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Resumo: 

O Roleplaying Game (RPG) tem ganhado espaço como um recurso atrativo no ensino, inclusive no ensino de ciências. Uma 

das características que o RPG incentiva e pode ser utilizada dentro de uma perspectiva construtivista, é a necessidade do 

diálogo e cooperação entre os jogadores para se cumprir os objetivos criados pelo mestre do jogo. A partir da interação 

entre os participantes, a narrativa é construída e alterada, produzindo um sentimento de protagonismo naqueles que 

jogam. Levando esses aspectos em consideração, foi proposta a construção de um sistema de RPG baseado nos sistemas 

GURPS e Dungeons & Dragons 5ª Ed. objetivando criar um conjunto de regras simples e versáteis para a aplicação dentro 

de sala de aula. A partir do Sistema de Roleplay Químico (SRPQ) construído, foi planejada uma aventura teste focada na 

revisão dos conteúdos relacionados às Transformações Químicas, utilizando características de desenhos e séries infanto-

juvenis para criar a narrativa que se passou no Brasil Colonial. Após a criação da aventura Mineradores & Mistérios, foram 

realizados dois encontros com cinco voluntários para validar o sistema produzido e a aventura teste. Os encontros 

ocorreram em uma plataforma virtual, demonstrando a viabilidade do SRPQ como um recurso alternativo durante o 

Ensino Remoto Emergencial, devido a pandemia do COVID-19. Dentre as análises feitas baseadas nos questionários 

respondidos pelos jogadores após a campanha, nas gravações dos encontros e nas observações do mestre de jogo, é 

possível destacar a importância que a contextualização teve para aumentar o interesse dos jogadores nos aspectos 

químicos da história e confirmar a viabilidade do sistema e aventuras produzidos como ferramenta para o ensino de 

química. 
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