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Resumo  
 
O presente artigo apresenta um levantamento sistemático da literatura sobre o uso do Role 
Playing Game (RPG), analisando as suas implicações na educação e na disciplina de biologia. 
A investigação acontece a partir de um recorte de publicações sobre o RPG, realizadas no 
período de 2016-2020. O interesse em desenvolver este trabalho ocorreu após os 
questionamentos levantados para a elaboração da dissertação do mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática da Universidade Anhanguera- UNIDERP, com o intuito de 
compreender a realidade sobre as últimas aplicações do RPG como ferramenta de ensino e 
aprendizagem na educação e na disciplina de biologia. A partir dos resultados obtidos, foi 
possível observar que o RPG é uma ferramenta que potencializa a capacidade cognitiva dos 
alunos quando aplicado de maneira planejada pelo professor, favorecendo também o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, a leitura e a escrita, e estimulando a criação de 
narrativas relacionadas com o conteúdo abordado pelo docente.  
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Introdução 

 

Ferreira Costa et al. (2006) descrevem que na década de 1990 os professores 

brasileiros procuravam alternativas metodológicas que pudessem auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem e acabaram descobrindo as potencialidades do Role Playing Game 

(RPG) como ferramenta pedagógica capaz de estimular nos alunos a busca pelo 

conhecimento dos conteúdos trabalhados durante as aulas e, que seriam replicados na 

construção das narrativas que dariam sentido ao jogo.  

O RPG pode ser traduzido como “jogo de imaginação” ou “jogo de interpretação de 

personagens”. O jogo foi criado em meados da década de 1970 nos Estados Unidos e, 

utilizava de histórias contadas pelos participantes para criar cenários imaginativos que 

simulavam combates utilizando pequenas peças que se movimentam a cada jogada, num 
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tabuleiro ou mesa com ambientes específicos ou adaptados. O RPG chegou ao Brasil na 

década de 1990, sem receber alterações quanto as suas regras e instruções de 

desenvolvimento. (CABALERO E MATTA, 2006; AMARAL E BASTOS, 2011 ).  

Amaral e Bastos (2011) descrevem que o RPG foi desenvolvido por, Gary Gygax e Dave 

Arneson, que aprimoraram as estratégias do War Game (jogos de estratégia), onde um 

participante tinha o controle sobre exércitos de personagens e, passou a controlar apenas 

um personagem no RPG, fornecendo a possibilidades de os integrantes interagirem entre si 

com mais facilidade ao criar e compartilhar as histórias que provêm da imaginação de cada 

um.  

O RPG possui algumas variações quanto ao modo que pode ser jogado. O tipo mais 

utilizado pelos jogadores é o tradicional, o RPG de mesa, que requer a presença física dos 

participantes para ser jogado. Outro tipo que foi desenvolvido devido os avanços 

tecnológicos foi o RPG digital, que ganhou parte do público jovem, devido a facilidade de 

realizar os encontros virtuais. As demais modalidades são descritas como aventura solo, Play 

By E-mail (PbEM) jogado correio ou por e-mail, Play by Fórum (PbF) jogado em fóruns 

virtuais, Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) jogado no modo 

online, Storyteller que utiliza um sistema de interpretação para ser jogado, dentre outros 

tipos (ALVES et al., 2004; CABALERO E MATTA, 2006; CABALERO E MATTA, 2008; GRANDO E 

TAROUCO, 2008). 

De acordo com Schmit e Martins (2011), por ser classificado como um jogo de 

imaginação, o RPG fornece aos participantes a liberdade para explorar os recursos 

disponibilizados pelas regras e desenvolver estratégias de luta e sobrevivência, utilizando 

personagens fictícios ou baseados em fatos reais que possuem papéis específicos, que pré-

determinam os caminhos a serem tomados inicialmente, e continuem a desenvolver de 

maneira livre.  

Assim o RPG foi introduzido na educação com o objetivo de funcionar como 

ferramenta pedagógica para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, tornando as 

aulas dinâmicas e, facilitando a construção do conhecimento, utilizando a criação de 

histórias por meio da imaginação, relacionada com o conteúdo abordado pelo professor 

durante as aulas (CABELERO; MATTA 2006).  



 

 

Braga (2000) descreve o RPG como um jogo em que os participantes necessitam 

realizar leituras dos mais variados tipos para que possam criar as histórias que comporão o 

desenvolvimento do jogo. Caso isso não aconteça, as sessões não serão desenvolvidas 

corretamente, impossibilitando a compreensão dos jogadores quanto a temática proposta e 

o papel de cada personagem na solução dos enigmas.  

De acordo com Vasquez (2008) a falta de conhecimento dos professores da educação 

básica sobre a capacidade que o RPG possui para ser utilizado tanto como ferramenta de 

ensino como instrumento de avaliação, impede que conteúdos complexos possam ser 

trabalhados de maneira dinâmica durante as aulas. Com isso os alunos ficam impedidos de 

desenvolver habilidades relacionadas à criação de histórias e narrativas.  

Para Amaral e Bastos (2011), o uso do RPG no âmbito educacional permite que os 

alunos desenvolvam a cooperação entre si durante as sessões do jogo, auxiliando na troca 

de informações, que é considerado um dos objetivos do seu uso durante as aulas, pois 

estabelece a interação social entre os participantes e promove o bem-estar no processo de 

aprendizagem do conteúdo trabalhado pelo professor e abordado como temática do RPG. 

Na presente pesquisa, realizamos uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo 

geral de analisar artigos publicados entre os anos de 2016- 2020, que descrevem as 

vantagens de utilizar o RPG de mesa como uma ferramenta pedagógica que potencializa o 

processo de ensino e aprendizagem no ensino básico, mais especificamente no ensino 

médio.  

Bittencourt e Giraffa (2003) explicam o uso do RPG no ensino básico requer dos 

professores habilidades de traçar objetivos que visem o processo de aquisição do 

conhecimento pelos estudantes, para que conteúdos e questões de diferentes níveis sejam 

entendidos e solucionados durante a construção das histórias e no andamento do jogo. É 

importante que a experiência adquirida seja inserida em práticas do dia a dia dos alunos, 

como em provas que visam medir o grau de aprendizagem. Em vista do que foi exposto, 

levanta-se a seguinte questão: O uso do RPG de mesa como ferramenta pedagógica 

potencializa o processo de ensino e aprendizagem em conteúdos de biologia no ensino 

médio? 

 



 

 

Material e Métodos  

 

De acordo com Atallah e Castro (1998), a revisão sistemática da literatura é uma 

metodologia que tem o objetivo de realizar uma análise minuciosa de um determinado 

assunto estudado por mais de um pesquisador, reunindo informações que fornecem dados 

atualizados sobre um tema que pode ser de interesse de algum grupo de pesquisa.  

Para delinear a revisão sistemática da literatura, seguimos oito passos propostos por 

Okoli (2019) para realizar a pesquisa dos artigos, a escolha e as análises posteriores. Os oito 

passos são descritos como: 

1- Identificar o objetivo: O revisor deve se atentar para a formulação do objetivo da 

revisão sistemática que irá realizar, para que o leitor perceba com nitidez a intenção do 

levantamento do estudo. 

2- Elaborar protocolos de organização: Visa estabelecer os procedimentos que serão 

adotados para realizar o levantamento da literatura e como serão organizados para que não 

ocorra erros ou duplicidade de informações. 

3- Critérios de inclusão: Requer que o revisor deixe explicito os critérios utilizados para 

realizar a inclusão de estudos que comporão a revisão sistemática e quais os motivos que 

excluíram demais estudos, sendo necessário expor a causa da exclusão. 

4- Levantamento da bibliografia: nesta etapa é necessário que o revisor explique os 

métodos utilizados para se obter as literaturas que serão analisadas no trabalho. 

5- Extração de dados: após o levantamento da bibliografia que será utilizada para 

compor a análise, é necessário que o revisor realize uma extração sistemática dos conteúdos 

de cada literatura selecionada com o intuito de utilizar os elementos apropriados ao tema da 

pesquisa. 

6- Medindo a qualidade da bibliografia: Nesta etapa o revisor irá explanar os motivos 

que o levaram a excluir uma literatura, devido à ausência de fatores que agregam qualidade 

e confiabilidade dos resultados de cada artigo analisado.  

7- Síntese dos estudos: visa reunir os dados adquiridos por meio da análise sistemática 

dos artigos realizada nos passos anteriores. Nesta etapa o revisor pode utilizar métodos 

qualitativos ou quantitativos para elaborar a escrita da revisão sistemática. 



 

 

8- Escrita da revisão: o último passo requer do revisor, habilidades em escrever a 

análise da literatura com uma riqueza de detalhes que permita outros pesquisadores utilizar 

o seu estudo para compor novas produções de pesquisas.  

Ao utilizar os oitos passos descritos, formulamos o Quadro 1 com base na proposta de 

Okoli (2019), para realizar a inclusão e exclusão dos artigos analisados nesta revisão 

sistemática.  

 

Quadro 1 - Modelo seguido para realizar o procedimento de revisão sistemática da literatura 
sobre RPG 

Etapa Detalhamento da análise 

1 Analisar artigos publicados entre os anos de 2016- 2020 que descrevem o uso do RPG de 
mesa na educação básica como metodologia de ensino e aprendizagem, mais 
especificamente no ensino médio.   

2 Utilizar equações de pesquisa:  
“RPG e processo de aprendizagem” + “ensino de biologia” 
“RPG e processo de ensino” + “ensino de biologia” 
“RPG e processos de ensino e aprendizagem” + “educação” 

3 Artigos publicados em revistas científicas. Artigos publicados em Anais de congressos. 
Artigos da área ensino. Artigos da área de ensino de biologia. Artigos disponibilizados de 
modo público. 

4 Obtenção dos artigos utilizando o Google Acadêmico como diretório de pesquisa.  

5 Foi observado se os dados extraídos dos artigos se encaixavam em qualitativo ou 
quantitativo 

6 Foram excluídos os artigos que não apresentavam a temática sobre processo de ensino 
ou aprendizagem. Artigos publicados em idioma diferente da língua portuguesa. Artigos 
que não detalhavam o processo metodológico utilizado.  

7 O processo utilizado para escrita da revisão sistemática da literatura foi a análise 
qualitativa 

8 Escrita da pesquisa com detalhamento dos passos anteriores, utilizando os padrões de 
escrita científica.  

Fonte: Levantamento da pesquisa realizada pelos autores. 

 
O levantamento dos artigos para realizar a revisão sistemática da literatura aconteceu 

no dia 29 de agosto de 2020, para que fosse analisado o uso do jogo tipo RPG de mesa na 

educação básica, mais precisamente na disciplina de biologia. A pesquisa foi realizada na 

base de dados do Google Acadêmico, utilizando critérios de busca como o ano de publicação 

de 2018 a 2020, para que tivéssemos uma visão atualizada do tema abordado.  

Os artigos selecionados na base de dados do Google acadêmico seguiram os critérios 

de inclusão: foram selecionados na base de busca resultados apenas para a língua 



 

 

portuguesa brasileira, pois, o interesse da pesquisa é analisar artigos que descrevam a 

realidade de aplicação do RPG em âmbito nacional, nos anos de 2016até 2020.  

Ao realizar o levantamento dos artigos, foi aplicada, em cada documento, uma 

equação de pesquisa por termos “RPG e processo de aprendizagem” + “ensino de biologia”,  

“RPG e processo de ensino” + “ensino de biologia” e “RPG e processos de ensino e 

aprendizagem” + “educação” para que pudéssemos selecionar os artigos de acordo com o 

objetivo da pesquisa.  

Após a aplicação da equação de pesquisa, encontramos na base de dados do Google 

Acadêmico um total de 15 artigos relacionados com o tema de nosso interesse. Os arquivos 

foram salvos em uma pasta para que pudéssemos realizar a leitura e aplicar os critérios de 

exclusão. Foram excluídos 10 artigos que não apresentavam a temática sobre processo de 

ensino ou aprendizagem, artigos publicados em idioma diferente da língua portuguesa, 

artigos que não detalhavam o processo metodológico utilizado.   Apenas 5 artigos 

selecionados que se encaixavam nos critérios já descritos no Quadro 1.  

Seguimos algumas orientações de Okoli (2019) para confeccionar o Quadro 2, 

realizando algumas adaptações para detalhar o processo aplicado nesta revisão sistemática 

da literatura. O quadro é composto pela citação dos autores do artigo, a síntese adotada 

(que pode ser qualitativa, quantitativa ou ambas), seguido do periódico científico de onde 

foi retirado com o número de artigos disponíveis com o tema abordado. 

 

Quadro 2 – Revisão de literatura de 8 artigos sobre o uso do RPG como ferramenta de 
ensino e aprendizagem publicados entre 2016 e 2020 

Citação 
Tipo de 
Síntese 

Periódico científico 
Número 

de artigos 
disponíveis 

Gurzynski, Hounsell e 
Kemczinski (2016) 

Quantitativa- 
Qualitativa 

Simpósio Brasileiro de Informática na 
educação 

1 

Amorim e Mercado (2020) Qualitativa Revista Intersaberes 1 

Silva, Silva, Nascimento 
Junior (2017) 

Qualitativa 
Periódico Eletrônico Fórum 
Ambiental da Alta Paulista 

1 

Silva, Kuwahara, Oliveira 
Júnior (2020) 

Qualitativa 
Estudos interdisciplinares em 
educação 

1 

Oliveira e Rocha (2020) 
Quantitativa- 
Qualitativa 

Multi debates  1 

Fonte: Levantamento da pesquisa realizada pelos autores. 



 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Foi realizada uma leitura dos cinco artigos selecionados. Três artigos abordam o tema 

sobre RPG e educação (GURZYNSKI; HOUNSELL E KEMCZINSKI,2016; SILVA; SILVA; 

NASCIMENTO JUNIOR, 2017; OLIVEIRA; ROCHA, 2020), outros dois artigos abordam o uso do 

RPG na disciplina de biologia no ensino médio (SILVA; KUWAHARA; OLIVEIRA JÚNIOR, 2020; 

AMORIM; MERCADO, 2020). Dois artigos são resultados de uma revisão bibliográfica 

(OLIVEIRA; ROCHA, 2020; SILVA, KUWAHARA, OLIVEIRA JÚNIOR 2020) que buscam elucidar 

questões do uso do jogo RPG no processo de ensino e aprendizagem escolar. Um artigo 

(GURZYNSKI; HOUNSELL; KEMCZINSKI, 2016) descreve sobre a aplicação de um RPG digital 

desenvolvido por uma docente que recebeu uma capacitação de elaboração desta categoria 

de jogo. Dois artigos evidenciam a importância do uso do RPG como uma ferramenta de 

ensino para conteúdos da biologia (SILVA; SILVA; NASCIMENTO JUNIOR, 2017; AMORIM; 

MERCADO, 2020). 

O artigo de Oliveira e Rocha (2020) é uma revisão crítica da literatura que tem como 

objetivo realizar um levantamento histórico do RPG no Brasil e no mundo, até que chegasse 

na discussão sobre o uso do jogo na educação e suas implicações no processo de ensino e 

aprendizagem.   

Silva, Kuwahara e Oliveira Júnior (2020) realizam um levantamento bibliográfico sobre 

o RPG destacando suas características e seus principais elementos de jogabilidade e, 

avançam para a discussão do uso do jogo no âmbito educacional, para ser utilizado como 

uma ferramenta de ensino e aprendizagem que visa a cooperação entre os estudantes.  

O trabalho desenvolvido por Gurzynski, Hounsell e Kemczinski (2016) realiza um 

levantamento bibliográfico sobre o uso de jogos durante as aulas da educação básica até 

chegar na descrição da produção de um RPG digital por uma professora do ensino básico, 

utilizando um software conhecido como RPG4ALL, detalhando o passo a passo da criação e 

utilização do jogo.  

Já no trabalho de Silva, Silva e Nascimento Junior (2017) o foco do trabalho é a 

utilização do RPG para ensinar conteúdos de biologia, como uma ferramenta de ensino e 



 

 

aprendizagem que facilita o entendimento dos conteúdos com uma participação direta dos 

alunos, sem que estes fiquem apenas como espectadores no desenvolvimento das aulas.  

No trabalho de Amorim e Mercado (2020) é realizada uma pesquisa qualitativa que se 

ampara na análise de conteúdo de Bardin (2011), ao aplicarem um questionário para 

professores exporem suas concepções da utilização de softwares para criação de jogos do 

tipo RPG digital para ser utilizado durante as aulas de biologia.  

Os trabalhos de Silva, Silva e Nascimento Junior (2017) e Amorim e Mercado (2020), 

evidenciam que diversos conteúdos de biologia podem ser adaptados para o sistema de 

RPG, seja no modo tradicional (mesa) ou por softwares (digital), não importa a complexidade 

do conteúdo, pois, o intuito de utilizar o jogo como metodologia de ensino e aprendizagem é 

a possibilidade de desenvolver a cooperação entre os alunos, amplificando processos de 

busca pelo conhecimento do conteúdo desenvolvido.  

Gurzynski, Hounsell e Kemczinski (2016) detalham que o RPG possui diversas vertentes 

que podem ser utilizadas na educação básica como uma ferramenta que potencializa o 

ensino e aprendizagem, a relação entre professore-aluno e aluno-aluno. Nos últimos anos o 

RPG ganhou espaço no meio digital, e surgiram diversos softwares gratuitos que podem ser 

utilizados para criar um sistema de jogo de acordo com o conteúdo que o professor deseja 

desenvolver durante as aulas. Os autores citam que o software utilizado em sua pesquisa 

RPG4ALL “foi concebida para facilitar a produção de jogos digitais do tipo RPG. Esta 

ferramenta mostrou-se adequada quando avaliada por professores de disciplinas variadas” 

(GURZYNSKI, HOUNSELL E KEMCZINSKI, 2016. p. 625). 

No artigo de Amorim e Mercado (2020), os autores descrevem o passo a passo da 

elaboração de um sistema de RPG, a organização dos grupos para que tivesse um mestre e 

os personagens baseados em animais, que se referia ao conteúdo de zoologia trabalhado 

durante as aulas e, por fim a avaliação que visou medir o grau de aprendizado utilizando o 

jogo como uma ferramenta de ensino. Foi possível identificar que os autores utilizaram o 

sistema RPG clássico (mesa) para trabalhar os conteúdos. 

Os dois trabalhos que utilizam o RPG como ferramenta de ensino e aprendizagem na 

disciplina de biologia, apontam a possibilidade de utilizar o sistema de RPG, digital ou de 

mesa, o que o professor achar favorável para desenvolver com a turma. Os autores também 



 

 

destacam que há necessidade de os professores realizarem um planejamento para adaptar o 

conteúdo de interesse, para uma linguagem que permita os alunos desenvolverem histórias 

e narrativas por meio da cooperação entre o grupo.  

Silva, kuwahara, Oliveira Júnior (2020) analisam por meio de um levantamento 

bibliográfico que o RPG pode ser utilizado como uma metodologia na educação que 

potencializa o processo de ensino e aprendizagem, pois, incentiva a cooperação entre os 

alunos por meio do compartilhamento do mesmo objetivo, promovendo momentos de 

diversão durante o aprendizado do conteúdo, diferente dos jogos de competição que 

causam tensão e estresse entre os participantes. 

Ao analisar o trabalho de Oliveira e Rocha (2020), observamos que os autores 

destacam com recorrência que o emprego do RPG na educação não apenas potencializa o 

processo de ensino e aprendizagem, como auxilia no desenvolvimento das capacidades 

cognitivas dos alunos, melhora o processo de leitura e interpretação de textos em diferentes 

disciplinas. Por se tratar de um jogo que simula acontecimentos que podem estar ligados a 

assuntos sociais, os autores descrevem sobre “a necessidade de uma ferramenta mediadora 

que aproxime o sujeito à criticidade, complexidade, não necessariamente escrita, cartesiana 

e linear. Sabendo que representação de papeis não é algo tradicional do método de ensino 

[...] que seria o ato de colocar-se no lugar da personagem, fazendo-se passar pelas diversas 

situações” (OLIVEIRA E ROCHA, 2020, p.116). 

No artigo de Gurzynski, Hounsell e Kemczinski (2016), é destacado que o RPG permite 

que assuntos relacionados com contextos sociais podem ser desenvolvidos e aplicados ao 

sistema do jogo, proporcionando o aprendizado de questões que preparam o aluno para 

viver em sociedade. Ainda de acordo com as palavras dos autores o RPG é uma importante 

ferramenta educacional por necessitar da “interação entre os jogadores demonstra que o 

RPG é um jogo baseado em comunicação, colaboração e criatividade”. 

Os artigos analisados utilizam diversos autores para embasar a metodologia que 

culminaram suas pesquisas e conclusões. Em dois dos trabalhos, foi identificada uma linha 

teórica ligada aos estudos de Vygotsky (1987; 1998) por se tratar de um jogo que necessita 

da cooperação entre os alunos, promovendo a interação social.  

 



 

 

Conclusão  

 

A análise sistemática da literatura realizada neste trabalho identificou que o uso do 

RPG como ferramenta de ensino e aprendizagem têm sido utilizado em diversas disciplinas 

da educação, promovendo resultados positivos quanto a sua aplicabilidade, por ser possível 

desenvolver conteúdos com diferentes níveis de complexidade.  

Quanto à aplicação do sistema de RPG na disciplina de biologia, notamos que os 

autores destacam que os conteúdos da área biológica podem ser desenvolvidos em conjunto 

com outros temas e disciplinas do currículo escolar, promovendo um ensino que interliga 

uma variedade de assuntos que preparam os alunos a entenderem o meio ambiente e social 

como um todo.  

A análise dos artigos permitiu observar que o RPG é visto como um material que 

auxilia no desenvolvimento de capacidades cognitivas, no raciocínio lógico, no 

aprimoramento da leitura e escrita, na criação de narrativas que se baseiam no conteúdo 

trabalhado pelo professor e aplicado no jogo, na cooperação ente os alunos, promovendo a 

interação social de maneira descontraída e divertida, sem que o estudante seja forçado a 

participar.  

Conclui-se que os professores da educação básica possuem o dever de estar atentos 

para implementar novas metodologias que potencializem o processo de ensino e 

aprendizagem, e o RPG se apresenta como uma ferramenta capaz de auxiliar no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, e por existir diversas vertentes que 

dá possibilidades dos docentes utilizarem o sistema que considerar de melhor aplicação com 

sua turma, seja o RPG de mesa ou o RPG digital.  
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