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Introdução
Historicamente, sob a égide da sociedade, os adultos
impõem seus sonhos e conhecimentos às crianças.
As crianças, como cidadãs, respeitam seus deveres, mas
veem seus direitos resumidos ao que lhes for dito.
A escola é realmente um direito? Ou, no entanto, um dever,
o qual lhes priva do direito de liberdade?
Que a escola, então, promova suas habilidades críticas,
devolvendo-lhe a capacidade de voltar a ser livre que lhes é
tirada todos os dias.
RPG: Role Playing

Objetivo
Exaltar o RPG como uma rica experiência no
desenvolvimento da visão crítica do aluno,
em relação à sociedade e à matemática.

Visão Lúdica

O Jogo
O mercenário Lewis é convocado pelo Rei Francis X para
resgatar a princesa e precisa decidir sua forma de pagamento

Trabalhador autônomo X Assalariado
R$ 1500,00 em
uma prestação

Lewis encontra uma ponte e precisa decidir entre pagar o pedágio
ou ajudá-los com a construção dela

Regra de três
Composta /Proporção
Maximizar o número de
empregados a fim de
contratar a todos

Ética

“As crianças brincam porque esse é um
instinto que as leva a preparar-se para a vida
futura” (Gross in Kishimoto, 1994, p.10) “É por isso que eu gosto de rpg.

Desta forma, cabe ao mestre do RPG o
bom senso para moldar o cenário e a
realidade virtual de forma fiel e aceitável a cada ação tomada,
incentivando aprendizagens significativas em torno de seus
objetivos momentâneos.
Além disso, o contato com a tecnologia, contribui para a
compreensão da utilização do computador, ferramenta chave
para uma das maiores mídias com a menor manipulação de
conteúdo, a Internet.

Suuri no Sekai
O jogo criado tem como princípio norteador os PCNs para o
4º ciclo do Ensino Fundamental, tencionando desenvolver
valores e discutir questões relacionadas ao
Os Parâmetros
Mundo do Trabalho, ambientando-se em Curriculares Nacionais
um cenário de Fantasia Medieval e representam diretrizes
elaboradas pelo
utilizando-se de metáforas e símbolos.
Fantasia Medieval é um dos subgêneros mais
comuns em RPGs, assemelhando-se muito a
contos de fadas modernos.

Governo Federal que
orientam a educação em
caráter obrigatório para
instituições públicas.

Citações:
Reno. Personagens (Fórum Central). Disponível em:
http://s9.invis36ionfree.com/forumcentral/ar/t676.htm

Lewis ganha uma grande
gratificação pelo bom trabalho

Desemprego, marginalização
e violência
Lewis chega à outra cidade
e vai passar a noite num hotel
com um preço exorbitante

Inflação

Lewis dorme no hotel e, no dia
seguinte, Tripolitano lhe pede um
favor: Devolver R$10,00 para cada
um de 03 hóspedes

Trabalhar lavando os pratos

Reciclagem
Frações e
Proporções

Para trocar o dinheiro, Lewis ajuda a feirante
no problema de unir 4 correntes de 3 elos

Lógica

Multiplicação

Lewis é pego no “Problema dos R$10,00
desaparecidos” (Nossa versão do “Problema do
Dinar Desaparecido” de “O homem que calculava”)

Importância da
real compreensão

A gratificação é roubada pelo
filho de um dos operários
desempregados

Cartel

Pagar o valor estabelecido

Visão Social

Minimizar o número de empregados
a fim de diminuir seus salários e
maximizar o lucro

Maximização do lucro

Lewis ganha um presente
dos operários, um cacho de uvas

pq eu posso ser o q eu n sou, mas
as vezes queria ser na vida real. “
[sic]
Reno, Fórum Central InvisionFree

No RPG Eletrônico, o
mestre é o próprio
programa de
computador.

Auxiliar na construção encontrando o
número de trabalhadores ideal para
terminá-la em uma semana

Pagar o pedágio

Game: Numa analogia,
o RPG é um teatro
cujas personagens ,
criadas pelos
jogadores, vivem num
cenário criado pelo
mestre.

O RPG, como jogo simbólico social,
proporciona meios de testar a validade,
eficácia e resultados de ações a se
converterem, posteriormente, à “vida real”.

7 prestações, iniciando com
R$100,00 e incrementando 20%
a cada uma

Aritmética
básica

Utilização do novo detergente
‘Obliterator’

Lewis encontra a princesa
na feira de frutas resolvendo o
problema da venda de 60
abacaxis a preços diferentes
e a auxilia

Matemática
no
mundo real

Lewis resolve o problema
e incrimina Tripolitano
Lewis devolve o dinheiro
a Tripolitano

Propriedade
associativa da
multiplicação

Se Lewis ganhou a uva dos
operários, ele pode vendê-la,
porém, precisa calcular 20%
acima do valor para os
impostos para a corte

Fim de Jogo!!
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