente: 

Patrocinador do Projeto: 

Gerente do Projeto: 

Previsão de Início e 

Término: 

Framework técnicas para aplicar o RPG no EaD 

Professores  

Jéssica Vanderlei Nunes  

Jéssica Vanderlei Nunes  

01/               04      /2020 01/                 08      /2020 

 

Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido: 

O vigente projeto possui como problemática um número escasso de iniciativas da aplicação do RPG no 

contexto a distância e pretende explorar a temática para criar um framework de apoio ao docente do ramo 

EaD, deste modo, auxiliar na aplicação do RPG na própria disciplina online. 

 

Objetivo: 

 

Criar um framework com conceitos e técnicas para o professor aplicar o RPG na própria disciplina EaD. 

Descrição Resumida do Projeto: 

O corrente projeto de Design Educacional,  visa realizar um desenho educacional para o público docente, em 

cinco etapas: análise , planejamento , prototipagem, implementação e avaliação , para conceber um framework 

de técnicas factíveis  de RPG para o professor aplicar na própria disciplina online. Deste modo, apoiar o docente 
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na adoção da estratégia de RPG, para oportunizar o desenvolvimento de  competências e aptidões nos estudantes 

do mesmo.  

 

Restrições: 

Não ultrapassar o orçamento de R$ 200.000,00; 

Trabalho limitado ao Home office; 

Jornada de trabalho da equipe  de 40 horas semanais ; 

A equipe não trabalha nos feriados e nos finais de semana . 

 

Premissas: 

Disponibilização de 5.000,00 para gastos extras e imprevisíveis ; 

 

 

Estudos Preliminares: 

Há necessidade da realização de estudos preliminares/complementares antes do início do projeto ?            (    

X) Sim         (    ) Não 

Se Sim, Quem será o responsável pelo estudo ? Jéssica Vanderlei Nunes  

 

Local da Reunião        Data da Reunião 

 

São Paulo, SP. 

20 de Março de 2020. 

 

Participantes       Assinatura 

Jéssica Vanderlei Nunes – Responsável legal pelo projeto  Jéssica Vanderlei Nunes  

Design instrucional  Equipe 

Gestor do projeto  Equipe  

Adaptação pela Autora do modelo disponibilizado no site PMKB. 


