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I	  Circuito	  Gastronômico	  

Espaço	  para	  imagem	  ou	  texto	  
O	  que	  coloco	  aqui?	  

Introdução: A pesquisa consiste na elaboração e aplicação de um jogo conhecido como Role Playing Game (RPG) para 
formação em Turismo de Base Comunitária em escolas do ensino médio na região do Cabula e entorno. 
Objetivo: Um dos principais objetivos do jogo RPG que o TBC proporcionará nas escolas públicas da rede estadual 
situadas em comunidade populares para estudantes do ensino médio, é trazer aos alunos a reflexão crítica sobre seu 
contexto social e histórico a partir dos conteúdos abordados no jogo.  
Método: O RPG é um jogo de mesa, mas para esta pesquisa será transferido para um ambiente virtual de aprendizagem 
devido à possibilidade de interação dos indivíduos à distância. Resultado: O Turismo de Base Comunitária junto com o 
RPG busca trazer a conscientização, aprendizado e novas descobertas visando à valorização da identidade e cultural. 
Conclusão: Concluímos que o RPG e TBC busca ressalta a importância de salvaguardar a cultura e formação identitária 
da comunidade, promovendo o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. 
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