
Resumo 
 
A aprendizagem é um processo extremamente complexo. Ele depende das 

características individuais do discípulo, do contexto de aprendizagem, das actividades 

propostas, do professor, etc. Também se reconhece que o ambiente educativo tem 

sofrido grandes alterações devido ao uso das Tecnologias da Comunicação e 

Informação. Contudo, a aprendizagem depende de acções, tais como experimentação, 

compreensão, visualização, abstracção e demonstração, pelo qual o aluno obtém 

sucesso na construção do seu próprio conhecimento. Nem sempre é fácil realizar estas 

acções através das abordagens de aprendizagem à distância actuais. Além disso, há 

competências sociais e individuais (como autonomia, responsabilidade ou trabalho em 

equipa) que os alunos adquirem através da relação social com os pares, professores e 

outros indivíduos. Desde que vivemos numa sociedade que exige a criatividade, a 

globalização, a responsabilidade, a autonomia e a capacidade de lidar com o virtual e 

as novas tecnologias, o Role Play Game (RPG) pode desenvolver bem tais 

capacidades. 

A criação de um jogo de computador interactivo com características de RPG, sobre os 

500 anos da cidade de Funchal, capital da Ilha de Madeira, é investida com obrigação 

de implicações educativas/pedagógicas, apontação claramente para história docente e 

relações sociais pelo jogo. Incorporando o conceito “Games to Teach”, os jogadores 

interpretarão personagens diferentes em diferentes ambientes/cenários, 

experimentando aventuras, encontrando desafios e conseguindo ultrapassar múltiplas 

metas e simultâneas nas áreas de educação, entretenimento e integração social ao 

longo de primeiros 150 anos da história de Funchal. Os jogadores interpretam o papel 

do "Capitão Donatário”, o governador de Ilha no início do povoamento. Através dele, os 

jogadores tentarão desenvolver a cidade interagindo com outras personagens, 

colhendo e reunindo recursos, itens comerciais, etc. Desta forma, os alunos vivenciam e 

entendem os factores sociais e históricos daquela época. No contexto deste trabalho de 

investigação já foram aceites dois artigos e um poster em conferências internacionais 

na área da educação e tecnologias educativas. As conferências internacionais onde 

foram aceites os artigos são: “38th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference” e 



“2nd European Conference on Games Based Learning”, enquanto a conferência da 

apresentação do poster foi a “V Conferência Internacional de Tecnologias de 

Informação e Comunicação na Educação - Challenges2007”. 
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Abstract 
 

Learning is an extremely complex process. It depends on the individual characteristics of 

the learner, on the learning context, on the proposed activities, on the tutor, etc. It is also 

commonly accepted that the educational environment has been undergoing 

considerable change due to the use of the Information and Communication tools. But 

learning depends upon actions such as experimenting, comprehending, visualizing, 

abstracting and demonstrating, by means of which the learner succeeds in constructing 

his own knowledge. Furthermore, there are social and individual competencies (like 

autonomy, responsibility or teamwork) that learners acquire by the social relation with 

peers, teachers and other individuals. It is not always easy to achieve these actions 

through current distance learning approaches. Since we live in a society that demands 

creativity, globalization, responsibility, autonomy and the ability to deal with virtuality and 

new technologies, Role Playing Games (RPG) may well develop such capacities. 

The creation of an interactive computer game with RPG characteristics, about the 500th 

anniversary of the city of Funchal, the capital of Madeira Island, is invested with 

compelling educational/pedagogical implications, aiming clearly at teaching history and 

social relations through playing. By incorporating the concept “games to teach”, players 

will interpret different characters in different settings/scenarios, experiencing adventures, 

meeting challenges and reaching multiple and simultaneous goals in the areas of 

education, entertainment and social integration along the first 150 years of the history of 

Funchal. Players interpret the role of the “Capitão Donatário”, the Island governor in the 

initial settings. With him they will try to develop the city by interacting with other 



characters, harvesting and collecting resources, trading items, etc. By doing so, learners 

live and understand all the social and historical factors of that age. 

In the context of this work investigation´s, two articles and a poster were already 

accepted in international conferences of education and educative technologies area’s. 

The international conferences where were the articles accepted are: "38th ASEE/IEEE 

Frontiers in Education Conference” and “2nd European Conference on Games Based 

Learning”, while the conference of presentation poster´s was to “V International 

Conference of Technologies of Information and Communication in the Education - 

Challenges2007”. 
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