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APRESENTAÇÃO 

 

 
Prezado professor (a), este produto educacional é um pacote discreto, 

concreto e observável, obtido como parte de um projeto (FILATRO e BILESKI, 

2017). 

Neste produto educacional, consta a descrição de como o jogo “Bellator” pode 

ser aplicado ao publico alvo elegido. Desenvolver este guia é proporcionar desde o 

individuo que o aplicará aos que o jogarão, uma experiência integrativa, não 

tradicional e imersiva, capaz de abordar uma problematica de saúde multifatorial 

chamada sobrepeso e obesidade, oportunizando o esclarecimento de 

questionamentos feitos pelos participantes e assim, conduzi- los à reflexão e através 

desta, dar aporte necessário para que se promova mesmo que pouco, a ampliação 

das concepções dos envolvidos.   

Esta atividade lúdica em forma de jogo de Role Playing Game (RPG), é uma 

proposta alinhada para se obter uma aproximação no desenvolvimento cognitivo da 

aprendizagem significativa, proporcionando uma oportunidade de aproximação entre 

o professor (mediador da mesa) e o aluno (participante do jogo), de modo a diminuir 

as dificuldades para expor e esclarecer este conteúdo. 

Devido a importância da interação entre o professor e o aluno, este produto 

educacional (PE) foi resultante da pesquisa de mestrado intitulada “DO JOGO 

ROLE-PLAYING GAME AO ENSINO EM SAÚDE: Uma abordagem transdisciplinar 

para o enfrentamento da obesidade e sobrepeso ”. Este PE faz parte do trabalho de 

conclusão do mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática (PPGEN) 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste-UNICENTRO e teve como objetivo 

desenvolver um produto educacional no formato de jogo didático (RGP) abordando a 

problemática sobrepeso e obesidade. 

Caro professor (a)! Para facilitar o uso este produto está dividido na primeira 

parte como: Guia para a construção do jogo “Bellator”, com o conteúdo  teórico a ser 

ministrado, bem como a descrição dos materiais físicos e digitais utilizados. Na 

segunda parte segue a descrição da estratégia didática de aplicação do jogo em sala 

de aula. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA BÁSICA 

 

1.1 A patologia do sobrepeso e obesidade 

 
A obesidade é considerada a doença humana mais antiga datada, desde que há 

relatos de Hipócrates (460-377 a. C.) sobre a obesidade e, dentre os relatos, 

encontram-se as sugestões sobre as possíveis medidas preventivas, sendo algumas, 

até hoje mantidas e muito utilizadas, como o trabalho, exercícios físicos e menor 

ingestão de alimentos (SETIAN, 2007). 

Trata-se de uma patologia complexa e de grande dificuldade de entendimento. É 

usualmente definida, como o excessivo ou anormal acúmulo de gordura corporal, já 

considerada uma doença, ou síndrome (FISBERG, 2004; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DE SAÚDE, 2006). 

Para Philippi (2008), os hábitos alimentares são encarados como as preferências 

que fazem parte da cultura de um determinado povo, sendo estabelecidas na infância e, 

mantidas no decorrer da vida. 

Uma boa alimentação passa a ser uma necessidade orgânico-psíquica básica, 

que é determinada por processos histórico-culturais e relacionada ao desenvolvimento 

econômico, social e demográfico de cada localidade. Sendo assim, comer não significa 

apenas reunir elementos nutritivos importantes ao organismo, mas, além de tudo é um 

ato social que representa o mundo da necessidade e da liberdade (TONIAL, 2001). 

Uma criança que desenvolve o sobrepeso ou até mesmo a obesidade em fase de 

crescimento, tem grandes chances de manter esse quadro ou ainda, agravá-lo durante 

a vida adulta, passando a transmitir seus genes, hábitos adquiridos e, sua cultura 

adiante 

 

1.1.1 Hábitos alimentares em linhas cronológicas  

 

Ao longo da trajetória do ser humano na Terra, a obtenção de água, oxigênio e 

alimentos compõem as necessidades básicas e essenciais para sobreviver e existir. 

Para além do caráter biológico contido na ingestão de alimentos e calorias, nota-se a 

presença de traços sociais, religiosos, culturais, estéticos dentre outros, que atuam 

como influenciadores nas escolhas feitas ao se ingerir um alimento, desde seu modo de 

preparo (assado, cozido, frito, etc.) até o critério de escolha do alimento para a ingesta. 

O período pré-histórico por exemplo, pode ser explorado considerando-se três 

momentos importantes: do ponto de vista do modo de vida que o conduziu para a 
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evolução da técnica que determinou a diversidade das formas de alimentação humana 

são eles o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico 

Paleolítico - Idade da Pedra Lascada: Nesse período, o ser humano desenvolvia 

algumas atividades essenciais para sobrevivência da espécie, como a caça de animais 

para obtenção de alimento e confecção de suas vestes, além de coletar frutos e raízes 

para complementar os nutrientes de sua alimentação. Foi um período extremamente 

marcado pelo movimento das tribos nômades, por consequência da elevada atividade 

pela busca de meios de sobrevivência em cavernas e outras localidades (PERLÉS, 

1998; FRANCO, 2004). 

Os pedaços menores de alimentos, como carnes e outros, eram consumidos 

assados diretamente sobre as pedras, usadas na maioria dos fogos que se acendiam 

nesse período ao acaso, por meio de raios ou atividades vulcânicas, aqui não havia o 

domínio sobre o fogo, ele apenas era conservado ao máximo até que se apagasse 

naturalmente (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 

Mesolítico: Período intermediário, onde o homem conseguiu avanços 

gigantescos no que se refere ao desenvolvimento humano e à sobrevivência, de uma 

maneira mais segura. O domínio sobre o fogo foi o maior exemplo disso. A alimentação, 

quando comparada com a do final do paleolítico, teve uma grande modificação por 

consequência da grande variedade de espécies vindas de habitats diferentes. 

 Esses habitats, foram explorados quando os nômades fixaram suas moradias, 

alimentando-se de variedades tais como peixes, moluscos e pássaros. O consumo de 

carne diminuiu, pois houve a possibilidade da substituição dos animais maiores pelos 

de menor porte, uma vez que, os de grande porte, eram mais difíceis de capturar no 

interior das florestas. 

Outras grandes modificações, foram o desenvolvimento da agricultura e da 

criação de animais. Desse modo, o homem foi diminuindo sua dependência relacionada 

à natureza, pois passava a cultivar a terra e a criar seus animais. O grande marco 

nesse período se caracterizou pelo sedentarismo, pois suas habitações já não estavam 

mais a migrar por diversos territórios, se tornando assim, uma habitação fixa, devido ao 

cultivo e, pequenas criações, acabaram quase que por completo a necessidade de 

andar e movimentar-se em grandes distâncias e emboscadas para captura de animais e 

alimentos. 

Foram se desenvolvendo as comunidades e, ocorrendo também a divisão do 

trabalho. Nesse momento, o homem ficou incumbido de fornecer proteção e 

sustentação da família, enquanto a mulher ficava encarregada da criação dos filhos e 
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cuidados da casa (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 

Neolítico: Nesse período, atingiu-se um importante grau de desenvolvimento e, 

adquiriu habilidades com os instrumentos da caça. Com hábitos mais sedentários, estas 

comunidades que recém formaram-se, puderam explorar novas ideias e novos 

caminhos. Os principais produtos alimentícios cultivados eram a cevada, milho, trigo, 

batata doce e mandioca. 

Desse modo, houve-se o aperfeiçoamento de objetos de metal, tais como lanças, 

ferramentas e machados. Os homens neolíticos tinham agora, a possibilidade de caçar 

melhor e produzir com maior qualidade e agilidade. Esta produção e armazenamento 

dos alimentos, proporcionou o sustento necessário para os momentos extremos, onde 

havia muita seca e/ou inundações. 

Com o desenvolvimento da agricultura, as comunidades foram crescendo e 

surgiu a necessidade de troca entre as vilas, variando ainda mais o consumo de 

produtos (PERLÉS, 1998; FRANCO, 2004). 

 

1.1.2 Cultura alimentare: O sobrepeso e obesidade  
 

A alimentação é uma necessidade orgânico-psíquica básica determinada por 

processos histórico-culturais e relacionada ao desenvolvimento econômico, social e 

demográfico de cada localidade. Sendo assim, comer não significa apenas reunir 

elementos nutritivos importantes ao organismo, mas, além de tudo é um ato social que 

representa o mundo da necessidade e da liberdade (TONIAL, 2001). 

Para Philippi (2008), os hábitos alimentares são encarados como as preferências 

que fazem parte da cultura de um determinado povo, sendo estabelecidas na infância e, 

mantidas no decorrer da vida. 

Fischler (1998), também ressalta que a socialização alimentar tem seu início na 

infância, no seio da família, onde desde bebê, o indivíduo é estimulado a provar 

alimentos consumidos na cultura em que está imerso. Logo, a formação dos hábitos 

alimentares inicia-se no momento em que a criança passa a perceber as práticas 

alimentares da sua família. 

Concomitantemente, os eletrodomésticos das cozinhas tiveram uma grande 

evolução. A geladeira, forno, micro-ondas, liquidificador, batedeira, panela de pressão, 

cafeteira, dentre outros, acabaram simplificando a rotina. Esta mecanização dos 

trabalhos domésticos teve grande reflexo nos hábitos alimentares e, na estrutura da 

vida familiar e social contemporânea, tornando o esforço físico diminuído e o 
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sedentarismo facilitado. 

De acordo com Ansaloni (2008), ainda que os meios de comunicação e 

propaganda exercem importante influência na formação dos hábitos alimentares 

infantis. Assim, quanto menor a idade da criança, menor será a possibilidade de ela se 

cansar com a repetição desses comerciais e, maior será a confiança no que ela está 

vendo e de obedecer às sugestões e apelos do anúncio. Desse modo, a vasta repetição 

do comercial de televisão (TV), aumenta sua preferência e aceitação pelo produto 

sugerido. Os comerciais de TV que chamam a atenção das crianças, podem alterar 

consideravelmente suas preferências por determinado produto e, assim, alterar também 

suas escolhas. 

Sendo assim, uma alternativa a ser levada em consideração, são as intervenções 

transdisciplinares capazes de gerar o enfrentamento da temática abordada, indo muito 

além de um simples bate papo, capaz de ultrapassar a ideia de algo ainda utópico aos 

olhos de quem aprende e de quem ensina.  

Nota-se a importância da visão sistêmica e organizacional implícitas à 

transdisciplinaridade com foco em obesidade/sobrepeso, pois trata-se do princípio 

sistêmico-organizacional exemplificado por Morin (1997), onde toda a organização de 

algum evento de interesse, partem de inter-relações existentes entre multifatores, seria 

como ver o objetivo de interesse como um todo e não de maneira fragmentada. 

 

1.1.3 Transdiciplinaridade 
 

A transdisciplinaridade aplicada ao tema obesidade e sobrepeso, integra e 

articula toda a multifatoriedade envolvida, pois assim, se obtém e explora a evolução 

conceitual em âmbitos tais quais o financeiro, conhecimento em saúde, psicológico 

dentre os demais aspectos envolvidos que constituem a obesidade e sobrepeso. 

Na transdisciplinaridade nota-se a presença de um enfoque pluralista, que busca 

as várias formas de se compreender o mundo e assim, alinhar os saberes. Nela se 

promove a união dos variados conhecimentos com intuito de ampliar a cognição do 

indivíduo. Com esse enfoque, se torna mais compreensível os multifatores que compõe 

o cenário pós-moderno, trazendo à luz da transdisciplinaridade o fluir de ideias, capaz 

de ocasionar mudanças na forma em que o indivíduo entende a si próprio e a sociedade 

que o cerca. 

Para Morin (1999), devemos sempre reconhecer e observar que ao trabalhar 

com a complexidade, o docente deve ter uma formação voltada e focada como um todo, 

o que chamou de continuum, assim, sendo capaz de integrar e articular os diferentes 
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processos que ocorrem nas mais variadas dimensões, envolvidas em um determinado 

assunto. 

Quando se trata da transdisciplinaridade, deve-se ter em mente que ela é 

contrária a neutralidade e a objetividade da ciência e que considera a subjetividade 

humana para a produção de um novo conhecimento. Transdisciplinaridade indica o que 

está entre as disciplinas, além das disciplinas e através das disciplinas, com finalidade 

de compreender o mundo atual (NICOLESCU, 2005, p. 52-53). 

 

1.1.4 A ludicidade dos jogos na educação 
 

 Por meio de jogos e atividades lúdicas, se torna possível experienciar não 

somente momentos de diálogo sobre um determinado aprendizado, como também é 

possível vivenciar essa experiência por inteiro, realmente se envolvendo no objeto de 

aprendizado. 

Luckesi (2000) em seu estudo discorre sobre as atividades lúdicas, descrevendo-

as como aquelas que proporcionam uma experiência de plenitude, que permite nos 

envolvermos por inteiro e que exige flexibilidade e saúde física e mental. Para Santos 

(2001), são ações vividas e sentidas, através da fantasia, imaginação, ou até mesmo 

pelos sonhos que se articulam com materiais simbólicos. Assim, elas não são 

encontradas nos prazeres estereotipados, no que é oferecido já pronto, sem exigir 

qualquer esforço por parte do sujeito que as vivencia. 

Diante disso, como um exemplo de atividade lúdica tem-se os jogos e, no 

universo dos jogos uma pequena ramificação que vem de encontro a abordagem 

complexa e transdisciplinar, o RPG, ou seja, jogo de interpretação de papéis que 

permite explorar a ludicidade, principalmente através da relação e interação entre os 

participantes. 

A aprendizagem é um processo constitutivo e trata-se de reformulações da 

experiência que decorrem na efetuação da ontogenia individual na convivência com 

outros. Para Maturana aprender é “sempre um resultado da própria deriva de 

transformações na convivência; aprendemos com ou sem educação, aprendemos com 

ou sem ensino. E conforme for a convivência será o que aprendemos.” (Maturana et al., 

2009, p. 23). 

 Assim, os espaços não formais de ensino e educação configuram a 

possibilidade de uma prática educativa na qual permite que o indivíduo aprenda de uma 

forma mais interativa e transdisciplinar. Nesse sentido, a educação não formal, ou seja, 
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fora do espaço escolar, possibilita ao mentor ampliar a visão sobre o tema estudado, 

porque leva as pessoas a uma análise e a reflexão sobre o tema, configurando a 

construção coletiva do saber sem esbarrar no currículo e estrutura formal escolar. 

Os jogos como ferramenta pedagógica são potentes instrumentos pois permitem 

ao professor/mediador criar e gerir situações de aprendizagem dinâmicas, atrativas e 

diferenciadas, onde o indivíduo se coloca em constante autoavaliação sobre suas 

competências, habilidades, talentos e performance e, a possibilidade de construir o 

conhecimento através da interação com os outros. 

 
1.1.5 Enação e ensino 

 

 
 Os termos enação e enativismo utilizados por Varela em sua obra clássica 

intitulada “Mente Incorporada” surgem como uma crítica a abordagem cognitivista e 

foram empregados para designar uma abordagem não representacionista, na qual a 

cognição é compreendida como ação incorporada, ou seja, intrinsecamente conectada 

à realização biológica de um organismo (JOHNSON, 2015; BAUM e KROEF, 2018). 

Para Varela, Thompson e Rosch (1992) o termo "ação" contido na palavra enação, 

age de modo a destacar os processos sensoriais e motores e assim, ação e 

percepção, já não serão mais capazes de serem separadas.  

De acordo com a abordagem enativa, a atividade cognitiva não se restringe 

apenas a uma capacidade cerebral, mas está encarnada no corpo ou, em outros 

termos, na estrutura do organismo. Nesse sentido, uma mudança na estrutura implica a 

modificação das formas de ser e de conhecer. As mudanças estruturais criam novos 

campos de sensibilidade que participarão de novos acoplamentos (VARELA, 2003). 

Assim, o cognitivismo possui alguns pilares centrais: 1) Entender que o mundo 

é preexistente e que existe uma realidade objetiva capaz de ser capturada; e 2) 

Entendendo que o conhecimento ocorre através das representações do mundo 

objetivo. As palavras enação e enativo eram usados para descrever uma abordagem 

não representacionista, onde a cognição passa a ser entendida como ação 

incorporada, ou seja, passa a ser conectado à conquista de um organismo (VARELA, 

THOMPSON E ROSCH, 1992). 
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2. APRESENTAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO “BELLATOR” 

 
O jogo foi desenvolvido e a pesquisa planejada para intervenções na modalidade 

presencial que, deveriam ocorrer em uma lan house usualmente frequentada por 

jogadores de RPG. No entanto, em função da pandemia do coronavírus, o jogo e as 

intervenções sofreram adaptações para que pudessem ser também desenvolvidas em 

modo remoto através da plataforma Google Meet.       

Antes da realização da pesquisa, o projeto foi submetido para aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa, Plataforma Brasil, intitulado como: DO ROLE-PLAYING 

GAME – RPG AO ENSINO EM SAÚDE: Ampliando concepções através da 

transdisciplinaridade com foco no enfrentamento da obesidade e sobrepeso, CAAE: 

31067220.7.0000.0106, número do parecer: 4.075.783. 

Os ambientes para ensino e aprendizagem, podem ser os mais variados a 

depender do foco e objetivo de uma determinada abordagem, ainda mais, com o uso 

tecnológico capaz de mesmo a distância, criar ambientes virtuais de ensino ou como no 

caso deste trabalho, fazer o uso do RPG, utilizando cartas e demais formas de 

interpretar as situações, para se trabalhar o assunto foco, encurtando as distâncias via 

Google meet. 

A criação e o desenvolvimento de um jogo de RPG, abre caminhos e 

oportunidades capazes de proporcionar a comunicação e entrosamento entre o 

pesquisador ou mediador, com relação aos participantes. 

O RPG consiste em um jogo de Interpretação de Personagens, que envolve a 

criação de um espaço/tempo narrativo de forma colaborativa, de modo similar a uma 

brincadeira teatral e, que incentiva a criação de histórias em grupo, com total potencial 

para ampliar concepções de um determinado tema (RIYIS, 2004). 

Desde o final da década de 1990, o RPG tem sido o foco de pesquisas de 

diversos pesquisadores brasileiros como uma ferramenta educacional, pois trata-se de 

uma atividade que estimula e, ao mesmo tempo, envolve a cooperatividade dos 

participantes da pesquisa (RIYIS, 2004). 
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2.1 Materiais e Confecção 

 
2.1.1 O jogo 

 
O jogo recebeu o nome de Bellator e pode ser jogado por no máximo dez 

pessoas. A tradução do termo Bellator do latim para a língua portuguesa refere-se ao 

grupo de guerreiros e guerreiras pertencentes aos períodos medievais. Esse nome foi 

escolhido devido à similaridade com os participantes (incluindo o 

pesquisador/mediador), aos guerreiros medievais, já que enfrentam lutas diárias para 

tornarem-se indivíduos críticos e pensantes, essenciais para a sociedade 

contemporânea. 

Por se tratar de um jogo de RPG, o jogo conta com o auxílio de dados contendo 

seis lados (D6) e, cartas que atuarão como suporte para a interpretação dos 

personagens, ato esse, essencial para o desenvolvimento do RPG. 

O jogo é composto de 200 cartas. Este total passa a ser dividido em dois 

grandes maços de cartas chamados de decks. Um deles corresponde aos Monstros 

Epidêmicos, contendo 120 cartas e outro, chamado de Riquezas contendo 80 cartas, 

ilustradas e informativas para ambos os decks. Algumas cartas terão valores 

específicos destacados em suas descrições, chamadas de ouro. 

Assim, o jogador participante terá a liberdade de a qualquer momento do jogo, 

vender a quantidade de cartas que for do seu interesse e, ao somar mil peças de ouros 

de valor em cartas vendidas, poderá subir um nível. As cartas vendidas em troca de 

ouro deverão estar nas mãos do jogador. 

Caso o valor de mil ouros não for atingido, o jogador perderá esse valor, ou seja, 

no ato da venda de suas cartas os valores devem ser exatos, como por exemplo: mil 

peças de ouros equivalem a um nível, dois mil ouros vendidos equivalem a dois níveis 

e, assim por diante, não sendo possível acumular valores não exatos, para que se 

somem na próxima venda. 

O primeiro deck de Monstros Epidêmicos, contém algumas subdivisões que 

serão conhecidas como chefões ou monstros. Esses chefões são problemas oriundos 

da obesidade e sobrepeso, bem como, fatores que levam ao desenvolvimento da 

obesidade. Na dinâmica do jogo, estes chefões ou monstros, serão vistos como 

monstros causadores da obesidade, totalizando 40 cartas. 

Os chefões deverão ser enfrentados pelos participantes da pesquisa, pois são 

eles que desenvolvem o nível do jogador para que atinja a vitória, chegando ao nível 7. 

São eles também, que fornecem riquezas após enfrentados. Cada chefão derrotado 
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fornecerá nível e riquezas nas quantidades descritas e indicadas pela carta em 

questão. 

Os guerreiros (jogadores participantes da pesquisa), poderão receber ajuda de 

seus colegas ou não, a fim de facilitar o enfrentamento do monstro, ou, aumentar a 

dificuldade da batalha, dependendo das cartas que o jogador tem em mãos e, das 

instruções nelas contidas. Ao fornecer ajuda, poderão negociar para dividir as riquezas 

oferecidas pelo monstro. Porém, ao receber ajuda, jogador algum subirá de nível, 

mesmo derrotando o monstro. 

Assim, logo no momento da compra de uma carta deste deck, caso o comprador 

encontre um monstro deverá enfrentá-lo com ou sem ajuda, ou então, se não puder 

enfrentá-lo, tentará fugir deste monstro. Para que seja efetuada a fuga com sucesso, o 

participante deverá lançar o D6. Se conseguir tirar a face dois, quatro ou seis (faces 

pares do dado), o monstro automaticamente vai embora, sem a necessidade de ser 

derrotado, porém não deixará riqueza alguma e o jogador não subirá seu nível. 

No deck de cartas Monstros Epidêmicos, haverá os encantamentos. Este recurso 

são cartas capazes de auxiliar ou dificultar a jogada da pessoa que a recebe, seja de 

seus colegas de mesa, ou daquele que a tenha comprado no momento de compra do 

deck. A compra das cartas no deck se dará no início da rodada e seguirá o sentido 

horário. 

Quando o comprador for contemplado com um encantamento no deck Monstros 

Epidêmicos, ele estará automaticamente encantado por ele e, sofrerá todos os seus 

malefícios, ou benefícios. Todavia, caso o comprador obtenha uma carta monstro, ele 

deverá enfrentá-lo ou fugir. Se em sua decisão, resolver enfrentar o monstro, os 

colegas de mesa terão a oportunidade de usar encantamentos das cartas em suas 

mãos, para aumentar a dificuldade, tornando o monstro ainda mais forte, ou adicionar 

mais monstros à batalha, ou ainda, ajudar a enfrentar o monstro em troca de tesouros 

ou apenas para auxiliar um colega que esteja necessitando. 

Caso o jogador que estiver enfrentando o monstro receber ajuda, tanto quem 

está recebendo a ajuda quanto quem está ajudando, pode negociar o valor da ajuda 

recebida. Cada monstro enfrentado fornecerá bonificações, em tesouros e níveis 

avançados, podendo então, os jogadores, negociar como será a divisão de tesouros 

apenas. 

Por fim, têm-se as classes e raças (descritas em: criação de personagem). O 

total de quatro classes com cinco cópias de cartas de cada uma delas (guerreiro, mago, 

ladrão e clérigo) e, quatro raças com cinco cópias de cartas de cada uma delas 
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(humano, elfo, anão, mestiço e metadílio). 

No deck de Riquezas, estarão os tesouros, que totalizaram 80 cartas. Os 

tesouros servirão de recompensa para aqueles guerreiros que poderão enfrentar e 

vencer um chefão monstro. Cada chefão monstro possui um nível e uma quantia 

específica de tesouros que guarda consigo. O tesouro herdado por aquele que o 

derrotar, poderá ser dividido entre aqueles que se ajudarem com a finalidade de 

enfrentá-lo. 

A estruturação do jogo de RPG acima descrita, pode ser observada conforme 

esquema mostrado na Figura 1: 

Figura 1: Estrutura do jogo de RPG Bellator. 

 

Fonte: Autor, (2020) 
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na forma de kits físicos que, continham todos os elementos elencados na figura acima, 

tais como cartas, dados e manual e, para se jogar o jogo cada participante da pesquisa 

utilizou a câmera do seu computador voltada para a mesa de jogo, possibilitando 

virtualmente que todos visualizassem as cartas que compunham a mesa de jogo 

daquele participante. 

Assim, exploraram-se carta por carta, tirando dúvidas e guiando as 

interpretações necessárias para o conhecimento em saúde, fornecendo aporte 

necessário para que os próprios participantes ampliassem suas visões e passassem a 

analisar mais profundamente não apenas os textos instrutivos contidos em cada carta, 

mas que também notassem que cada carta possui uma arte exclusiva e especifica, 

passiva das mais variadas interpretações, e discussões construtivas. Considera-se que 

essas discussões foram indispensáveis a transdisciplinaridade e ampliações de 

concepções, uma vez que as artes abordavam questões sociais, políticas, financeiras, 

psicológicas dentre outras demais multifatoriedades. 

   

2.1.2 Preparação dos jogadores 
 

De início, devem-se separar os decks de riqueza que são aquelas cartas que 

possuem um tesouro no verso. As cartas de monstros epidêmicos são as demais 

cartas, porém, com um grande ponto de interrogação no verso. 

Depois de separados os dois decks, as cartas devem ser bem embaralhadas e, 

em seguida distribuídas quatro cartas de cada deck para cada um dos participantes da 

mesa de jogo. Ao final da distribuição de cartas, cada jogador deverá ter em mãos oito 

cartas, quatro do deck de riquezas e quatro cartas do deck de monstros epidêmicos. 

Cada participante contará também com auxílio de um dado de seis faces (D6), 

que auxiliará nas contagens de níveis quando estes avançarem no jogo, depois de 

derrotarem os chefões. Também terão um contador de duas casas capaz de marcar o 

resultado da soma do nível do jogador, com as vestimentas e equipamentos utilizados 

por ele no momento da batalha (sendo estes últimos fornecidos e informados de acordo 

com a descrição de cada carta. As normas ditadas pelas descrições das cartas deverão 

ser seguidas para saber quantos pontos de níveis e forças cada carta oferece 
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2.1.3 Inicio e fim de jogo 
 

 

Para dar início ao jogo, todos os participantes devem lançar seus dados. Aquele 

que tirar o maior número dará início à rodada e, em casos de empate, deve-se realizar 

uma seleção entre os maiores números, até que apenas uma pessoa se mantenha com 

maior número nos dados e possa dar início à rodada. 

A mesa de jogo seguirá o sentido horário e o primeiro integrante que passar do 

nível seis ao nível sete, ganhará a partida. Porém, para chegar ao nível sete (último 

nível) a única maneira é enfrentar e vencer os chefões. Não será permitido vender 

cartas para somar mil tesouros para subir um nível ou, usar de encantamentos nesta 

etapa. 

Iniciada a partida, devem-se manter duas pilhas para os descartes das cartas já 

utilizadas. Esta pilha de descarte deve ficar com as cartas reveladas e, em momento 

algum do jogo, poderá ser vasculhada e olhada por nenhum jogador, exceto se alguma 

outra carta mágica permitir quebrar esta regra. 

Em casos de um deck de compras acabar e o jogo não ter chego ao fim, basta 

embaralhar a pilha de descarte correspondente ao deck que chegou ao fim e formar 

uma nova pilha de compras. Em caso de todas as pilhas e decks se esgotarem, o 

vencedor será o de maior nível até o momento. 

As cartas que permanecerem na mão e não forem utilizadas para equipar seu 

personagem, não serão consideradas cartas “em jogo”. Portanto, não sofrerão as 

penalidades de um possível encantamento. Para evitar o acúmulo de cartas nas mãos, 

ao término do turno do jogador, ele deverá estar com no máximo cinco cartas nas 

mãos. Caso possua mais cartas, deverá colocá-las na mesa de jogo (chamado de 

equipar), ou então vendê-las, a fim de obter peças de ouro. 

 O alvo é ter 1000 peças de ouro para subir um nível, ou ainda, doar estas cartas 

e excesso para o jogador de menor nível na mesa.  Caso dois ou mais jogadores 

possuam o menor nível igual ocasionando um empate, o doador das cartas poderá 

então, escolher se as divide entre os níveis baixos, ou então, doa todas as cartas para 

apenas um dos integrantes. Em caso de ser o próprio jogador, o integrante possuidor 

do menor nível, deverá colocar estas cartas nas pilhas de descartes correspondentes. 

Vencerá o jogo, aquele jogador guerreiro que primeiro chegar ao nível sete. 

Porém, o nível sete poderá apenas ser alcançado enfrentando monstros, ou seja, o 

jogador portador de nível seis, não poderá usar cartas de encantamento que permita 



20 
 

burlar as regras para ganhar e, também não poderá vender peças de ouro para subir 

nível. Nesse caso, para atingir a vitória deverá enfrentar um monstro e vencê-lo, para 

somente então, garantir sua vitória. 

 

2.1.4 Criação do personagem  
 

 Todos os jogadores iniciam o jogo no nível um. Nesse nível todos serão 

considerados humanos e, ainda não portam nenhuma classe ou raça em específico. 

Cada jogador guerreiro é basicamente um resumo de armas, itens mágicos e 

armaduras, contendo três características: Raça, Classe e Nível. Quanto às 

características de cada classe: 

Mago: Quando for necessário lançar os dados na tentativa de fuga de um 

monstro, o mago poderá descartar até três cartas, sendo que cada carta descartada, 

somará ao resultado da face do dado +1, ou seja, se nos dados a face sorteada tenha 

sido três, ao descartar mais três cartas, o mago tem a somatória de seis, ou seja, 

realizará a fuga com sucesso. 

Ladrão: Ao descartar uma carta, o ladrão pode tentar roubar uma carta item de 

um de seus colegas de mesa. Ao descartar sua carta, deverá lançar o dado D6, sendo 

que para ter sucesso em seu roubo, as faces sorteadas deverão obrigatoriamente ser 

quatro ou mais. Caso não logre êxito, além de perder sua carta descartada, perderá um 

nível. Se, por acaso, o jogador já estiver no nível um, não perderá nível, pois não 

existem níveis abaixo do nível um. 

Guerreiro: Têm a incrível habilidade de vencer monstros, mesmo em casos de 

empate. A força de um guerreiro é ditada pelo somatório dos pontos dos seus itens em 

mesa e por seu nível. Por exemplo: o jogador está enfrentando um monstro de nível 10; 

o jogador é um guerreiro de nível cinco, porém, seus itens na mesa de jogo lhe 

conferem mais cinco pontos, totalizando uma força de 10 pontos. Neste caso, ele 

vencerá a batalha mesmo tendo ocorrido empate, entre sua força e a do monstro, pois 

ele é um guerreiro. 

Clérigo: Quando entrar em um combate com um monstro, o clérigo poderá 

descartar até três cartas, sendo que cada carta descartada dará a ele, um bônus de 

força +3 para aquele combate. Depois de finalizado o combate, a força voltará ao 

normal, não permanecendo os bônus somados até o fim do jogo. 

Quanto às características de cada raça haverá: 
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Metadílio: Possui a habilidade de uma vez por turno, poder vender um item pelo 

dobro do seu preço, sendo que os demais itens permanecem com o mesmo valor. Pode 

também, caso falhe na primeira tentativa de fuga, descartar uma carta da mão e ainda 

pode tentar fugir novamente, tendo mais uma chance de lançar os dados. 

Elfo: Habilidoso em ganhar um nível para cada monstro que ajudar um colega a 

enfrentar e ganhar desse monstro. 

Anão: O jogador que o possuir, poderá ao invés de cinco cartas na mão, carregar 

até seis cartas. 

Humano: Não possui habilidades, trata-se da raça inicial do jogo, até que o 

jogador adicione outras raças ao seu jogo como: Metadílio, Elfo ou Anão. 

Sendo assim, ao analisar as oito cartas recebidas na mão inicial, o jogador deve 

ater-se ao caso de possuir alguma carta de raça ou classe que possa baixar na mesa, 

ou até mesmo algum tipo de item capaz de ser equipado naquele momento, para somar 

com seu nível inicial que será um, formando sua força de batalha para enfrentar 

monstros. 

Cada item colocado na mesa do personagem possui alguma habilidade ou 

pontuação que quando somada ao nível que o jogador se encontra, indicará o poder 

final de combate. Esse nível será utilizado para enfrentar os monstros. 

Quando necessário, uma carta baixada na mesa, não poderá voltar mais para a 

mão do jogador, exceto, se uma carta específica mostrar uma regra contrária. Então o 

jogador deverá sempre, seguir as regras impostas pela carta. 
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3.2 Turnos dos jogadores  

 
Ao iniciar cada turno, o jogador deverá optar por quais cartas ele colocará na 

mesa de jogo para compor sua força total de combate. As demais serão deixadas na 

mão para que não sejam roubadas (habilidade da classe ladrão) e/ou sofram a 

penalidade de algum encantamento. Somente depois desses passos, poderá 

prosseguir para a fase 1. 

 Para vender itens para que, quando atinge 1000 peças de ouro naquele, possa 

subir um nível, poderá ser realizado a qualquer momento do jogo, exceto para evoluir 

do sexto nível para o sétimo e último. 

3. Combate 

Para iniciar o combate com um chefão/ monstro epidêmico, deve ser comparada 

a sua força de combate com a do monstro em questão. A força do monstro epidêmico 

estará descrita na carta e a força de combate do jogador é o equivalente da soma entre 

seu nível no momento do combate, mais qualquer modificador colocado na mesa 

(outras cartas de armaduras ou poderes especificados pela carta em questão), sejam 

eles positivos ou negativos, proporcionados por seus itens ou encantamentos. 

Se a força de combate do chefão/monstro epidêmico for igual ou maior quando 

comparada a força do jogador que o enfrente, este jogador perde o combate, devendo 

realizar a tentativa de fuga. O perdedor deverá utilizar os dados, para que a fuga seja 

bem-sucedida, tendo até duas tentativas de lançar um dado com seis faces (D6). 

O dado lançado deverá cair nos números pares de suas faces, ou seja, face 

dois, quatro ou seis, para que sua fuga seja bem-sucedida. Caso contrário, deverá 

sofrer as penalidades impostas por aquele monstro, ou simplesmente, perdendo um 

nível por derrota, ou falha de fuga. 

Caso o jogador perdedor já esteja no nível mais baixo do jogo (nível um), este 

permanecerá no nível um e apenas não evoluiu na partida em questão, porém 

permanece no jogo até que este termine. 

Se a força de combate do jogador for maior quando comparada a força do 

monstro epidêmico enfrentado, este derrotou o monstro e, esse jogador receberá os 

benefícios oferecidos pelo monstro. O vencedor receberá as riquezas e o avanço de 

nível que o monstro oferecer a ele. 

Em alguns momentos, uma carta ou um poder específico de uma Raça (humano, 

elfo, anão e metadílio) ou Classe (guerreiro, mago, ladrão e clérigo) dará a 
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possibilidade de o jogador não necessitar enfrentar o monstro, podendo subir de nível e 

receber as riquezas fornecidas pelo monstro. 

Deste modo, alguns monstros afetam negativamente algumas Raças (humano, 

elfo, anão e metadílio) ou Classes (guerreiro, mago, ladrão e clérigo), dificultando o 

combate para aquele jogador em questão. Portanto, torna-se essencial ler atentamente 

as observações contidas em cada carta. 

No momento do combate, algumas cartas são de uso único e possuem alguns 

poderes especiais capazes de afetar o combate, seja de maneira positiva ou negativa, 

ajudando ou dificultando quem está enfrentando o monstro. 

 Então, algum outro integrante da mesa, poderá aumentar os poderes do 

monstro contra o jogador que o enfrenta, como também poderá auxiliá-lo no combate, 

sendo permitida a negociação e o diálogo. O jogador que necessitar de ajuda para 

enfrentar o monstro, deverá perguntar para a mesa quem tem condições de ajudá-lo. 

Assim, poderão negociar as recompensas após derrotar aquele monstro e, ainda, o 

jogador ajudado, subirá os níveis conforme ordenado pela carta em questão. 

O integrante que o ajuda, poderá apenas negociar os tesouros oferecidos pelo 

monstro derrotado, exceto se for um elfo. Todo elfo que auxilia um amigo em um 

combate, automaticamente subirá um nível. 

Alguns encantamentos servirão para dificultar ou auxiliar o momento do 

combate, podendo aumentar o nível, ou espantar de vez aquele monstro que estava em 

combate. Algumas cartas ainda, permitem que outros jogadores adicionem mais 

monstros a batalha que está ocorrendo, aumentando seu nível de dificuldade, pois o 

nível de todos os monstros será somado no momento do combate, tornando o combate 

mais forte e mais recompensante. 

Caso o jogador opte por fugir utilizando os dados, ele deverá fugir de um 

monstro de cada vez, tirando nos dados para que possa obter êxito em sua fuga, os 

números dois ou seis. 

Supondo que em jogo um integrante da partida esteja enfrentando dois monstros 

simultaneamente e optou por fugir utilizando os dados, caso não consiga fugir de um 

deles, este jogador deverá derrotá-lo, pedir ajuda dos seus colegas ou então, sofrer as 

penalidades impostas pelo monstro devido à derrota do jogador. 

3.1 Fases do jogo 

Fase 1: Primeiro comprar uma carta do deck Monstros epidêmicos e revelá-la no 

centro da mesa. Caso tenha saído um monstro, este deverá ser enfrentado (veja 
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combate). Para continuar o combate deverá ter sido resolvido completamente. Caso o 

monstro tenha sido derrotado pelo jogador ou com o auxílio dos demais, este deverá 

subir quantos níveis a carta ordenar e levar quantas cartas de riqueza o monstro 

fornecer. Caso tenha fugido deste monstro com o auxílio dos dados, este jogador não 

levará recompensa alguma (veja combate). 

Fase 2: Esta fase auxiliará o jogador, caso ele não tenha comprado um monstro 

durante a fase 1. Então ele poderá guardar em sua mão a carta revelada que não era 

um monstro e, se possuir algum monstro que esteja nas cartas em sua mão, poderá 

colocá-lo na mesa para combatê-lo sozinho ou com ajuda de seus colegas. A finalidade 

desta etapa é de subir de nível e levar os benefícios ofertados por aquele monstro 

derrotado. 

Fase 3: Se o jogador não comprou uma carta monstro e decidiu também não 

enfrentar um monstro que já estava em alguma carta em suas mãos, ele então poderá 

realizar a segunda e última compra de uma carta do deck Monstros epidêmicos. Desta 

vez, não precisará revelar esta carta aos demais jogadores. O jogador que encontrou 

um monstro na sua primeira compra, não poderá participar desta terceira fase, devendo 

então, passar direto para a quarta e última fase. 

Fase 4: Ao término da jogada, o participante não poderá ter em mãos, a 

quantidade superior às cartas. Todo excedente deverá ser, quando possível, colocado 

em jogo. Outra opção é dar estas cartas ao jogador de menor nível. Se houver na mesa 

mais de um jogador empatado com menor nível, o jogador deverá dividir as cartas entre 

eles da maneira que julgar mais igualitária. Caso o próprio jogador que está 

regularizando a quantidade máxima permitida de cartas for o jogador com menor nível, 

ele deverá apenas descartá-las em seus respectivos decks (Riquezas ou Monstros 

epidêmicos). 
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4. Considerações Finais 
 

A abordagem transdisciplinar aliada ao RPG exige do professor/mediador maior 

plasticidade e atenção nas ações guiadas, pois o professor/mediador que conduz o 

jogo e o conteúdo a ser trabalhado, precisa atentar-se as regras para que possa 

desenvolver a dinâmica do jogo pelos alunos e participantes, bem como intermediar 

algumas situações extraordinárias e eventuais (fortuitas) que possam vir a surgir, 

aproveitando sempre, a oportunidade fornecida pelas cartas “monstros” do jogo para a 

construção e discussão coletiva do conhecimento. 

É um jogo educativo com uma metodologia que proporciona um aprendizado lúdico 

para a construção do conhecimento, afetividade, percepções, respeito das regras e 

está de acordo com a faixa etária dos alunos. O professor ao aplicá-lo pode repensar 

seus conhecimentos e de maneira natural transmitir um assunto tão polêmico e 

relevante. 

. 
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