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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”.  

 

Palavras-chave – Ambiente Histórico, Jogo Interactivo, Aprendizagem, Jogo RPG 
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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”. 

 

Index Terms – Historical Environment, Interactive Game, Learning, Role Play Game 
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1. Introdução 
No contexto actual, a realização de uma reflexão em educação e em sistemas de 

aprendizagem deve ser baseada numa análise das modificações impostas pelo uso do 

computador sem esquecer a influência de todas as tecnologias relacionadas com os 

ambientes ciberespaços e virtuais (Rosini2007). 

 

Tendo em conta que estas tecnologias influenciam funções cognitivas humanas como: a 

memória, a imaginação, a percepção e o raciocínio, é cada vez mais importante preparar a 

educação formal para esta nova geração de instrumentos de aprendizagem de forma a 

desenvolver nos alunos capacidade de autonomia, de cooperação, de criatividade e de 

análise crítica. A aprendizagem com estes instrumentos deve ainda acentuar a 

observação, a audição, a sensação, a experimentação e a interpretação (Tobaldini2003). 

 

Os jogos de computador têm uma grande importância no contexto socioeconómico das 

sociedades mais desenvolvidas, sendo parte da cultura moderna segundo Oblinger (2006).  

Os conceitos associados aos jogos de computador como actividade estruturada ou semi-

estruturada com metas, interacção com próprio jogo, estimulação mental (e às vezes 

físico) e desenvolvimento de capacidades práticas de decisão, para escolher e definição 

de prioridades, podem ser enquadrados com a aprendizagem. As características ou 

atributos que colocam o jogador imerso em ambientes eficazes da aprendizagem, são as 

seguintes (Oblinger, 2006): 

• Social: os jogos formam ambientes com características sociais por implicam 

grande comunidade virtuais associadas aos jogos. 

• Pesquisa: aqueles que jogam aos jogos de computador devem ler muito e 

procurar a informação para dominar o jogo.    

• Resolução de problemas: sabendo qual a informação e técnicas para aplicar-se em 

que situações atingem mais êxito, 

• Transferência: os jogos necessitam da transferência da aprendizagem para outros 

lugares comuns: vida, escola ou outros jogos de outros  

• Experimental: os jogos são inerentemente experimentais, onde quem os jogam 

empenham em múltiplos sentidos. Para cada acção, há uma reacção. O feedback é 

rápido. As hipóteses são testadas, e os usuários aprendem com os resultados.   
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Por outro lado, os Jogos Role Play Game - RPG são caracterizados por uma estratégia de 

acção e contextos específicos da representação onde cada jogador assume um papel 

específico segundo as regras definidas pelo mestre. O exemplo de RPG apresentada em 

Tobaldini (2003) define três componentes principais: o ambiente (contexto onde a 

história se abre), a história (o jogo de acções predestinadas ou abertas) e os sistemas de 

regras. A interacção entre o jogador e o jogo que decorre durante o jogo RPG é uma 

interacção cultural, porque as acções e as decisões acontecem pela assimilação ambiental 

e cultural A interacção dos jogadores é baseada num espírito da descoberta / 

aprendizagem. 

 

Este documento insere-se na temática dos jogos interactivos em contextos pedagógicos, 

alvo de investigação desta tese de mestrado em Tecnologias Multimédia. 

 

1.1. Contextualização e motivação 

A proposta de tese de mestrado tem como tema “RPG – Uma estratégia educacional”. 

Este tema surge contextualizado com o papel que os jogos de computadores assumem na 

actualidade como um importante meio cultural, não se limitando a aspectos de pura 

diversão, mas implicando uma aprendizagem para progredir com sucesso no mesmo.  

 

O conhecimento adquirido por um indivíduo não se limita à aprendizagem dos conteúdos 

aprendidos no contexto escolar, mas sim tudo o que está presente à sua volta em 

contextos não formais educacionais. Porque não introduzir na educação os jogos de 

computadores com objectivos de determinado contexto educacional potenciando uma 

aprendizagem motivante e eficaz? 

 

No contexto profissional onde me insiro, o Ensino Secundário, gerou-se um conjunto de 

sinergias e vontades em desenvolver um jogo educativo sobre os 500 anos de elevação do 

Funchal a Cidade, a celebrar no ano de 2008. O jogador assume um papel específico no 

contexto de aprendizagem do jogo (RPG) e aplica os seus conhecimentos sobre a 

evolução da Cidade, o que não implica um conhecimento temático específico, mas sim a 

interligação entre temáticas históricas, geográficas e económicas.  
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1.2. Objectivos 

Como objectivo fundamental da tese de mestrado pretende-se avaliar em que medida a 

utilização de um jogo Role Play Game (RPG) permite criar um contexto de 

representação, estratégias de acção e mecanismos lúdicos para a transmissão sociocultural 

de conhecimentos. Esta avaliação permitirá compreender melhor o RPG em contexto de 

aprendizagem recorrendo ao máximo de perspectivas técnicas, estéticas, socioculturais e 

pedagógicas. Utilizando um método de análise crítica de jogos de computador será 

possível aferir os aspectos pedagógicos, de estratégia de jogo, de design de interacção, de 

ergonomia de sistemas multimédia e de avaliação de conhecimento. 

 

A concepção do jogo de computador educativo deve ter preocupação de serem 

interessantes para os alunos, por isso deve-se aproximar às expectativas dos jogos 

comerciais quanto a criar um ambiente que propicie a imersão onde os jogadores queiram 

estar, explorar e aprender. Desta forma, temos o objectivo que o protótipo seja 

reconhecido como um jogo de computador semelhante aos comerciais com características 

pedagógicas. 

 

Outro objectivo pretendido é a criação de um grupo multidisciplinar de docentes na 

escola que acompanhe o evoluir da pesquisa histórica e o trabalho colaborativo de 

partilha de conhecimento da comunidade escolar na plataforma online criada. O mesmo 

grupo será quem vai avaliar as actividades pedagógicas que foram integradas do jogo.  

A realização deste objectivo prende-se com o aspecto relativo a vantagem organizativa 

dum trabalho em equipa multidisciplinar pela partilha da informação, do conhecimento e 

de ideias, e ao mesmo tempo obter a validade pedagógica das várias áreas abordadas.   

 

Também é pretendido com este trabalho de investigação confirmar que o jogo RPG pode 

ser utilizado no contexto pedagógico pelas suas características específicas, bem conhecer 

ferramentas que possam facilitar a construção de jogos educativos RPG para o contexto 

escolar. 

 

Por último, também é pretendido validar a seguinte hipótese: será possível aprender 

jogando pela concretização das actividades pedagógicas durante o decorrer do jogo, sem 

interrompe-lo para fazer a avaliação dos conhecimentos do jogador? 
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1.3. Organização da dissertação  

A organização deste documento baseia-se em oito capítulos, sendo este o primeiro onde 

se apresenta a parte introdutória da dissertação. 

 

No capítulo dois apresentam-se os conceitos relacionados com a dissertação, é descrito o 

estado da arte sobre os jogos de computador e como funciona a dialéctica dos jogos no 

contexto pedagógico. 

 

No capítulo três descrevem-se o RPG nas suas características e tipos, bem como 

apresenta-se a relação existente do RPG com o contexto educativo. 

 

No capítulo quatro apresenta-se a concepção do jogo educativo intitulado de Funchal 

RPG – 1508 detalhada em vários pontos fundamentais para transpor da ideia ao protótipo: 

análise histórica, documento de desenho, história do jogo, cenários do jogo e o desenho 

das actividades pedagógicas. 

 

No capítulo cinco apresenta-se a metodologia utilizada na elaboração deste trabalho de 

investigação descrevendo-se as várias fases e o modo como foram concretizadas.  

Nesta parte são descritas e comparadas as características dos programas de modelação 3D 

e motores de jogo, entretanto é explicada a razão da escolha de outra ferramenta 

RPGMaker.  

  

No capítulo seis apresenta-se contextualizado e descrito todo o processo de 

implementação do protótipo com a apresentação das codificações dos eventos e dos 

algoritmos específicos implementados. 

  

No capítulo sete apresenta-se a avaliação do tratamento de dados recolhidos pelo teste ao 

protótipo do jogo, segundo o método de análise crítica de jogos de computadores, bem 

como a própria avaliação da aprendizagem realizada. 

 

No capítulo oito apresentam-se as principais conclusões deste trabalho de investigação. 
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2. Jogo, Interacção e Aprendizagem  
 
Neste capítulo vamos apresentar resumidamente o estado da arte dos jogos de 

computador, apresentado aos vários géneros, características e suas implicações no 

comportamento humano, mais concretamente no contexto no contexto educativo. Esta 

visão sobre o jogo no contexto pedagógico congrega um conjunto de autores que 

enquadram os jogos no processo de ensino de aprendizagem segundo as teorias 

construtivistas. 

2.1. O jogo: conceitos e notas históricas 

Em primeiro lugar é conveniente contextualizar a temática, definindo alguns conceitos 

relacionados com os jogos interactivos com características pedagógicas. Em particular, há 

dois conceitos fundamentais: “Game” e “Play”.  

 

A definição de “Game”, pelo dicionário Oxford Pocket significa jogo ou encontro. 

Corresponde a toda e qualquer competição onde as regras são feitas ou criadas num 

ambiente restrito, e ajustadas a esse contexto ambiental. Contudo, esta ideia das regras 

ajustadas ao momento não se aplica relativamente ao caso das competições desportivas, 

porque todos quantos praticam uma determinada modalidade regem-se por regras 

universais. 

 

Falando num contexto mais geral, os jogos têm poucas regras e estas são simples para o 

seu fácil entendimento e aplicação. Embora os jogos sejam disputados como uma forma 

de lazer, os seus participantes colocam a atenção na vitória como ponto essencial1.  

 

Assim a definição de jogo considera-o algo estruturado ou semi-estruturado com metas 

que os jogadores tentam alcançar, de acordo com a um conjunto de regras que regula o 

seu funcionamento e cria desafios. O não cumprimento destas regras por parte do(s) 

jogador(es), constitui uma infracção ou erro. Os jogos podem envolver um jogador que 

age sozinho, dois ou mais jogadores que agem cooperativamente mas, na sua maioria, os 

jogos envolvem concorrência entre dois ou mais jogadores.  

 

                                                 
1 Conf. com entrada “Play” em http://en.wikipedia.org/wiki/ 
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Para o público em geral, a utilização da palavra “play” corresponde a actividades 

quotidianas que representam movimento e acção com uma intenção explícita, como: 

praticar desporto, jogar contra outro ou tocar uma peça de música. No entanto, em 

contextos de maior especialização, técnica ou não, esta palavra assume um significado 

mais particular relativamente ao modo como são desempenhadas actividades específicas. 

Embora seja aplicável em várias áreas, no teatro a palavra inglesa “Play” (traduzido 

como peça teatral ou interacção pelo mesmo dicionário Oxford Pocket) ganha o 

significado definido como um diálogo entre personagens, onde é pretendido o melhor 

desempenho deles em detrimento da mera leitura de narrativas. 

Esta definição da acção contextualizada transporta um significado que queremos 

aproveitar, de interacção, que é um dos aspectos mais importantes dos jogos. Outros 

contributos trazidos por novas experiências e interpretações em torno deste significado 

ajudaram à sua aplicação noutros contextos.  

 

Juntando os dois conceitos o jogo pode ser definido como acção com uma interacção, 

com pessoas, animais ou brinquedos, envolvidos num contexto de aprendizagem, de 

entretenimento ou de recreação.  

 

Com raízes conhecidas desde os tempos pré-históricos, os jogos sempre foram separados 

de ambientes profissionais uma vez que estes têm normalmente associados uma intenção 

de remuneração. No entanto, os jogos promovem a estimulação mental e/ou física. 

Muitos deles ajudam a desenvolver habilidades práticas, servem como exercício ou 

desenvolvem um papel educacional, de simulação ou psicológico. 

 

O sociólogo americano David Reisman, na década de 60, chegou à conclusão que o jogo 

é uma qualidade (contrário a uma actividade) que só poderia ser descrita vagamente. Este 

ponto de vista reflecte as diversas abordagens realizadas pelos antropólogos que tentaram 

distinguir "jogo" do "não jogo” em diferentes culturas. 

Foram realizadas outras tentativas para identificar as qualidades do jogo, mas esta tarefa 

não foi conseguida sem ultrapassar as ambiguidades existentes. Por exemplo, o jogo é 

definido como uma actividade de brincadeira, no entanto, quando assistimos às crianças a 

jogar é impressionante a atitude de seriedade com que elas o fazem.  
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Outro autor, Brian Sutton-Smith no livro “A Ambiguidade de Jogo”2, conceptualiza o 

jogo como uma actividade de ensaiar eventos de duração limitada num contexto 

específico e também limitado. Estes conceitos e outras retóricas sobre o jogo são 

abordados por este autor que descreve a ideia de jogo com regras como uma preparação 

das crianças para vida adulta, considerando essa ideia como uma das sete retóricas do 

jogo (Jeesper2001).  

O autor Brian Sutton-Smith é um teórico do jogo que dedicou a sua vida à descoberta do 

significado cultural de jogo na vida humana, argumentando que qualquer definição útil de 

jogo tem que se aplicar tanto a adultos como a crianças, procurando definir um eixo 

transversal aos estádios do homem. Ele demonstrou que as crianças não são inocentes nos 

seus jogos enquanto os adultos são realmente culpados. Em ambos os casos, o jogo 

pretende ajudá-los a superar os seus esforços Darwinian pela sobrevivência.  

 

A aproximação interdisciplinar deste teórico incluiu a investigação da história do jogo, 

cruzando os estudos culturais de jogo com as investigações em psicologia, educação e 

folclore. Ele argumentou que a interpretação de jogo tem que envolver todas as suas 

formas, desde os jogos para crianças, jogos desportivos, festivais, imaginação e até a 

tolice. 3 

 

Outra grande referência que influenciou a evolução da abordagem ao jogo, foram os 

estudos sobre o jogo em “Homo Ludens - A Study of the Play-Element in Culture”, de 

Johan Huizinga4. Neste livro, ele apresentou e popularizou a noção de Círculo Mágico 

como o espaço conceptual onde o jogo ocorre. Isto significa que qualquer das várias 

acções no jogo têm um significado, que não terá lógica fora do contexto do jogo 

(Gordana2005). Outros autores Salem & Zimmerman (2004) reforçam claramente este 

conceito quando afirmam o seguinte:  

 

“o círculo mágico de um jogo é onde o jogo acontece. Jogar um jogo significa entrar em 

um círculo mágico, ou talvez em criar um quando o jogo começa. O círculo mágico de 

um jogo pode ter uma componente física, como o tabuleiro de um jogo de tabuleiro, ou o 

campo de uma disputa atlética. Mas muitos jogos não têm limites físicos, queda-de-braço, 

por exemplo, não requer muito em termos de lugares ou materiais especiais. O jogo 

                                                 
2 Conf. com entrada “Play (Activity)” em http://en.wikipedia.org/wiki/ 
3 Conf. com entrada “Brian_Sutton-Smith” em http://en.wikipedia.org/wiki/ 
4 Conf. com entrada “Play (Activity)” em http://en.wikipedia.org/wiki/ 
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simplesmente começa quando um ou mais jogadores decide jogar 

(Salen&Zimmerman2004, p.95). 

 

Noutro estudo clássico da teoria do jogo, “Man, Play and Games”, Roger Caillois 

aprofundou a temática e discute as teorias avançadas por Huizinga. 

Jesper Juul apresentou outra teoria contemporânea sobre o jogo, que aborda a pura teoria 

do jogo e a aplicação dessa teoria dos jogos de computadores. Também associada aos 

estudos dos jogos de computador, os autores já supra referidos Katie Salem e Eric 

Zimmerman abordaram e discutiram a teoria do jogo e a sua relação com as regras e o 

desenho do jogo no seu livro “Rules of Play: Game Design Fundamentals”. 

 

Esta aproximação intrínseca do jogo ao indivíduo manifesta que há uma multiplicidade 

de factores associados ao desejo individual por um jogo que diferencia de individuo para 

individuo. A diferenciação reflecte-se particularmente na idade, na compreensão do jogo, 

no nível de inteligência e até na personalidade. Dependendo destes factores, os criadores 

dos jogos variam no número e complexidade de objectivos, regras, desafios e 

participantes para aumentar o prazer no entretenimento de quem os usufrui. 

 

Numa abordagem filosófica, Ludwig Wittgenstein, num dos seus livros mais célebres, 

“Em Investigações Filosóficas”, argumentou que o conceito de “jogo” não pode ser 

contido numa única e qualquer definição, porque os jogos devem ser olhados como uma 

série de definições que repartem semelhanças familiares umas com as outras. Os jogos 

foram importantes no pensamento de Wittgenstein, pois ele pensou a linguagem como as 

regras de um jogo, cujo uso na linguagem ordinária são nem o certo, nem o errado, o 

verdadeiro ou o falso: elas são meramente úteis para as aplicações particulares onde nós 

as aplicamos. Os membros de qualquer comunidade desenvolveram maneiras de falar que 

serviam as necessidades do grupo e estas constituem-se como uma dialéctica linguagem – 

jogo que é utilizada.5 

 

Por último, Chris Crawford (2003, pp.11-21), desenhador de jogos de computadores, 

definiu o jogo usando algumas dicotomias: “um pedaço de entretenimento é um 

                                                 
5 conf. em Ludwig Wittgenstein: Analysis of Language. Acedido em 2 de Setembro de 2007 de 

http://www.philosophypages.com/hy/6s.html 
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“playting” (brinquedo) se for interactivo. Os filmes e livros são citados como exemplos 

de entretenimento não interactivo”; “se nenhuma meta estiver associada com um 

“plaything”, é um brinquedo, se tiver metas, o “plaything” é um desafio; “se um desafio 

não tem nenhum agente activo (algo ou alguém contra quem que é feita a competição), é 

um quebra-cabeças; se houver algum, é um conflito”. E ainda, “se o jogador pode 

ultrapassar sozinho o adversário, sem que este ataque não interfira com o desempenho do 

mesmo, o conflito é uma competição. Porém, se são permitidos estes ataques, então o 

conflito é qualificado como um jogo”. 

 

2.2. Jogos de Computador 

Para analisar a evolução dos jogos de computador tem de ser conhecida a evolução dos 

computadores pessoais (PC) (Myers1990). Um dos primeiros jogos de computador foi o 

“Spacewar”, criado por estudantes do MIT em 1961, com um gigantesco computador 

PDP-1, baseado em cálculos estatísticos. O jogo tinha como contexto duas naves 

espaciais combatendo entre si, sendo este conteúdo inspirado na série de livros de ficção 

“Skylark”. Os seus criadores foram Stephen "Slug" Russell (especialista em inteligência 

artificial), Wayne Witanen (matemático) e Martin "Shag" Graetz.  

 

Outra referência sobre o desenvolvimento de jogos é o primeiro jogo aventura para PC no 

ano 1976, o “Colossal Cave Adventure”, abreviado “Adventure”. Tal como outros jogos 

na altura, era todo baseado em texto, sem imagens (Myers1990). Com a evolução da 

plataforma do computador, o surgimento do rato, o crescimento das memórias, da 

velocidade de processamento e da melhoria das capacidades gráficas para a alta 

definição, no início da década dos anos 80, apareceram jogos que misturavam imagens 

coloridas e estáticas com texto, aumentando progressivamente a versatilidade do jogo e a 

capacidade de gerar objectos que se movem. 

 

Contudo, a influência da evolução dos PCs na evolução dos jogos de computadores nem 

sempre teve uma correspondência directa de crescimento, porque o sucessivo 

aparecimento de novos computadores (ex: Apple Macintosh em 1984, Commodore 

Amiga e Atari 520ST em 1985), não foi acompanhado pelos jogos de computador como 

forma de entretenimento de massas (Myers1990).  
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Só com o aumento da popularidade dos computadores, como o Commodore 64 e o IBM 

PC, é que começaram a surgir muitos mais jogos para computador. A diferenciação 

tecnológica entre as consolas e os PCs na velocidade, com consolas com velocidades 

entre 3 e 6 MHZ, enquanto um PC Intel 486 possuía apenas 66 MHZ, marcou uma 

evolução muito significativa no mercado nos jogos produzidos para o primeiro tipo de 

equipamentos, principalmente na componente gráfica com soluções em 3D. 

No contexto actual, à medida que os PCs ficaram mais poderosos tecnologicamente, a 

estética e o design do jogo de computador têm procurado desenvolver e evoluir com a 

mesma rapidez, chegando ao ponto dos jogos criarem necessidades de evolução 

tecnológica nos PCs. 

 

No passado havia uma distinção necessária a ser feita entre jogo de computador e jogo de 

vídeo, onde o que os distinguia era o meio utilizado. No primeiro caso era jogado num 

computador pessoal (como o Macintosh, o PC, o Amiga ou o Commodore 64), e no 

segundo caso em computadores especializado em jogos, como as consolas.6 Contudo 

actualmente as diferenças entre estes dois tipos de meio são quase nulas, apresentando-se 

no mercado jogos comerciais para ambos os tipos. Aspectos técnicos como apresentação 

gráfica, usabilidade, jogabilidade e acesso à rede para jogos multi-jogador não são hoje 

objectivamente os factores diferenciadores entre os jogos de computador e jogos de 

consola. 

 

Assim, um jogo de computador pode ser definido como um jogo de qualquer tipo ou 

género que é jogado através de um computador, não só os baseados em gráficos de vídeo, 

mas também aqueles são baseados em texto e outros tipos de ficção interactiva 

suportados por computador. 

 

Há também um contexto tecnológico associado aos jogos de computador que importa 

relembrar. Segundo Mealha (2002), um jogo de computador enquadra-se na convergência 

das novas tecnologias com o lúdico, porque os utilizadores experimentam através das 

tecnologias online, como a Internet, a Word Wide Web (www), das tecnologias de 

comunicação e informação, das consolas de jogos e até mesmo do jogo em computador, 

um conjunto de actividades no contexto não presencial que confiam no gesto e na palavra 

                                                 
6 Conf.com a entrada “Jogo de Computador” em http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
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dos interlocutores. Estas experiências pessoais, interactivas e online, segundo 

(Mealha2002), devem ser partilhadas porque os seus utilizadores encontram nelas 

satisfação, uma característica intrínseca do lúdico. O lúdico é definido como a 

componente do comportamento humano relacionada com o jogo. No site Ludology.org7, 

repositório online de recurso para investigadores sobre jogos de vídeos e de computador, 

encontramos a seguinte definição de “ludology” de Gonzalo Frasca (autor e coordenador 

do site), como o estudo académico de jogos de vídeo. “É uma palavra latina originária de 

jogo, derivando para as técnicas literárias e teorias de filme, o “ludology” analisa os 

jogos, como por exemplo, “EverQuest”8 como arte e “Grand Theft Auto”
9 como artefacto 

cultural”.  

 

Este conceito de evocação do jogo de computador como uma arte já tinha sido 

considerado por Niez and Holland em 1984. Esta evolução do estatuto deveu-se à 

legitimação da ficção interactiva como a maior forma literária dos jogos de computador 

(Myers1990). 

 

Focando-nos no jogo de computador, teremos de fazer uma análise detalhada para 

perceber que impacto tem a partilha destas experiências, quer na concepção, quer na 

utilização no sucesso desta vertente tecnológica popular associada à actividade lúdica. 

A referência actual ao jogo em computador (Mealha2002), considera que este consiste 

num produto de natureza interactiva, seja qual for a forma ou a plataforma tecnológica 

que a albergue. Ainda neste contexto tecnológico, será importante diferenciar o modo 

como o jogo de computador se apresenta através de dois grupos de sistemas distintos: em 

posto isolado e os que operam em rede. 

 

A primeira solução, em posto isolado, corresponde à aplicação de software, jogos e 

outros produtos multimédia de entretenimento, aos computadores pessoais, consolas e até 

mesmo telemóveis, com base em informação e interacção em equipamentos locais 

(Fluckiger1995). 

 

                                                 
7 Ver site: http://www.ludology.org/  
8 Refere-se à página oficial do jogo EverQuest em http://everquest.station.sony.com/ 
9 Refere-se à página oficial do jogo Grand Theft Auto em http://www.rockstargames.com/sanandreas/ 
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A segunda solução integra o conceito de acesso à informação de natureza multimodal 

distribuída em rede (Mealha2002), onde teremos de considerar um conjunto de 

características distintivas em relação ao primeiro tipo de solução apresentada.  

Os sistemas que operam em rede estão interligados e comunicam entre si suportados pela 

tecnologia que disponibiliza serviços síncronos e a assíncronos para a interacção entre os 

extremos. 

Analisando o contexto tecnológico que a ligação à rede proporciona, há algumas 

tecnologias e serviços que podem ajudar no acesso à informação e aos produtos 

multimédia distribuídos como por exemplo a utilização do chat, uma tecnologia síncrona, 

que goza de uma grande popularidade entre utilizadores da rede, pois permite, num 

contexto de comunicação, o convívio online (Paiva2004). Também há fóruns, uma 

tecnologia assíncrona, que armazena de informação diversa em formato de texto ou 

multimédia. Os fóruns juntam participantes com interesses comuns onde podem discutir 

assuntos de forma ampla e participada (Paiva2004). 

 

Estas duas tecnologias, distintas no modo de interacção e comunicação, síncrono e 

assíncrono, constituem-se como duas ferramentas muito úteis para o acesso à informação 

de produtos de entretenimento distribuídos em rede, porque tem a capacidade de 

aproximar aos repositórios de informação na Web de diversas temáticas participantes que 

têm os mesmos interesses. Os jogos de computador também entram neste enquadramento 

porque muitos jogos comerciais têm os seus próprios sites Web, porque há sites de 

referência, por tipos de jogos, com muita informação associada, como por exemplo: dicas 

para jogos, tutoriais e vídeos. Estes repositórios também possibilitam o acesso aos jogos 

para transferência via web para execução local ou em rede. Estes conceitos de execução 

descrevem-se da seguinte forma: ou os jogos são executados através de uma aplicação de 

navegação na Internet (browser) ou são transferidos e instalados os ficheiros do jogo para 

serem executados localmente. O primeiro tipo de jogo tem sempre uma dependência 

externa, o servidor central do jogo e a existência de largura de banda. O segundo tipo 

obriga a um tempo de transferência maior mas depois de instalado, não há qualquer 

dependência externa. 

 

Há ainda outra forma tecnológica de jogo em rede, que torna obrigatórias que estejam 

ligadas em rede as várias máquinas clientes em torno da máquina servidora. Define-se 

como uma arquitectura de rede que separa os processos fornecidos pelo servidor e 
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utilizados pelos clientes, onde cada cliente faz o pedido do processo ao servidor 

(Fluckiger1995, p.70). No contexto do jogo, a máquina servidora gere todo o tráfego do 

jogo e o desenrolar do jogo em si (Mealha2002). Há também uma solução especial que 

através de consolas permitem jogos de ponto-a-ponto, entre dois jogadores a à distância, 

por linha telefónica, ou mesmo em contexto presencial, onde as consolas estão ligadas 

por cabo ou por infravermelhos para distâncias muito reduzidas (até seis metros). 

 

Além de artefactos culturais, os jogos de computador são economicamente muito 

lucrativos, representando uma parcela relevante do todo da sociedade audiovisual 

(cinema, televisão, jogos de computador, internet, entre outros). Segundo os dados do 

instituto NPD, nos cinco primeiros meses de 2007 foram vendidos 5 biliões de dólares em 

equipamentos e vídeo games nos Estados Unidos, uma alta de 47% em relação ao mesmo 

período de 2006 (AFP2007). Segundo o mesmo instituto de pesquisa “as vendas de jogos 

no Canadá cresceram 22% em 2006 em relação ao ano anterior. O país fechou o ano com 

vendas de 933 milhões de dólares canadianos (US$ 794 milhões). Desse total, o hardware 

responde por 349 milhões de dólares canadianos (US$ 297 milhões), uma alta de 43% em 

relação a 2005. Já os jogos respondem por 481 milhões de dólares canadenses (US$ 409 

milhões) em 2006, 10% a mais que os 436 milhões de dólares canadenses do ano 

anterior” (i/s2007).  

 

Os jogos de computador têm uma grande importância à escala global. Em outros 

mercados além da América do Norte, como do Reino Unido têm crescido, a indústria dos 

jogos de computadores atingiu recordes de vendas em 2006 (i/s2007b). Ainda outro 

mercado emergente, o da China, já tem cerca de 31 milhões de jogadores on-line, e tem a 

perspectiva de quadruplicar esse número nos próximos quatro anos, chegando a US$ 3,2 

biliões em 2011. (i/s2007c). 

 

2.2.1. As Categorias de jogos de computador 

A maior característica dos jogos de computador é o padrão de interactividade entre o 

jogador e o jogo que determina o seu género (Myers1990). 

Assim, o que é importante para estudar o género dos jogos não é o tipo de tecnologia ou 

plataforma onde o jogo é executado mas sim as propriedades intrínsecas dos vários 
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agentes do jogo, quanto à sua estrutura e conteúdo e a respectiva codificação de todo o 

contexto de acção – reacção (comportamento com os outros agentes e com o utilizador). 

 

O autor Chris Crawford dividiu os géneros dos jogos de computadores em jogos de 

habilidade/acção, onde a ênfase está na capacidade de percepção e habilidade motoras; e 

em estratégia/cognitivos, onde o foco está no esforço cognitivo do jogador (Myers1990). 

 

Género de jogo Características Tipo de jogos 

Habilidade – Acção Estimula a 

capacidade de 

percepção e 

habilidades motoras 

Jogos de acção e 

velocidade 

Estratégia – Cognitivo Estimula o esforço 

cognitivo 

Jogos de Aventura 

(“Puzzle” e “Role-

Playing”) 

Tabela 1. Classificação dos géneros de jogos por Chris Crawford 

Nesta classificação, realizada em 1984, os jogos de aventura estão incluídos nos de 

estratégia ou cognitivos, podendo ser separados em duas categorias: “Puzzle” e “Role-

Playing”. A subcategoria “Puzzle” enfatiza a solução lógica e a agilidade mental, 

baseadas na pura suposição por razões intuitivas e dedutivas. A outra subcategoria, 

“Role-Playing”, tem um objectivo claramente definido [Myres1990], onde os 

participantes assumem os papéis de personagens do jogo e colaborativamente constroem 

a história do jogo segundo regras. Os jogadores podem improvisar e as suas escolhas 

constroem a direcção e o resultado do próprio jogo. 

 

Contudo, posteriormente, num artigo de Katz, Kunkel & Wordey, que aborda a 

diferenciação das categorias, foi concluído que a linha divisória entre os jogos “role-

playing” e os jogos de aventuras é total, porque nos primeiros as personagens ganham 

experiência e energia através dos encontros inesperados, enquanto nos segundos o 

jogador assume uma personagem específica no enredo do jogo (Myres1990). 

 

Outra classificação de géneros de jogos realizada em 1989 pela revista Computer Gaming 

World aumentou para seis o número de categorias. Além das categorias já consagradas: 

aventura, acção e estratégia, foram acrescentadas as seguintes: simulação, jogo baseado 

nas perspectivas da primeira pessoa em ambientes do mundo real; aventuras Role-

Playing, jogos de aventura baseados no desenvolvimento da personagem; jogos de guerra, 
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baseados em simulações históricas ou futuristas de guerras numa perspectiva de 

comando. 

 

A interacção pode assumir as mais variadas formas, dependo da categoria do jogo, 

provocando diversos sentimentos distintos no jogador. A tabela seguinte relaciona as 

categorias dos jogos com os tipos de interacção que ocorrem (Myers1990). 

 

Categoria do Jogo Tipo de Interacção 

Acção/Arcade Física (acções e escolhas são respostas físicas num determinado 

limite de tempo a um estimulo) 

Jogos de Guerra Competitiva (acções e escolhas do jogador são testadas pelo 

jogador opositor) 

Jogos de Estratégia Ambiental (acções e escolhas do jogador são testadas pelo próprio 

jogo) 

Jogos de Role-Playing Cultural (acções e escolhas são aprendidas e escolhidas através da 

assimilação ambiental e cultural) 

Jogos de Simulação Mecânica (acções e escolhas do jogador são aprendidas e 

escolhidas pela assimilação dos algoritmos de modelos mecânicos) 

Jogos de Aventura Lógica (acções e escolhas são as respostas mentais no 

determinado limite de tempo) 

Tabela 2. Relação das categorias dos jogos com os tipos de interacção 

 
O jogo de computador oferece ao jogador um conjunto de escolhas que podem ser 

objectos do jogo ou eventos do jogo. Estes objectos fazem parte da estrutura do jogo de 

computador, com a representação abstracta do mesmo através de sequências de objectos 

probabilísticos. Neste sentido, as escolhas que um jogador poderá realizar no início do 

jogo vão ter o seu impacto noutras escolhas posteriores. Estes eventos disponíveis para a 

escolha do jogador são considerados como uma corrente sequencial de acontecimentos, 

eventos-objectos guiados por um conjunto de regras probabilísticas.  

Esta sequência na estrutura do jogo de computador determina os padrões de 

interactividade. 

 

2.2.2. Jogos de computador como elementos de socialização  

Segundo (Moita2004), a sociedade actual pode caracterizar-se pelo audiovisual e pela 

narrativa através de imagem-som o que comporta um novo conceito de currículo cultural. 

Este novo currículo forma assim um conjunto mais ou menos organizado de informações, 

valores e saberes que através de produtos culturais do tipo audiovisual atravessam o 
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quotidiano de milhões de pessoas, que porventura interfere nas suas formas de aprender, 

de ver, de pensar e de sentir. 

A relação deste currículo com as camadas juvenis tem largos efeitos, construindo 

imaginários e ajudando a produzir identidades sociais. Esta sociedade, baseada na 

tecnologia e informação, constrói um sistema de rede, conceito este que, segundo Castells 

(2002, p.606-607), “é um conjunto de nós interligados, onde um nó é o ponto no qual 

uma curva se intercepta. (…) Estas redes são estruturas abertas, capazes de se expandir de 

forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar dentro da rede, 

nomeadamente, desde que partilhem os mesmos códigos de comunicação, tais como 

valores ou objectivos de desempenho”. 

 

Apesar de se ampliarem as possibilidades de conhecimento com a sociedade de 

informação e a tecnologia cada vez mais sofisticada, ao mesmo tempo vive-se o não 

acesso de milhões de pessoas a essa mesma tecnologia. É um paradoxo com o fenómeno 

da globalização e o acesso a novos instrumentos da sociedade dos audiovisuais represente 

um factor discriminatório de inclusão/exclusão dos indivíduos nas redes e relações que se 

criam possibilitadas pelas tecnologias. 

 

Segundo Pais (1996), a juventude é uma categoria socialmente construída, (re)formulada 

em contextos sociais, económicos e políticos particulares, uma categoria sujeita a 

modificar-se ao longo do tempo, produto de um complexo processo de construção social. 

A postura sociológica que se impõe na sua análise é procurar não apenas as possíveis ou 

relativas similaridades entre os jovens ou os grupos de jovens, mas, fundamentalmente, as 

diferenças sociais que entre eles existem. Desta forma, a juventude afirma-se de 

diferentes sentidos, ou em diferentes juventudes, levando a reconhecer a existência das 

diferentes culturas juvenis (Gandra2002).  

 

Os jogos de computador têm uma grande aceitação entre este público, levando a que 

muitos jovens paguem muito dinheiro para gastar numa actividade que se apresenta como 

longa, dura e complexa como é o jogo de computador. No contexto cultural, há um 

conhecimento produzido neste espaço lúdico que se torna necessário compreender, pois 

há uma “experiência formativa vivenciada pela juventude e mediatizada pelos jogos 

electrónicos” (Moita2004, p.3).  
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A relação dos jovens com estes novos instrumentos, os jogos de computador, segundo 

Moita (2004), representa uma questão emergente que assume um papel próprio fora dos 

muros escolares, com especificidades próprias que participam e influenciam de forma 

efectiva a educação de valores éticos, sem de contudo deixar de interferir com os 

currículos escolares, os conhecimentos dos indivíduos sobre si, sobre os outros e sobre o 

mundo. Como acentua Stuart Hall in (Moita2004), poderemos considerar um jogo de 

computador um produto cultural porque “é produzido socialmente, criando significados 

que instauram políticas de identidade”. 

 

Neste contexto actual, as relações das pessoas são mediadas na sua maioria por objectos 

electrónicos que exercem diferentes tarefas a partir de um simples gesto humano, através 

dos mecanismos “inteligentes” conseguidos pela automação e robótica. Como 

consequência do ritmo imposto pelo desenvolvimento tecnológico acelerado tem ocorrido 

imensas alterações nos hábitos dos indivíduos e no uso dos seus sentidos, como no 

movimento dos gestos e da linguagem. A aventura tecnológica trazida pelos jogos de 

computador também coloca as crianças e jovens neste processo transformador 

(Moita2004). Estes jogos representam para a cultura lúdica infanto-juvenil o que há de 

mais moderno, inovador e afirma-se como uma expressão cultural do processo de 

globalização. Contudo, este processo globalizante cultural como afirma Ortiz in 

(Moita2004), vai co-habitar e alimentar-se nas culturas e nos imaginários locais e 

regionais, pois parecem ser os que melhor sintetizam os valores universais.  

 

Autores como Johan Huizinga e Roger Caillois afirmam que “o jogo é um elemento 

fundamental na formação cultural da sociedade” (Abreu2003, p.3), no entanto, Ivan 

Bystrina equipara o jogo ao sonho como item fundamental dos universais da cultura. 

“Entre os seres humanos, o jogo não se limita apenas à infância; ao contrário, o ser 

humano aprecia o jogo e as brincadeiras até o fim de sua vida, até a morte. Os jogos têm a 

finalidade de nos ajudar na adaptação à realidade, além de facilitar extraordinariamente o 

aprendizado e o comportamento cognitivo” (Bystrina1995, p.15). 

 

Os jogos de computador parecem oferecer uma inserção cultural, ainda que virtual, mas 

não muito diferente das experiências vividas com os jogos tradicionais. A combinação 

entre o conteúdo e a forma é reprodutível tecnicamente de temas tradicionais (conteúdo), 

irreversivelmente actualizado (forma), com a possibilidade de inserção pela via da 
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fantasia numa realidade mais rica de emoção do que poderiam encontrar em suas próprias 

experiências. Importa não esquecer que o jogo indica sempre as regras de conduta e de 

comportamentos. 

 

Através dos jogos de computador, há aprendizagem que permite um conhecimento, pois 

há necessidade de fazer um esforço de apreender, de pensar, de compreender o mesmo, 

pois vivemos num mundo repleto de novas tecnologias e consequentes transformações 

socioestruturais, emocionais, de linguagem e de comportamento. Todo este ambiente para 

as crianças e jovens impõe um conhecimento empírico em direcção a um conhecimento 

mais abstracto e harmonioso. Fundamentado na rapidez mental, os jovens experimentam 

as possibilidades que o jogo oferece, aliando a integração no mundo das mudanças 

tecnológicas com a proposta de novos saberes (Moita2004). 

 

2.3. Jogos de computador em contexto pedagógico 

O conhecimento científico em torno do jogo adquiriu novos desenvolvimentos na década 

de 50 com a integração dos jogos de guerra, da ciência de computação e de investigação 

operacional. Este início da era moderna do jogo/simulação correspondeu ao aparecimento 

de novas teorias educacionais que enfatizaram mais os métodos activos do que os 

passivos. Outro avanço foi o reconhecimento da importância da experiência, bem como a 

reflexão sobre a mesma, como partes chaves do processo de aprendizagem (Wolfe1998). 

Antes deste período, sobre a presença dos jogos na aprendizagem, havia uma 

ambiguidade história entre a eficácia e utilidade dos mesmos. Apesar do entusiasmo de 

alguns na pesquisa educacional sobre a experiência, os seus contributos directos e 

práticos dados pela experimentação no contexto da educação foram mínimos.  

 

Neste contexto adverso, toda a investigação e literatura produzida sobre os jogos tem 

avançado lentamente porque, como a sua aplicabilidade é diversa, necessita de validação 

e aprovação nos respectivos contextos. A investigação e a literatura sobre os jogos 

progrediram muito devagar até obterem a validação das suas várias práticas. 

 

Os jogos de computador e de vídeo carregam ainda um conjunto de preconceitos na 

sociedade, que os apresentam como um meio negativo no desenvolvimento das crianças e 

dos jovens. É frequente ouvir ou ler afirmações como: “o melhor que se pode dizer dos 
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jogos de computador é que podem ajudar a desenvolver a coordenação olho-mão nas 

crianças”, “o pior dos jogos é sancionar e promover a agressividade e as respostas 

violentas ao conflito”, “tiram às crianças o tempo que deviam ler livros e são uma 

tremenda perda de tempo”. O julgamento dos novos sistemas sociais e culturais, como os 

jogos de computador, é de alguma maneira influenciado pela presença do passado recente 

que influencia a visão sobre as novas formas emergentes, salientando os seus defeitos e 

imperfeições (Steven2005). 

 

Podemos colocar a seguinte questão: porque cativam os jogos? Há respostas diversas 

possíveis, desde a interactividade que prende a atenção de uma narrativa própria do jogo, 

interfaces gráficos vistosos, até mesmo uma explicação científica dada pela neurociência. 

Explicar o fenómeno da cultura dos jogos sem perceber como funciona o cérebro humano 

é contar apenas metade da história (Steven2005). 

 

2.3.1. O funcionamento do cérebro na aprendizagem 

Segundo Wolfe (2007, p. 11), “aprendemos mais sobre o cérebro e sobre o modo como 

ele funciona nas últimas duas décadas do que em todo o tempo que a história registou até 

hoje”. 

Invocar a neurociência para explicar a cultura dos jogos é um novo método de perceber o 

efeito desta nova forma de cultura no modo como a vemos na realidade. Para descrever 

com algum detalhe os jogos de computadores teremos de perceber como eles 

transformam a mente que está a aprendê-los. Apesar da pouca investigação sobre o modo 

como as crianças podem aprender com os jogos sem que se apercebam disso, poderá ser 

afirmado que este poder de cativar tem a ver com a sua capacidade para atingir os 

circuitos naturais de recompensa do cérebro (Steven2005, p.41). Os estudos comparativos 

que servem de base a esta argumentação estão relacionados com toxicodependência. 

Sucintamente, há dois dados pertinentes destes estudos para a compreensão da cultura dos 

jogos de computador. Em primeiro lugar, os neurocientistas estabeleceram uma distinção 

entre a maneira como o cérebro procura recompensa e como proporciona prazer. O corpo 

humano tem analgésicos orgânicos, os opiódes, que são a droga do prazer do cérebro, 

enquanto o sistema de recompensa envolve o neurotransmissor “dopanima” e a sua 

interacção com receptores específicos numa região do cérebro designada por núcleo 

“accumblus” (Steven2005, p.42). Este sistema dopaminérgico é uma espécie de 
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contabilista que regista as recompensas esperadas e envia um alerta com a diminuição dos 

níveis de dopamina, quando essas recompensas não chegam como esperava. Esta 

diminuição dos níveis de dopamina provoca nas pessoas sentimentos como a desilusão e 

ânsia. Este sistema pode ser chamado circuito de busca do cérebro que procura novas 

formas de recompensa no meio que nos rodeia, desencadeando o desejo de exploração. 

 

Que ligação terá estas descobertas com os jogos de computadores? Nos jogos, as 

recompensas estão em toda a parte do seu universo, através da interface centrado na 

apresentação da necessidade dessas recompensas articuladas, tais como: mais vidas, 

acesso a novos níveis, novos equipamentos e feitiços.  

 

A busca é a palavra correcta para o impulso que os jogos criam nos jogadores. Durante a 

maior parte do jogo, o que prende os jogadores é um elementar desejo: o desejo de ver o 

que vem a seguir. Se os jogos foram involuntariamente criados para interagir com a 

arquitectura de recompensa do cérebro, podemos aproveitar esta dependência de maneira 

positiva? Ai está um novo desafio para a educação. 

Sabemos que muitos dos diversificados conteúdos que agrega a aprendizagem das 

crianças e jovens na escola, no dia em que a deixarem, só numa pequena percentagem dos 

alunos terá uma utilidade directa das competências adquiridas. As aprendizagens não se 

confinam à aquisição de uma ferramenta específica, mas antes uma construção de uma 

competência mental que poderá ser útil num outro contexto.  

 

O importante não é o que estamos a pensar, mas como estamos a pensar. Os jogos 

obrigam, muito mais que os livros, filmes ou música, a tomar decisões. A literatura pode 

activar a imaginação, a música despertar fortes emoções, mas os jogos obrigam-nos a 

decidir, a escolher, a definir prioridades. Estes benefícios intelectuais provêem do 

aprender a pensar que significa “aprender a tomar decisões certas: avaliar dados, analisar 

as situações, rever os objectivos a longo prazo e depois decidir” (Steven2005, p.47). 

Contrariando alguns pressupostos pedagógicos, John Dewey, pai do movimento da 

educação experimental, em “Experience and Education”, afirmou ser errado “a ideia que 

uma pessoa só aprende aquilo que está a estudar em determinado momento. A 

aprendizagem colateral como via de formação de atitudes duradouras, de gostos e de 

aversões pode ser, muitas vezes, mais importante do que uma lição de ortografia, de 
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geografia ou de história. Estas atitudes são fundamentalmente aquilo que vai contar no 

futuro.”10  

 

Segundo Steven Johnson (2005, p.49), “aprendemos literalmente ao jogar” porque as 

regras raramente estão integralmente predefinidas antes dos jogadores se sentarem a 

jogar. É preciso sondar a lógica do jogo para perceber o seu sentido e como os resultados 

são obtidos pelo método de tentativa e erro, deparando acidentalmente com coisas, 

seguindo pressentimentos. Esta sondagem implica olhar o jogo com uma profundidade 

até ao subconsciente da pessoa, porque durante o jogo o jogador tem na sua mente os 

objectivos claros para ultrapassar os problemas encontrados, daí a referência natural de 

um jogador quando interrogado sobre o seu jogo de tentar mostrar o que já descobriu até 

ao momento. 

 

Perseguir os objectivos parece bastante fácil, mas a atitude do jogador de “sondar tem a 

ver com profundidade, explorar a lógica recôndita da simulação e seguir os objectivos 

como (…) uma ânsia de superar todos os obstáculos que separam o jogador da conclusão 

do jogo” (Steven2005, p.53). 

Estes objectivos, definidos por um jogador durante o jogo, têm dois aspectos 

interessantes: primeiro, a quantidade de objectivos simultâneos em jogo; segundo, a 

forma hierárquica como esses objectivos estão mentalmente organizados. 

 

“Telescopizar” é outro conceito apresentado por Steven Johnson no contexto dos jogos. 

Esta característica designa o trabalho mental dos jogadores para gerir todos os objectivos 

simultâneos. Este nome transpõe-se da imagem das partes de um telescópio que se 

encaixam umas nas outras, rejeitando a ideia de desempenho múltiplo de tarefas. Há uma 

sequência de objectivos interligados na mente com uma dupla competência de 

concentração nos problemas imediatos, mas mantendo ao mesmo tempo uma visão de 

longo prazo. Consiste em detectar relações e determinar prioridades. Por isso, nos jogos é 

tão importante o planeamento a longo prazo como a concentração no presente. 

Jogar um jogo de computador gera uma série de acontecimentos que, vistos em 

retrospectivas, vão delineando uma narrativa, mas carrega emoções, prazeres e desafios 

inigualáveis à leitura de uma narrativa.  

                                                 
10 Citação feita pelo autor Steven Johnson, in “Tudo o que é mau faz bem”, p.47. 
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O prazer de jogar não se limita aos aspectos de pura diversão dada pelo jogo, também há 

a aprendizagem de regras para progredir no mesmo. O jogo implica uma experiência 

suportada pela aprendizagem colateral que é recompensada pela capacidade de sondar e 

“telescopizar” em situações difíceis e em constante mutação. “A questão não é o que o 

jogador está a pensar, mas como está a pensar” (Steven2005, p.63). Olhar para a cultura 

dos jogos por aquilo que realmente fazem os jogadores durante o jogo é radicalmente 

diferente, porque é o aparecimento destas novas formas que estimulam o pensamento e a 

análise partilhada, que desafiam a mente a perceber o sentido do meio envolvente. 

A aprendizagem é mais eficaz, segundo os cientistas cognitivos, quando ocorre nos 

limites exteriores da competência de um aluno, recorrendo ao conhecimento que já 

adquiriu, mas coloca-o perante a necessidade de resolver novos problemas (Steven2005, 

p.163). 

2.3.2. Processos de aprendizagem por jogos de computador 

Depois de apresentada esta nova abordagem sobre a importância cultural dos jogos de 

computador, é de considerar também uma convergência de conceitos entre a estratégia 

dos jogos com os desafios pedagógicos. Se os jogos de qualidade induzem estados 

desejáveis em outras áreas porque não pensar na sua relação com a educação e formação, 

onde o sucesso das medidas aplicadas não tem tido os resultados esperados? Se as 

tecnologias poderão ser um agente facilitador de convergência de contextos, será possível 

convergir uma estratégia de jogo de computador com os objectivos de determinado 

contexto educacional, potenciando uma aprendizagem altamente motivante e eficaz 

(Mealha2002)?  

 

Esta convergência pode ocorrer de três áreas distintas: formação (contexto social e 

profissional); educação formal (presencial – sala de aula, não presencial – espaço escola); 

educação não formal (fora do contexto escola). Estes contextos exigem por si só a 

integração de estratégias adequadas aos conhecimentos a transmitir em cada área, onde o 

lúdico poderá apresentar-se como uma das possíveis, entre outras. 

 

O espaço educacional tem cada vez mais ultrapassado o espaço das quatro paredes da 

escola, adquirindo novas formas para a educação formal: presencial, não presencial e 

híbrida. No que se refere à educação não formal, esta ocorre fora do aspecto institucional 
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da educação: espaços de lazer, em casa ou no trabalho. Esta convergência exige um 

percurso que siga uma estratégia lúdico-pedagógica eficaz para conseguir que a 

aprendizagem se dê sem esforço, de uma maneira natural, com um sentido de abstracção 

enorme face ao esforço cognitivo e porventura físico que estivesse em causa 

(Mealha2002). Este processo tem associada a necessidade de encontrar interfaces 

homem-máquina optimizadas que criem empatia, onde a satisfação de estar a brincar se 

sobreponha a qualquer sentimento de obrigatoriedade pela aprendizagem.  

 

Os processos de aprendizagem com este cariz devem ter preocupações de foro 

pedagógico, de estratégia de jogo, de design de interacção, de ergonomia de sistemas 

multimédia e de avaliação de conhecimento. 

Alguns dos géneros exigentes nos jogos de computador já se aproximam da 

aprendizagem como uma possível estratégia de acção, contextos de representação (RPG), 

onde os actores assumem um papel específico no contexto de aprendizagem do jogo. 

Como afirmou António Dias Figueiredo, “brincar com esta atitude é brincar numa 

constante descoberta, inesperada mas agradável do conhecimento” (Mealha2002). 

 

A construção de matriz de género poderá ser importante para percebermos as 

propriedades intrínsecas dos vários agentes do jogo, quanto à sua estrutura, conteúdo e 

codificação do contexto acção-reacção. Com o contributo de Myres, reafirmado por 

outros autores posteriores, podemos definir a seguinte classificação matriz de géneros de 

jogos: 

 

Género Materiais – Textos Estrutura Interacção do Jogador 

Acção/Arcade Abstracções geométricas Estimulo – resposta Descoberta/ aprendizagem 

Aventura Abstracções dramáticas Lógica Descoberta/ aprendizagem 

Simulação Algoritmos mecânicos Máquina Descoberta/aprendizagem/ manipulação 

Role-Play Crenças culturais Cultura Descoberta/ aprendizagem 

Jogo-Guerra Opções adversário Competição Descoberta/ aprendizagem/teste 

Estratégia Opções designer Competição Descoberta/ aprendizagem/ teste 

Tabela 3. Matriz de classificação dos géneros dos jogos 

Desta classificação podemos afirmar que o jogo de computador é uma aplicação que pode 

contribuir de forma decisiva no contexto educacional porque provoca uma interacção do 

jogador muito relacionada com o que se pretende com os processos de ensino 

aprendizagem, a descoberta e aprendizagem.  



 

Há também um autor, David Jonassen 

Cognitivas Desenvolver o pensamento crítico nas escolas”,

pensamento crítico no que refere à

cognitivas. Considera que estas são todas aquelas ferramentas informáticas adequadas ou 

desenvolvidas para funcionarem como parceiros intelectuais do aluno, de modo a 

estimular e facilitar o pensamento crítico e a aprendizagem de ordem superior 

(Jonassen2007, p.21). Ao usar uma ferramenta cognitiva, o conhecimento é construído 

pelo aluno, não transmitido pelo p

onde a responsabilidade é atribuída ao parceiro que está mais acto para realizar 

determinadas funções específicas. Neste tipo de parcerias, segundo Jonassen (2007, p.23) 

os alunos devem ser responsáveis

organizando-a posteriormente (tarefas que os humanos realizam melhor do que s 

computadores), enquanto o computador deve efectuar cálculos e armazenar e recuperar 

informação (tarefas que os computadores realiz

 

Para além de fornecer o enquadramento teórico 

autor analisa oito diferentes ferramentas com sugestões de actividades para cada uma 

delas.  

 

Figura 1. 

Este autor apresenta uma classificação de software segundo o modo de aprendizagem 
 

• Aprender a partir da tecnologia

conhecimento sendo o papel do aluno receber es
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Há também um autor, David Jonassen (2007) no seu livro “Computadores, Ferramentas 

o pensamento crítico nas escolas”, que explicita a sua ideia de 

o no que refere à utilização de algumas aplicações como ferramentas 

Considera que estas são todas aquelas ferramentas informáticas adequadas ou 

funcionarem como parceiros intelectuais do aluno, de modo a 

estimular e facilitar o pensamento crítico e a aprendizagem de ordem superior 

(Jonassen2007, p.21). Ao usar uma ferramenta cognitiva, o conhecimento é construído 

pelo aluno, não transmitido pelo professor. Por isso, tornam-se parceiros intelectuais, 

onde a responsabilidade é atribuída ao parceiro que está mais acto para realizar 

determinadas funções específicas. Neste tipo de parcerias, segundo Jonassen (2007, p.23) 

os alunos devem ser responsáveis por reconhecer e julgar padrões de informação, 

a posteriormente (tarefas que os humanos realizam melhor do que s 

computadores), enquanto o computador deve efectuar cálculos e armazenar e recuperar 

informação (tarefas que os computadores realizam muito melhor do que os humanos).  

enquadramento teórico ligado à aprendizagem significativa, o 

autor analisa oito diferentes ferramentas com sugestões de actividades para cada uma 

. Processos de aprendizagem de ferramentas cognitivas 

Este autor apresenta uma classificação de software segundo o modo de aprendizagem 

Aprender a partir da tecnologia (learning from). A tecnologia apresenta o 

conhecimento sendo o papel do aluno receber esse conhecimento como se ele 
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Computadores, Ferramentas 

explicita a sua ideia de 

gumas aplicações como ferramentas 

Considera que estas são todas aquelas ferramentas informáticas adequadas ou 

funcionarem como parceiros intelectuais do aluno, de modo a 

estimular e facilitar o pensamento crítico e a aprendizagem de ordem superior 

(Jonassen2007, p.21). Ao usar uma ferramenta cognitiva, o conhecimento é construído 

se parceiros intelectuais, 

onde a responsabilidade é atribuída ao parceiro que está mais acto para realizar 

determinadas funções específicas. Neste tipo de parcerias, segundo Jonassen (2007, p.23) 

por reconhecer e julgar padrões de informação, 

a posteriormente (tarefas que os humanos realizam melhor do que s 

computadores), enquanto o computador deve efectuar cálculos e armazenar e recuperar 

am muito melhor do que os humanos).   

ligado à aprendizagem significativa, o 

autor analisa oito diferentes ferramentas com sugestões de actividades para cada uma 

 

Este autor apresenta uma classificação de software segundo o modo de aprendizagem  

(learning from). A tecnologia apresenta o 

se conhecimento como se ele 
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fosse apresentado pelo próprio professor (ensino assistido por computador 

(EAC), mas também filmes educativos, tutoriais, aplicações drill-and-practice, 

ensino programado, entre outros);  

• Aprender acerca da tecnologia (learning about). Aqui a própria tecnologia 

constitui, ela própria, objecto de aprendizagem (Computer Literacy; 

conhecimentos e competências necessários para professores e alunos poderem 

utilizar uma determinada tecnologia);  

• Aprender através da tecnologia (learning by). Nesta categoria, inclui-se o 

software que permite que o aluno aprenda ensinando o computador (por 

exemplo, programando o computador através de linguagens como BASIC ou o 

LOGO);  

• Aprender com a tecnologia (learning with). Neste caso, o aluno aprende usando 

as tecnologias como ferramentas que o apoiam no processo de reflexão e de 

construção do conhecimento (ferramentas cognitivas). Aqui, a questão 

determinante não é a tecnologia em si mesmo, mas a forma de encarar essa 

mesma tecnologia, usando-a sobretudo como estratégia cognitiva de 

aprendizagem.  

 

Actualmente há diversas investigações a decorrer cuja temática se baseia na utilização 

dos jogos de computador para transmitir conteúdos pedagógicos. Uma destas 

investigações mais conhecida é “Games to Teach Project”, colaboração entre o MIT 

Comparative Media Studies e a Microsoft. Este projecto aposta numa nova geração de 

conteúdos pelo meio dos jogos de computador (Jenkins2002). Como outro qualquer meio 

de entretenimento, como a televisão e filmes, a maturidade dos jogos de computadores 

trazem um considerável número de propostas, especialmente educacionais. O grande 

objectivo deste projecto é desenvolver jogos de computadores sofisticados na 

matemática, ciências, tecnologias e humanidades. Este objectivo está subjacente à 

capacidade dos jogos em simular fenómenos complexos, juntar os jogadores em torno 

duma história, expressar criativamente as ideias e encorajar o trabalho colaborativo. A 

visão deste projecto é aliar a tecnologia dos jogos a uma aprendizagem sólida (i/s2003).  

 

Este processo de investigação exige uma análise detalhada dos modelos pedagógicos para 

cada área, para conseguir transmitir os conteúdos e a aprendizagem através da 
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participação, do desenho e do jogo. Os conceitos aplicados têm os mais diferentes 

géneros: acção, simulação, RPG e aventura. 

Uma das grandes apostas deste projecto é desenvolver protótipos conceptuais explorando 

vários modelos para enriquecer o ensino da ciência, engenharia e matemática que fosse 

aplicado quer nas universidades, quer nos níveis de escolaridade inferiores. As 

perspectivas nestes protótipos é demonstrar que os jogos têm potenciais pedagógicos, 

para criar as sinergias necessárias entre as entidades responsáveis para produzir e 

desenvolver a próxima geração de software educativo (Jenkins2002). 

 

O projecto Games – to – Teach fundamenta-se em 11 princípios que servem de 

referencial para elaboração duma nova concepção de jogos educativos (Clua2004): 

1. A média de massa, tais como a rádio, televisão, livros e cinemas acabam sendo 

chamarizes para os aspectos científicos, ou seja, muitos indivíduos acabam 

tornando-se pesquisadores devido às suas leituras de ficção científica. 

2. A média no processo de ensino aprendizagem, inspira-se nas séries televisivas 

produzidas para apresentar o mundo científico para os jovens. Ou seja, a média 

sempre preocupou-se na produção de conteúdos didácticos de uma forma mais 

envolvente e motivadora para os alunos. 

3. A industria de jogos de computador está madura e consolidando-se com uma nova 

forma artística que envolve teatro, psicologia e arquitectura. 

4. Existe o problema dos jogos didácticos enfatizarem fortemente os aspectos 

didácticos, sendo que tal modelo acaba reduzido a motivação para a 

aprendizagem. O desafio para os projectos de jogos com objectivos didácticos é 

fundir conteúdo educacional com jogabilidade. Combinando de forma 

significativa os alunos em temáticas tal como a matemática, de forma criativa; 

5. A necessidade de projectar jogos didácticos da nova geração que permita os 

alunos resolver os problemas de forma crítica e criativa. Deve ser dada a hipótese 

de explorar mundos que contenham materiais didácticos; 

6. Aspecto motivacional. Os jogos de computador podem ser considerados o estado 

da arte para o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem; 

7. A possibilidade de manipular sistemas complexos. Jogos, tais como, SimCity 

permite que o jogador gira uma cidade tendo que analisar inúmeras variáveis 

simultaneamente. 
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8. Os jogos de computador acabam tornando-se mundos digitais imersivos, 

potencializando a imersão através da experimentação destes mundos. Os 

conhecimentos adquiridos através destas explorações poderão ser transferido para 

outras situações práticas do quotidiano, devido ao desenvolvimento de habilidades 

cognitivas através de um processo de aprendizagem significativa: 

9. As comunidades virtuais oriundas dos mundos virtuais potencializam uma rede de 

intercomunicação entre os indivíduos e potencializam também a fantasia, através 

da interpretação de personagens que vivem nesses mundos; 

10. O processo de avaliação com jogos de computador pode tornar-se adaptativo 

através do uso de agentes inteligentes capazes de observarem o desempenho do 

jogador e elaborar desafios personalizados para este; 

11. A produção desta nova geração de jogos didácticos requer equipas 

multidiscplinares, criativas e capazes de trabalhar cooperativamente.   

 

Outro autor, James Paul Gee (2006), definiu um outro conjunto de características para o 

desenvolvimento do jogo que passam um pouco pelo prazer que retiramos quando 

jogamos. E ele coloca a pergunta da seguinte forma: como conseguir embeber as 

características que tornam um jogo de computador num bom jogo, aproveitando as suas 

fontes de prazer, e colocando-as também na aprendizagem. A resposta segundo Gee 

(2006) está nas seguintes características: 

 

1. Motivação 

 Está claro que os jogos de computador motivam profundamente os jogadores, 

colocando o seu focus, a sua atenção em resolver os complexos problemas 

colocados no seu caminho desde o seu início. Os jogos conseguem atenção 

profunda dos jogadores, por isso chave é pesquisar para compreender a fonte ou 

as fontes desta motivação que também podem ser aplicadas à aprendizagem. Uma 

hipótese para a motivação dos bons jogos pode estar na procura de soluções para o 

problema e a aprendizagem juntos com a exposição do domínio. E não pode ser 

esquecido que se estão aprender o domínio com os bons jogos também o fazem 

pela utilização dos princípios mais profundos da aprendizagem. 

 

2. O papel de fracasso 
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 O fracasso apresenta-se no jogo como uma das características como a motivação 

que provoca e a aprendizagem que ele possibilita. Nos bons jogos o valor do 

fracasso é baixo, porque quando os jogadores erram, eles, por exemplo, podem 

começar novamente o seu jogo na última gravação. As características do fracasso 

nos jogos permitem aos jogadores tomarem riscos e testar as hipóteses poderia ser 

demasiado caro em lugares, tais como salas de aula onde o preço do fracasso é 

mais alto ou onde nenhuma aprendizagem se origina do fracasso. 

 

3. Competição e colaboração 

 Os jogadores gostam de competição com outros jogadores nos jogos, quer seja de 

um para um quer em equipa. É notável que muitos jovens jogadores vêem a 

competição nos jogos de computador como prazer e motivação, mas não o sintam 

na escola. O que parece evidente é que a competição nos jogos de computador são 

vistos pelos jogadores como social e são muitas vezes organizados de maneira que 

permitem às pessoas competirem com outras que estão ao mesmo nível ou como 

parte e parcela de uma relação social que o acto de jogar é tão importante como a 

vitória ou a derrota. Além disso, os jogadores valorizam muito o jogo 

colaborativo, porque batem o jogo em conjunto e em colaboração do grupo 

percorrem jogos de multi jogadores online. De facto, a colaboração e a 

competição parecem muitas vezes estar estreitamente relacionadas e integrado no 

acto de jogar, ao passo que isso não é situação usual na escola. 

 

4. O desenho de jogos 

 Além de questões de motivação, fracasso, competição e colaboração, há as várias 

maneiras que os jogos possam são projectados para as características que 

promovem a aprendizagem e um sentido de domínio. Contudo há algumas 

características de que o desenho de jogos vídeo parece associar-se que estão 

estritamente ligados com os princípios já conhecidos da aprendizagem. Por isso 

deve ser considerado estas sete características de desenho: 

 

(a) Interactividade 

 Num jogo vídeo, os jogadores fazem coisas acontecer; eles não consomem 

somente que o desenhista de jogo colocou antes deles. Nos bons jogos, os 

jogadores sentem como suas as acções e as decisões, e não como acções e 
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decisões dos desenhistas. Consideram-se como co-criadores são do mundo do 

jogo e das experiências que têm. Cada jogador baseado no seu estilo, decisões e 

acções toma uma trajectória diferente pelo mundo de jogo. Assim todos os 

jogadores tomam parte simultaneamente no modo de leitura (interpretação) e de 

escrita (de produção).  

 Toda a aprendizagem profunda implica que os alunos sintam um sentido forte de 

propriedade e agência, bem como a capacidade de produzir e não somente 

consumir passivamente o conhecimento. 

 

(b) Configurável 

 Em alguns jogos, os jogadores são capazes de alterar o jogo para ajustar a sua 

aprendizagem e jogar estilos, por exemplo por adopção de níveis de dificuldade 

diferentes ou a escolha personagens diferentes com habilidades diferentes. Outros 

jogos ainda são projectados para permitir a variedade de estilos de aprendizagem e 

de jogo, fornecendo múltiplos modos de resolver os problemas no mesmo. A 

configuração no que se refere à possibilidade de vários estilos de aprendizagem e 

de múltiplos caminhos de, é um princípio importante de aprendizagem em muitos 

contextos. 

 

(c) Identidade forte 

 Os bons jogos oferecem a identidade de jogadores que provoca um investimento 

profundo da parte do jogador. Tal identidade muitas vezes é unida a um carácter 

virtual específico (avastar). Quando os jogadores estão utilizando personagens no 

jogo, a identidade forte é realizada no personagem que os jogadores querem 

habitar o personagem e projectam prontamente as suas próprias fantasias, desejos 

e prazeres para o mesmo; ou pelo jogador que tem necessidade de determinar os 

traços de um personagem inexistente de tal modo que o jogador pode criar uma 

história de vida para personagem no mundo de jogo. Além disso, nos jogos, a 

identidade do personagem que cada jogador assume, associa-se muito claramente 

com os tipos de funções, habilidades e metas cada um tem de executar no mundo 

virtual.  

 

(d) Problemas bem sequenciados 
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 Nos bons jogos, a apresentação de problemas é cuidadosamente sequenciada. 

Mais concretamente, alguns problemas são introduzidos no início do jogo para 

levar os jogadores a formarem boas suposições sobre como prosseguir quando 

eles ficarem perante problemas mais difíceis no decorrer do jogo. Neste sentido, 

ao longo do jogo estão sempre ansiando pelas partes posteriores. No contexto da 

aprendizagem a sequência é crucial para a aprendizagem eficaz em domínios 

complexos. 

 

(e) Um nível agradável de frustração 

 Os bons jogos ajustam desafios e dão o feedback de tal modo que uma variedade 

de jogadores pode experimentar o jogo como desafio, Os jogadores adquirem o 

feedback que indica se eles estão no caminho certo para êxito do fim do jogo.  

 

 (f) Um ciclo de perícia 

 Os bons jogos criam e suportam o que foi chamado nas ciências de aprendizagem 

como o “ciclo de perícia”, com ciclos repetidos dos extensivos à prática e aos 

testes do domínio daquela prática antes de ser lançado um novo desafio levando a 

uma nova prática e a um novo domínio. Isto constitui-se como um bom 

procedimento num jogo. 

 

(g) “Profundidade” e “justo” 

 Estes termos estão usados na comunidade de jogadores para descrever a arte de 

construção do jogo. Um jogo é “justo” quando é desafiante, mas fundado num 

caminho que leva ao êxito antes que construir no fracasso sob o qual o jogador 

tem muito pouco ou nenhum controlo. Considerar o jogo como “'profundo” é 

quando os elementos do jogo que inicialmente pareciam simples, e tão fáceis 

aprender e usar, que vão-se tornando mais e mais complexos que o jogador 

procura dominá-los e entendê-los. Estas duas características também poderiam ser 

postas em utilização uso nas ciências de aprendizagem. 

 

Como conclusão, segundo Gee (2006), estas características básicas dos jogos também 

parecem ser importantes para uma aprendizagem eficaz, por isso podem e devem ser 

exploradas e utilizadas nos jogos de computador com alto potencial para aprender e 
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integrar a aprendizagem em sistemas altamente eficazes com sérios propósitos dentro e 

fora da escola. 

 

2.3.3. Concepção pedagógica do jogo de computador  

Um jogo de computador tem uma concepção aceite (Battaiola2004) que é um sistema 

composto por três componentes básicas: enredo, motor e interface interactiva, estando o 

sucesso do mesmo associado à combinação perfeita destes componentes, ligados às 

actividades lúdicas atractivas que o jogo possa fornecer aos jogadores e não à sofisticação 

computacional que possa conter. 

Passando a explicar sinteticamente cada um dos elementos, o enredo define o tema, os 

objectivos e a sequência do jogo; o motor é o mecanismo que controla as reacções do 

jogo em relação às acções do jogador; e por último, a interface interactiva controla a 

comunicação entre o motor e o jogador atribuindo graficamente um estado novo do jogo 

(Tobaldini2006). 

O Design é uma actividade interdisciplinar que tem entre as suas competências a 

concepção e desenvolvimento de projectos de objectos e mensagens visuais que 

equacionem sistematicamente dados ergonómicos, tecnológicos, económicos, sociais, 

culturais, estéticos que atendam concretamente às necessidades humanas (Battaiola2004).  

Olhando para a concepção de um jogo de computador que coloca a tecnologia de um lado 

e no outro o homem (jogador), o design pode contribuir pata minimizar os problemas que 

porventura surjam na interface do sistema homem/jogo/computador. Da mesma forma 

que em termos dos componentes básicos dos jogos, dois deles, o enredo e a interface, 

estão também ligadas à área de intervenção do design, enquanto o outro, o motor, está 

relacionado com funções específicas da programação. 

Ao enredo, a contribuição do design passa pela elaboração da trama, pela definição de 

cenários e personagens ena redacção e formatação do roteiro, enquanto na interface tem 

um papel significativo porque pelo design pode aumentar o nível de interacção entre o 

jogador e jogo. Segundo Battaiola2004, a interface gráfica do jogo é fundamental para 

aumentar o seu realismo e o nível de encaixe do jogador ao seu ambiente, sendo um 

factor de grande importância do jogo. É importante destacar por último que parte do 

potencial de atracção dos jogos vêm dos estímulos visuais. 

Os jogos educativos requerem enredos atraentes segundo Amory apus [Clua2004]. Para 

este autor é muito importante utilizar os jogos computorizados no processo educacional 
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pelo facto deste afectarem a motivação, as funções cognitivas e a curiosidade do aluno, 

pois estes jogos permitirem a experimentação e a exploração do jogador. Contudo, estes 

jogos têm por vezes graves problemas ao apresentar ao aluno uma colecção de enigmas 

sem nenhuma ligação, tornando os jogos desinteressantes.  

Segundo Chris Crawford (1997), a taxonomia dos jogos de computador dividem-se em 

duas categorias: os jogos de habilidade e acção (“Skill and Action”), que acentuam os 

aspectos das percepções e habilidades motoras; e os jogos de estratégia (“Strategy”), que 

acentuam mais o esforço cognitivo.  

Na primeira classe, os jogos são caracterizados por serem em tempo real, utilização de 

controlos específicos simuladores dos reais, em vez do uso do teclado (ex.: volante de 

carros ou alavancas de avião). Neste contexto, as principais habilidades exigidas ao 

jogador são a coordenação entre o olho e a mão, bem como um rápido tempo da reacção 

aos acontecimentos na tela. A segunda classe da taxonomia de Crawford (1997), acentua 

a cogitação em vez da manipulação, não querendo com isto dizer que os jogos de 

primeira classe sejam destituídos do conteúdo estratégico. Contudo o principal factor de 

distinção entre as duas classes é o aspecto as habilidades motoras que o jogo pode 

provocar no jogador. E este aspecto nos jogos de estratégia não existe. Outra 

característica dos jogos de estratégia é que necessitam de mais tempo para ser jogado.  

O mesmo autor considera que embora todos os jogos podem ter algum propósito 

educativo, os jogos educativos são incluídos na segunda categoria/classe pois são 

projectados tendo em mente explicitamente metas educativas. 

Estes jogos educativos podem ser bastante simples ou podem ser ambientes de 

aprendizagem ricos e complexos denominados por alguns de micromundos, porque estes 

fornecem um mundo imaginário para ser explorado pelo aluno. Para Papert (2002), 

mentor da ideia de micromundo baseado num ambiente computacional durante a década 

de oitenta, definiu-o como sendo ambientes férteis para o desenvolvimento cognitivo da 

criança. Este autor apresenta o construcionismo que se suporta em muitas ideias do 

construtivismo de Piaget, baseando-se que as crianças desenvolverão melhor o cognitivo 

descobrindo por si mesmas o conhecimento específico e necessário, tornando-se por isso 

o sujeito activo construtor do seu conhecimento. Partindo do pressuposto que as crianças 

manifestam o desejo de aprender algo e têm a oportunidade de aprender praticando, 

mesmo quando o ensino é insuficiente. Este aspecto pode ser observado na aprendizagem 

de jogos de acção, no qual as crianças são desafiadas a ganhar o jogo mesmo não 
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conhecendo as regras (todas ou quase nenhuma), mas no entanto elas se lançam para 

descobrir as regras e ganhar o jogo. 

Os jogos de computador educativos, para Battaiola (2004), disponibilizam uma forma 

onde o aluno ou aprendiz pode estar imerso em micromundos construtivistas. Outro 

autor, Yasmin Kafai (2001) considera que os jogos com propósitos educacionais podem 

ter duas abordagens possíveis: instrucional e a construtivista. A primeira, a instrucional, 

está voltada para a construção de jogos para ensinar. A criança aprende algo enquanto faz 

uma determinada actividade, pois existe uma integração do conteúdo que será ensinado 

com a ideia do jogo, criando jogos para aprender em vez de jogar jogos da aprendizagem. 

Esta ultima ideia, jogos de aprendizagem, é abraçada pela abordagem construtivista. Em 

vez de embutir “lições” directamente nos jogos, a sua meta foi providenciar aos 

aprendizes um maior leque de oportunidades de construir os seus próprios mundos 

utilizando ferramentas computacionais, e simultaneamente construir novas relações com 

o conhecimento adquirido durante o processo de aprendizagem. Os jogos são usados para 

aprender (Kafai2001).   

O maior desafio que pode incorrer os jogos de computador educacionais é oferecer para o 

aprendiz/aluno um ambiente que proporcione a imersão onde os jogadores queiram estar 

e explorar e aprender da mesma forma que fazem nos jogos de computador comerciais. 

Segundo Castell & Jenson (Castel2003), os jogos comerciais são extremamente atractivos 

para as crianças e jovens com elevada qualidade técnica, contudo não são considerados 

como jogos com valor educativo, por considerarem o jogador como um comprador. No 

oposto, os jogos educativos não são considerados atractivos porque não criam a dose 

certa de sensação de imersão, pois trata o jogador como um estudante pela forte 

abordagem educacional implícita. Dai os autores referirem que os jogos didácticos 

seguirem a rota de sucesso dos jogos comerciais porque estes permitem uma maior 

imersão, uma exploração do espaço e permite que o aprendizado interprete um 

personagem e explore o mundo virtual. 

Uma nova concepção dos jogos didácticos tem de ser adoptada para que ultrapasse a 

dificuldade que estes sejam interessantes do ponto de vista do jovem, libertando-se da 

focalização numa determinada de interesse que limita os interessados e não o público em 

geral. Também é importante que os jogos educativos possuam grandes desafios e mais 

motivadores, de forma tenham o elemento chave para um jogo: a imersividade. Esta está 

relacionada com o grau de interactividade que um jogador é capaz de ter numa aplicação 

(Clua2004). Esta questão da interactividade nos cenários não está apenas relacionada com 
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a capacidade de andar num cenário, mas também com a capacidade de interagir com 

objectos e outras personagens dentro desse mundo virtual. Para Battaiola et al. (2002) as 

pessoas preferem, usualmente, realizar tarefas que lhes tragam prazer e divertimento. 

Assim, uma característica que deve estar associada ao aprendizado é a motivação. Tal 

motivação só é obtida nos jogos que propósitos didácticos, se tais permitirem uma maior 

imersão. É preciso dar um maior ênfase aos aspectos lúdicos em vez de somente aos 

aspectos didácticos, pois os jogos perdem a sua espontaneidade, a característica de prazer 

e torna-se semelhante às aulas tradicionais com textos didácticos usando o quadro e o giz 

(Clua2004).  

Por isso, os jogos devem ser espontâneos, lúdicos e dar prazer de forma que no processo 

de design o educador tem de pensar os momentos adequados para inserir os aspectos dos 

conteúdos, sem nunca esquecer do prazer em jogar. Os aspectos dos conteúdos devem ser 

inseridos como um pano de fundo (“background”) e não os destacando como elementos 

principais da trama. A aventura, os desafios e a resolução de enigmas é que tratam-se dos 

elementos-chave capazes de motivar os jogadores a interagirem. 

Segundo a Teem11 (Teachers Evaluating Education Multimedia), organismo inglês que 

tem contribuído para os jogos na educação, estes têm de estimular as pessoas a ganharem 

importantes habilidades, como negociação, planeamento, pensamento estratégico e 

tomada de decisões. Os jogos devem abordar temáticas interdisciplinares inseridas em 

tramas de aventura e mistério. Assim o jogador ao elaborar a estratégia para resolver 

algum mistério irá encontrar na trama uma série de desafios relacionados com os 

conteúdos escolares.  

A abordagem educativa aqui reflectida é a aprendizagem construtivista de D. Jonassen 

que tem como meta principal a criação de uma solução de problemas e o 

desenvolvimento conceptual. Suportada pelo construtivismo, o indivíduo é agente activo 

de seu próprio conhecimento, isto é, ele constrói significados e define o seu próprio 

sentido e representação da realidade de acordo com suas experiências e vivências em 

diferentes contextos.  

Portanto, um ambiente de aprendizagem será construtivista se promover aprendizagem 

significativa com as seguintes qualidades (Jonassen1996):  

(i) resulte de experiências genuínas;  

                                                 
11 Conferir em http://www.teem.org.uk/  
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(ii) que resulte de integração de novas ideias dos alunos a seu conhecimento 

anterior;  

(iii) resulte de reflexão e análise das experiências dos alunos;  

(iv) resulte de um trabalho colaborativo entre alunos;  

(v) resulte de um objectivo, uma intenção do estudante;  

(vi) resulte da resolução de problemas do mundo real, portanto complexos, 

irregulares e sem uma única solução;  

(vii) resulte de uma actividade no mundo real significativo ou simulada em algum 

caso ou problema em vez de modelos abstractos;  

(viii) resulte de uma actividade coloquial mediante a conexão de alunos através da 

cidade ou através do mundo. 
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3. RPG – Role Playing Games 
 

RPG, ou Role Playing Game, significa “Jogo de Interpretação de Papéis” ou de 

personagens (Tobaldini2006, p.1) onde existe um desenvolvimento tanto da personagem 

como da história. A narrativa é construída entre todos os participantes, onde cada um 

destes assume uma personagem para evoluir a história sem que haja um roteiro pré 

definido. Os participantes tomam parte de uma aventura imaginária, assumindo outra 

identidade, cujo tipo de aventura é definido por um árbitro denominado Mestre. Este 

define o cenário e as personagens que o jogador ou os jogadores encontrarão no decorrer 

da aventura. Este elemento também descreve as situações que os jogadores vivenciarão, 

tendo como base as regras específicas do jogo. 

 

Dependendo da situação, o Mestre pode decidir arbitrariamente o que acontece. Com 

objectivo de melhorar a aventura, o Mestre faz referência a uma regra específica do jogo 

para decidir o que é possível, ou lança os dados para conseguir um resultado aleatório 

(Nunes2004). 

 

Quando se pretende contextualizar a abordagem feita aquando do acto de jogar o RPG é 

essencial começar por afirmar que todos intervenientes participam do processo de 

criação, sendo cada aventura uma jóia distinta, lapidada por aqueles que tomam parte 

nela, onde o Mestre fornece o material bruto, mas o seu polimento é dado pelos jogadores 

(Jackson1994). 

 

O conceito de RPG assume uma grande proximidade com o contar de histórias que 

podem ocorrer em qualquer lugar e em qualquer época correspondendo a um cenário. A 

história vai sendo elaborada pelo Mestre e pelos participantes à medida que é contada e 

vivida como uma aventura. Esta elaboração não é nem aleatória, nem arbitrária, pois o 

Mestre toma as decisões seguindo um sistema de regras aceite por todos os jogadores.  

 

Há outras referências que colocam o RPG como uma forma de ficção, considerado como 

um “acto colectivo de criação de narrativas orais” (Ludus2004a), recuperando, revisando 

e adaptando para um contexto moderno de histórias da tradição oral. Os RPGs de mesa 

como processos de criação de narrativas orais têm um alargado historial de utilização em 

contextos de aprendizagem dentro de sala de aula e noutros espaços extra escolares. 
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Segundo Tobaldini (2006), há no RPG a contextualização de três componentes 

importantes: ambientação, história e sistemas de regra que são utilizados para 

incrementar a sensação de imersão dos jogadores em ambientes virtuais. A criação de 

uma ambientação a partir duma temática em torno do mundo representa a 

contextualização de onde decorre a história do jogo. O outro elemento, a história, é o 

roteiro aberto de aventuras ou acções determinadas pelo jogador que está inserido no 

ambiente específico do jogo. O sistema de regras é também importante porque consiste 

num conjunto de regulamentos que definem os comportamentos dos elementos no 

mundo. 

 

Outro aspecto relevante dos jogos RPG é que o desafio colocado aos jogadores resulta na 

interacção dos mesmos, apoiado no diálogo e na troca de ideias. O RPG não assume uma 

vertente competitiva, pois em muitas situações o resultado positivo da aventura 

dependerá da cooperação entre os membros do grupo (Nunes2004) Sendo cumpridos os 

objectivos da história, a sensação de vitória será partilhada por todos.  

 

O mais interessante neste tipo de jogo, segundo Bolzan (2003), não é a interpretação da 

personagem, mas sim a aprendizagem adquirida com a decisão nos momentos 

fundamentais da aventura e a possibilidade de encontrar soluções diferentes e criativas 

para as situações emergentes. 

 

As referências teóricas sobre RPG são bastante escassas, apesar de existir um grande 

volume de informação sobre assunto, centrado no material do jogo ou suplementar ao 

jogo (sistemas de regras, cenários, expansões de regras e ilustrações, entre outros). 

Segundo Bolzan (2003), os livros demonstram como se joga RPG, mas não fazem uma 

análise sobre o jogo. No entanto, e em resumo, podemos indicar que um RPG possui os 

seguintes elementos fundamentais (Tobaldini2006) e (Bolzan2003): 

 

• Jogador: controla as acções da sua ou das suas personagens (Player Character – 

PC) dentro da trama, do sistema de regras e do cenário do jogo;  

• Mestre do jogo: controla as personagens que interagem com o jogador durante o 

jogo e é responsável por todos os factores do cenário e trama que não envolvem 

as acções das personagens. Ao controlar o cenário, adapta-o à medida das 
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necessidades da trama e é o responsável absoluto pelos objectivos secretos. Tal 

como as restantes personagens deve seguir e respeitar o sistema de regras, 

podendo, no entanto, mudar situações desde que haja uma lógica razoável; 

• Sistema de regras: limita os tipos e níveis das capacidades de uma personagem 

nas suas acções. O Mestre avalia a concordância das acções com as regras e o 

respectivo resultado 

• Cenário: trata-se do mundo, ambiente em que os jogadores estão inseridos com 

referências temporais e geográficas;  

• Personagens: são as projecções da fantasia dos jogadores dentro de um cenário 

proposto e podem ser construídos pelo jogador ou pré-existentes. No entanto, 

são obrigatoriamente montados dentro do sistema de regras e cenário 

estabelecidos pelo jogo; 

• Trama: ocorre dentro do cenário, onde as personagens se unem para algum tipo 

de aventura ou acção que ocorre durante o jogo; 

• NPCs (Bon Player Characters): designam as personagens controladas pelo 

Mestre do jogo ou pelo sistema e não pelos jogadores, assumindo um papel de 

coadjuvantes das personagens nas aventuras. 

 

Há duas estratégias usuais para a concepção dos RPG: a campanha e a aventura. Na 

primeira, o destaque vai para o crescimento das personagens dentro do cenário, que 

evolui ao longo de uma sequência de aventuras. Estas não representam uma vitória 

definitiva, mas apenas pequenos desafios específicos a serem conquistados para a 

melhoria da moral, bens e capacidades das personagens no cenário. A outra prática usual 

é a aventura (Bolzan2003), onde os jogadores juntam as suas personagens para uma 

aventura apenas, que tem um fim e um objectivo definidos e uma vitória definitiva a ser 

conquistada que representa o fim do jogo.  

 

3.1. Histórico do RPG 

O RPG surgiu nos Estados Unidos da América (EUA) no início da década de 70, por 

David Wesely12, com vantagens na estimulação da pesquisa, da participação, da 

interpretação e criatividade dos intervenientes (Zimmermann2004). O aparecimento de 

RPG derivou inicialmente de jogos de guerra com miniaturas, onde os participantes 

                                                 
12 Conf. com entrada “David Wesely” em http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Wesely 
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controlavam exércitos ou armadas e simulavam batalhas em cenários históricos 

representativos de guerra que existiram.  

 

No início dos anos 70, David Wesely, juntamente com outras pessoas aficionadas pelas 

simulações, introduziram algumas inovações (Ludus2004b): ser jogado por vários 

jogadores e não apenas por dois; cada jogador poder controlar uma personagem miniatura 

e não controlar o exército inteiro; os jogadores terem objectivos convergentes e não 

concorrentes; os participantes terem objectivos distintos a cumprir. Tornou-se necessária 

a presença de um árbitro dado que as personagens eram protagonistas de várias histórias 

interligadas e, por último, o cenário deixou de ser exclusivamente o campo de batalha, o 

que dava uma grande liberdade de acção das personagens na interpretação. 

 

Num segundo momento da evolução do RPG foi introduzido a ideia de evolução da 

personagem: conseguindo determinados objectivos no jogo são aumentadas as suas 

capacidades e atributos no jogo (Ludus2004b).  

 

O primeiro jogo RPG publicado foi “Dungeons & Dragons”, em 1974, pela empresa 

Tactical Studies Rules13. As regras definidas neste jogo quantificavam as características e 

as capacidades dos personagens e empregavam fórmulas simples para determinar o 

resultado das acções declaradas pelos jogadores. As regras enquadram-se em níveis que 

definem o grau de competência das personagens nas suas habilidades. Este jogo é uma 

ambientação de fantasias, roupas ou simulação do modo de vida medieval, livremente 

inspirado na obra de John Ronald Reuel Tolkien, “O Senhor dos Anéis”, tornando-se num 

grande sucesso num curto espaço de tempo. 

 

No início dos anos 80, começaram a surgir outros jogos importantes com as mesmas 

características embora só no início dos anos 90 é que os RPGs começaram a ser 

reconhecidos como um tipo de actividade cultural, conseguindo vencer preconceitos. 

Dadas as características, estrutura e proposta diferente que este tipo de jogo apresenta em 

relação aos restantes, ganhou inicialmente uma imagem negativa, pois tudo o que é 

diferente tende a ter uma reacção inicial negativa.  

 

                                                 
13 Conf. com entrada “Role Playing Game” em http://en.wikipedia.org/wiki/Role_playing_game 
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3.2. Características do RPG 

Depois de falar dos elementos básicos do RPG, é oportuno referir as características mais 

teóricas que distinguem o RPG em termos de suporte e de proceder de outros tipos de 

jogos e de outras maneiras de contar histórias. 

Num jogo RPG pode-se considerar que existem quatro características principais: a 

narrativa, a hipermédia, a socialização e a interactividade (Bettocchi2003).  

Um RPG é constituído de texto verbo – audiovisual (texto escrito, imagens e a narrativa 

do mestre e representação das personagens pelos jogadores), onde a disponibilidade 

instantânea de possibilidades articulatórias permite a concepção, não de uma obra 

acabada, mas de estruturas que podem ser recombinadas diferentemente por cada 

utilizador. O conjunto destes elementos (ilustrações, textos, linguagem corporal e verbal), 

são janelas ou “links” (ligações) de informação para o jogador sobre o cenário onde serão 

construídas as suas próprias histórias e, consequentemente, as suas imagens, textos, etc.  

 

Por narrativa entende-se formas textuais, utilizando ou não imagens, como é o caso da 

literatura, cinema, televisão, RPG ou “videogames”, cujos elementos constitutivos 

caracterizam-se como narrativos por possuírem os elementos como o tema, personagens, 

acção, tempo, espaço, ponto de vista e conflito, possuindo unidade de acção, tempo e 

lugar, e desenvolvendo-se através da relação de causa e efeito, segundo Coelho (2002). 

Sendo a narrativa a enunciação de um discurso que relata acontecimentos ou acções, para 

a sua definição é necessário tomar em consideração a história que ela conta e o discurso 

narrativo que a enuncia. Assim, a história será o conteúdo do acto narrativo, ou seja, o 

seu significado, enquanto o discurso que a dá a conhecer será o seu significante 

(Alves2005). 

 

O processo narrativo no contexto do RPG é caracterizado pelas colagens, apropriações e 

reinterpretações (Bettocchi2002), cuja definição está associada a uma pilhagem narrativa. 

Este processo de criação colectiva mantém a história aberta a outras histórias e outras 

imagens apropriadas e trazidas pelos autores participantes. Há, pois, uma possível 

comparação do RPG ao hipertexto, porque cada texto ou imagem na história podem ser 

janelas, que podem ser ou não trilhadas, em oposição à torrente de informações 

(Bettocchi2003), que muitas vezes nos conduzem à sedução da passividade das aventuras 

prontas.  
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Segundo (Machado1997), os meios de comunicação hiper mediáticos (hipertexto e 

multimédia) seriam os que mais se aproximam da própria maneira de funcionamento do 

pensamento e da imaginação humana. Assumem-se “(…) como um processo vivo que se 

modifica sem cessar, que se adapta em relação ao contexto, que enfim, joga com os dados 

disponíveis”. Daqui entrar a segunda característica do RPG, a hipermídia, apresentada 

por (Crenzel2002, p.31) como a evolução do hipertexto. Segundo o inventor da palavra 

hipertexto, Ted Nelson em 1992, balizou o mesmo com um conjunto de escritas 

associadas, não sequenciais com conexões possíveis de seguir e oportunidades de leitura 

em diferentes direcções (Gosciola2003).  

 

Segundo Plaza (2003) em (Bettocchi2003), a evolução do hipermídia é composta pela 

forma combinatória e interactiva do multimédia (texto + imagem + som + outros), cujo 

processo de leitura é designado pela metáfora de “navegação” dentro de um mar de textos 

polifónicos que se justapõe, tangenciam e dialogam entre si. 

 

Esta noção das informações não serem absorvidas de forma linear, uma após as outras, 

mas de forma simultânea e fragmentada, corresponde em grande medida ao 

funcionamento do cérebro humano. Assim, com base no significado do gráfico do 

hipertexto, o “link” (elo em português), este transforma a imagem fixa ou texto em ponto 

de intercepção entre nós textuais, que pela sequência cria um espaço informativo 

tridimensional. (Crenzel2002, pp.37-38). Os elementos associados ao RPG assumem-se, 

por isso, como “links” de informação para o jogador, influenciando concretamente o 

rumo da evolução da personagem pelas ligações ou elos que possam ter associados. 

 

A socialização interactiva é outra das características que o jogo RPG assume, embora seja 

disponibilizado sobre um suporte físico e limitado. O RPG oferece uma ambientação, 

uma plataforma onde os jogadores constroem colectivamente as suas próprias histórias e 

personagens, independentemente do seu suporte: papel, electrónico ou mesmo oral 

(Bettocchi2003), como uma actividade de grupo. Há uma colaboração entre os jogadores 

na história face aos desafios colocados pelo mestre para que sejam bem sucedidos, 

conversando, trocando ideias e expondo as acções das suas personagens numa 

interactividade constante. 
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O suporte fornecido pelo jogo não tem por objectivo oferecer histórias fechadas e 

completas, mas sim possibilidades autónomas e imprevisíveis que se possam realizar em 

cada momento do jogo, desenvolvendo a criatividade e imaginação dos jogadores ao 

decidirem como os seus personagens reagem e resolvem os desafios lançados 

(Cabalero2006).  

 

A construção colectiva que representa o RPG, pode ser vista como um importante 

elemento de comunicação, porque o acto de jogar permite uma maior facilidade de se 

comunicar, expressar um pensamento. Este acto de jogar dá a possibilidade de exercitar a 

sua fantasia e torná-la aceitável no meio onde está. Esta concretização, segundo Flávio 

Andrade (1997) em (Bettocchi2003), confere ao jogo o grande papel como elemento 

socializante, porque o jogador ao sentir-se aceite, começa a se despir da sua inibição e se 

expõe mais à sociedade. É de ter em conta também outro aspecto que é a contribuição 

para a valorização do contexto ambiental de actuação das personagens. Este processo é 

conseguido através da explicitação do conhecimento sobre o objecto por parte jogador, a 

partir das suas crenças, valores, emoções e imaginação, contando com a interacção e 

cooperação entre os jogadores. 

 

A interactividade é a última característica geradora de tensão, pois permite a 

imprevisibilidade dos acontecimentos devido às situações inusitadas que acabam por 

desencadear novas experiências e novas resoluções de problemas. Ainda na sequência da 

tensão interactiva, esta é criada pela autonomia da escolha, da decisão, porque se pode 

esperar uma ou mais respostas autónomas e difíceis de prever. 

 

O RPG diferencia-se de outros tipos de jogos, tipo livro-jogos (onde o jogador controla as 

acções da personagem, mas não a interpreta) e até outros jogos de computador, onde 

somente podem escolher entre uma série de opções pré-definidas. Nestes exemplos 

referidos, as narrativas seriam reactivas enquanto no RPG é interactiva (Bettocchi2003). 

Ainda há um paralelismo a fazer entre a reactividade e a interactividade. Este poderá ser 

feito em duas dicotomias: o possível para real e o virtual para o actual.  

 

A primeira dicotomia poder-se-á definir como: o possível é igual ao real, mas falta-lhe a 

existência. Neste movimento de passagem não há surpresa, não há criação, porque há 

algo que está previsto acontecer quando é desencadeado um qualquer acontecimento. 
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A segunda, a passagem do virtual para o actual, consiste na resposta para um problema, 

onde teremos de formular e criar, como se fosse um processo de actualização. Segundo 

Levi (1997), na sua teoria da virtualidade, “compreende-se agora a diferença entre a 

realização (ocorrência de um estado predefinido) e a actualização (invenção de uma 

solução exigida por um complexo problemático) ”. 

 

Considera-se que a passagem do possível para o real é reactiva, enquanto do virtual para 

o actual é interactiva que pressupõe a possibilidade de criação (Bettocchi2003). Neste 

contexto, um grupo de jogadores que assumem um cenário, criam as suas personagens e 

jogam a história, embora já seja uma aventura pronta, isto é, elaborada, é considerada 

uma passagem do virtual para actual e não do possível para o real. Justifica-se pela 

interactividade garantida pelo grupo de jogadores que levaram a história para rumos 

imprevisíveis. Portanto, o RPG assume-se como interactivo porque as acções dos 

jogadores através das personagens são actualizações e não realizações. 

 

3.3. Tipos de RPG 

A literatura sobre os jogos de RPG é pouco explícita no que respeita ao seu fundamento 

teórico e à forma estruturada de princípios funcionais e organizativos, mas desde a sua 

origem que foram aparecendo variantes tão distintas que podem ser classificadas como 

tipos de RPG. Como já referido num subcapítulo anterior, há pouca literatura científica 

sobre a temática, ao contrário do elevado número de bibliografias para jogadores, 

mestres, que só ajudam a construir a ambientação do jogo e dá a informação para o jogo. 

 

Um sistema é um conjunto de regras utilizadas num jogo de RPG. Cada jogo de RPG tem 

o seu próprio sistema, e na maioria das vezes, vem em conjunto com a ambientação do 

jogo14. Os vários tipos de sistema de RPG são como um livro que descreve um 

determinado “universo” de ficção, com características e regras próprias, havendo 

“universos” medievais, futuristas, fantásticos. Há também sistemas que abordam o jogo 

político e espionagem. Cada sistema descreve cidades, características dos seus habitantes, 

seu modo de vida, e ensina a criar aventuras ambientadas naquele “mundo”. 

 

                                                 
14 Conf. com entrada “Termos de RPG” em http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Termos_de_RPG, acedido em 31 

de Outubro de 2007. 
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Como afirma Pavão (1996) em (Bolzan2003), há três tipos de sistema ou tipos de RPGs: 

Dungeons & Dragons (D&D), Generic Universal Roleplaying System (GURPS) e 

Storyteller. O primeiro destes tipos, o D&D, é um RPG de fantasia medieval que tem 

como base aventuras com objectivos centrados em matar dragões, derrotar feiticeiros e 

encontrar tesouros15. O seu destaque estava na fantasia que o jogo possibilitava, sendo no 

entanto necessária a criação dos limites de parâmetros que sustentam o mestre na resposta 

às acções dos jogadores, permitindo que o imprevisível aconteça e tornar o jogo como 

plausível. Tinha também a característica da utilização de dados, que servia juntar o factor 

sorte no jogo.  

 

Como apoio a este tipo de jogo, há imensas bibliografias de leitura obrigatória (como por 

exemplo o livro do jogador) que contêm as regras básicas do sistema necessárias para um 

qualquer jogo (raças, classes, habilidades, equipamento, dicas e magias para os 

jogadores). Há também o livro do Mestre que assume o papel de referencial no D&D 

porque ensina como criar e conduzir entre os mundos fantásticos do RPG. 

 

Outro tipo é GURPS que representa um sistema de jogo genérico, onde os livros básicos 

apresentam regras que podem ser aplicadas em qualquer tipo de cenário, tornando assim 

o sistema adaptável a qualquer tipo de aventura16. Criado por Steven Jackson em 1980, 

este sistema teve como objectivo criar regras que se aplicassem a qualquer tema de 

aventura em qualquer contexto, tais como: pré-histórico, medieval ou futurista. Este 

sistema caracteriza-se pelo jogador assumir a identidade de uma personagem e se 

misturar com a representação de actor e contador de histórias. Segundo Pavão (1996, 

p.77) em (Bolzan2003) o sistema de regras de GURPS permite que todos os jogadores 

tenham exactamente as mesmas oportunidades no início do jogo, e depois, consoante o 

jogador o seu empenhamento, habilidade em negociar e em administrar os riscos e 

oportunidades, vai subir na vida de uma forma lenta e segura. 

 

                                                 
15 Conf. com entrada “Dungeons & Dragons”em http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dungeons_%26_Dragons 

acedida a 31 de Outubro de 2007  às 23:16. 
16 Conf. com entrada “Tipos de RPG” em http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tipos_de_RPG acedida a 31 de 

Outubro de 2007 às 20:05. 
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O terceiro e último tipo de sistema é o “Storyteller”, que significa “contador de 

histórias”. As suas regras, segundo Pavão (1996), valorizam a profundidade psicológica 

das personagens, reflexão e interpretação, dado que os mestres que conduzem este 

sistema incentivam mais o poder de convencimento e coerência interna das personagens 

em detrimento da sorte dos dados e contagem dos pontos obtidos. Este mesmo autor 

identifica traços psicológicos neste sistema, porque os jogadores especificam a natureza, 

comportamento, conceito, força de vontade e humanidade quando entram frequentemente 

em conflito, exigindo por isso uma atitude de reflexão e de interpretação. “Quando o 

objectivo é o que importa, regras, cenários e personagens precisam de se apoiar 

mutuamente” (Paiva1996, p.77). 

 

A seguinte tabela resume os três tipos de RPG, segundo Paiva (1996): 

 

Tipo Inicio Autor Personagem Aventura Resultado 

D&D 

(Dungeons & 

Dragons) 

1973 Arneson e Gygay. 

Inspirado no 

Tolkien (O Senhor 

dos Anéis) 

Definido pela raça e 

classe a que pertence 

Matar dragões, 

derrotar 

feiticeiros e 

encontrar 

tesouros 

Extinguir seres 

de outras raças 

GURPS 

(Generic 

Universal 

Roleplaying 

System) 

Final dos 

anos 80 

Steve Jackson Cada jogador assume 

a identidade de uma 

personagem e 

mistura-se com a 

representação de 

actor 

Permite jogar com 

temas variados: 

magia, 

espionagem, 

viagens no tempo, 

poderes 

paranormais. 

O player deve 

saber negociar 

e administrar 

riscos e 

oportunidades 

Storyteller 

(Contador de 

histórias) 

Início dos 

anos 90 

Mestres de RPG Profundidade 

psicológica, reflexão e 

interpretação. 

Contar histórias, 

transformar 

conteúdos 

curriculares em 

narrativas 

Regras, 

cenários e 

personagens 

precisam de se 

apoiar 

mutuamente 

Tabela 4. Resumo dos três tipos de RPG 

 
Este quadro exemplifica os vários sistemas de RPG quanto à personagem, aventura e 

resultado, onde o primeiro sistema, D&D, tem como objectivo final a extinção das raças, 

no segundo, GURPS, é privilegia a negociação enquanto no terceiro, Storyteller, a 

colaboração é a chave da autonomia das personagens. 
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3.4. RPG por computador 

O RPG assumiu um novo fôlego com o aparecimento dos primeiros jogos de 

computadores RPG no final da década de 70 e início de 80, com os jogos não gráficos 

baseados em terminais MUDD (“Muti-User Dungeons&Dragons”), onde os jogadores 

interpretavam e incorporavam uma personagem que explorava mundos descritos no ecrã 

do computador, em busca de poder e riquezas. Nestes jogos não gráficos, os jogadores 

assumem o papel de uma personagem e recebem informações textuais que descrevem 

salas, objectos, outras personagens e criaturas controladas pelo computador, também 

conhecidas como NPCs, num mundo virtual17. Estes jogos eram essencialmente verbais 

com a interacção entre jogadores e personagens realizada através da digitação de 

comandos verbais pois os terminais eram programados para responder com palavras às 

opções do jogador dentro a infinidade de variações, opções, combinações de acções 

oferecidas pela base de dados (Bolzan2003). Esta infinidade de comandos programados 

do jogo oferece também uma grande liberdade para o jogador. Muitos dos MUDDs foram 

criados com base nas regras do jogo dos “Dungeon & Dragons”, considerado como um 

dos melhores clássicos de RPGs de mesa criado em 1974.  

 

A complexidade destes jogos verbais através de terminais residia na quantidade de 

comandos que permitiam acções, opções e combinações, que proporcionavam a liberdade 

de acção ao jogador. 

 

Com a evolução dos computadores aumentaram exponencialmente as capacidades dos 

mesmos em vários aspectos, entre os quais a melhoria da componente gráfica. Esta 

evolução tecnológica trouxe novas potencialidades para os jogos RPG. O RPG digital ou 

por computador confere, segundo Bittencourt & Giraffa (2003), um novo contexto, o 

ciberespaço, porque utiliza o computador como uma ferramenta.  

 

Estes mesmos autores definem três grupos de RPG para computadores: os jogos 

clássicos, os jogos com múltiplos jogadores e os mundos virtuais persistentes. O primeiro 

grupo, dos clássicos, é jogado por um único jogador na exploração de um cenário 

                                                 
17 Conf. com entrada em http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MUD acedido a 14 de Outubro de 2007 às 15:11. 
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limitado, onde a história consiste em coleccionar objectos e as fichas de personagens são 

inspiradas nos RPGs tradicionais e não há possibilidade de criar a personagem principal. 

Quanto ao segundo grupo de RPGs, com multi-jogadores, há uma exploração mais ampla 

do ambiente, com a história a permitir sub-tramas e a construção de pequenas aventuras, 

onde é possível criar e evoluir personagens através da utilização do sistema de regras. Por 

último, os mundos virtuais em modo persistente, possibilitam a um grande número de 

jogadores interagirem, com a exploração ampla do mundo, histórias não lineares, 

possibilidade de interpretação e cooperação, personalização da personagem e a criação de 

objectos (Tobaldini2006). Estes jogos também são designados por MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role-Playing Game). O jogador assume uma cidadania virtual que, 

independentemente de este estar ou não ligado em rede, existem outros jogadores que 

interagem e modificam o mundo. Os MMORPG representam uma nova geração dos 

populares MUD com a utilização dos gráficos ao invés da representação textual 

(Bittencourt2003). 

 

Os RPG electrónicos são, em geral, inspirados em clássicos como Dungeons & 

Dragons
18. As personagens controladas pelos jogadores possuem atributos como HP (“hit 

points” - pontos de saúde), MP (“magic points” - pontos de magia) e níveis. Esses 

atributos são mostrados em números, ao invés de representação gráfica (barras, 

medidores). Ainda sobre as personagens, estas têm uma história de fundo e habilidades, 

itens e estatísticas únicas, onde o jogador deve escolher as combinações certas para 

fortalecer a sua personagem. A história típica envolve um grupo de heróis que é obrigada 

a unir forças para cumprir uma missão (geralmente salvar um reino ou o mundo), 

passando por diversos desafios pelo caminho, como inimigos e monstros (sendo esses na 

maioria mitológicos ou inspirados na ficção científica).  

 

Os cenários destes jogos são normalmente ambientados num clima de fantasia, Idade 

Média ou mesmo futurista. Nestes espaços são percorridas longas distâncias, geralmente 

a pé ou em outro tipo de locomoção, onde uma parte da interface do jogo mostra um 

mapa-mundo para a orientação. Dentro do conceito de cenário, há três tipos de lugares: o 

                                                 
18 Conf. com a entrada “RPG electrónico” em http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=RPG_eletr%C3%B4nico 

acedido em 14 de Outubro de 2007 às 20:57.  
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mundo, a cidade (onde se conversa com as pessoas e compram-se itens) e o calabouço 

(labiríntico e cheio de monstros). 

 

Outro aspecto considerado nos RPG electrónicos é que as batalhas ocorrem de forma 

aleatória (“random encounters”) nos mapas ou nos calabouços. As vitórias dão 

experiência, dinheiro e outros itens.  

 

3.5. RPG no contexto pedagógico 

A utilização do RPG no contexto do ciberespaço, RPG por computador, pode tornar o 

processo de aprendizagem mais cooperativo e facilitar a troca de saberes entre os 

indivíduos. Na educação, há diversas experiências dispersas cuja aplicação na sala de 

aula trouxe em primeiro lugar uma maior motivação aos alunos com o processo de 

ensino-aprendizagem. A aprendizagem centrada no professor suportado pelo saber deste 

como veículo único de passagem de informação e de conhecimento não é mais artifício 

que seduza o aluno (Bolzan2003), porque este é o elemento activo da sua aprendizagem 

procurando os diversos meios ao seu dispor como computador, Internet, revistas e 

televisão por cabo, entre outros, obter as informações e conhecimento pretendido ém com 

mais participação e interacção. Aos professores compete saber estimular a imaginação 

dos seus alunos, activando o processo de criação, seja ele científico ou artístico. A 

apresentação da matéria não deve ser através de uma didáctica árida, mas dentro de um 

conjunto vivo, pulsante, rico em realização, porque os jovens não aprendem não por 

incapacidade ou alienação, mas por falta de estímulo e interesse (Andrade2002). Neste 

ponto, a fantasia surge como um importante complemento como afirma Hartmann em 

(Andrade2002) “embora a fantasia implique sempre um desvio inicial de uma situação 

real, pode também ser uma preparação para a realidade e acarretar um melhor domínio da 

mesma”.  

 

Esta função complementar da fantasia assume-se como processo de aprendizagem, e o 

RPG, onde a fantasia se assume como seu principal instrumento, tem um grande potencial 

informativo. Através de diversas ambientações históricas, geográficas, científicas e 

culturais dos RPG é possível passar inúmeros conceitos. Resgatar o interesse e o estímulo 

dos alunos nas salas de aula, apresentando qualquer conteúdo de uma maneira mais 
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interactiva e atractiva, tem motivado os pesquisadores nesta direcção: a utilização dos 

jogos para atingir objectivos educativos. 

 

A utilização de jogos constitui uma actividade muito assertiva no que se relaciona com 

motivação, pois são actividades geradoras de motivação intrínseca. No entanto, os tipos 

de materiais existentes, em larga medida, reflectem os conteúdos existentes em livros e 

manuais e noutros medias, tais como: CD-ROMs, Livros-jogo, etc. A estes jogos ou 

actividades existentes de apoio à aprendizagem faltam alguns componentes essenciais 

relacionados com o comportamento para se intitular como jogo cooperativo: a 

socialização, a expressão e a cooperação. É necessário ir mais além para que se tenha um 

jogo cooperativo e se possa proporcionar a construção do conhecimento do aluno. 

 

Segundo Bessa (2002, p.51) uma estrutura cooperativa de objectivos ou de recompensas 

cria interdependência entre os indivíduos relativamente à satisfação dos objectivos: só os 

conseguirão alcançar se o grupo, no seu conjunto, o conseguir. A estrutura competitiva 

impede o sucesso generalizado de todos os alunos: o mais importante é cooperar, 

colocando a orientação para um novo paradigma virado para o desenvolvimento de 

comportamentos positivos onde a vitória pode e deve ser alcançada quando um jogador 

ajuda o outro a vencer, para que ambos possam vencer juntos.  

 

O tipo de jogo RPG, cuja principal característica é a de cada jogador constrói e interpreta 

uma personagem, é essencialmente cooperativo (Riyis2006) porque precisa da 

cooperação entre os personagens para que eles consigam cumprir a missão, isto é, vencer 

o jogo. Segundo Klimick (1992) in (Bolzan2003), o RPG pode trazer para escola a 

interactividade e a participação no ensino. Como no RPG, o jogador vai interagindo e 

mudando a história que vai sendo contada. Na escola ele pode aprender ao mesmo tempo 

em que vai utilizando o que está aprendendo. Para o mesmo autor (1992), este tipo de 

jogo permite a aplicabilidade do conteúdo de forma imediata e simples no ambiente da 

sala de aula, implicando a utilização da imaginação. 

 

Muitas das tentativas de auxiliar na aprendizagem escolar estão voltadas ao universo 

lúdico ou da fantasia. Contudo, terá de haver uma adaptação do sistema de regras do RPG 

com os objectivos pedagógicos pretendidos para aplicar o jogo numa sala de aula. O RPG 

pedagógico é uma ferramenta para a criação de simulações práticas, vivenciais em sala de 
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aula, incentivando a criatividade, a participação, a leitura e a pesquisa. Ele é adaptável a 

qualquer matéria ou conteúdos didácticos, e ao público-alvo: crianças, adolescentes ou 

adultos (Machado2004). Segundo Marcatto, autor do livro “Saindo do quadro”, em 1996, 

o RPG pedagógico incentiva a criatividade, a participação, a leitura e a pesquisa e é de 

fácil aplicação em qualquer conteúdo programático. Ainda o mesmo autor afirma que o 

professor deverá adequar a ambientação da aventura às características de seus alunos, 

como a idade, linguagem e cultura. Desta forma, o RPG pode ser um instrumento para a 

discussão de temas complexos, como a violência urbana, as desigualdades sociais e os 

conflitos. Neste mesmo livro também faz a referência às estratégias para aplicação do 

RPG aos alunos com conteúdos disciplinares, desde a vivência das personagens que 

fizeram a história dos escravos no Brasil, a compreensão da física na queda livre e no 

movimento curvilíneo com o cálculo e direcção dos projécteis numa batalha simulada 

entre países comandados pelos grupos de colegas da turma; ou mesmo na química, 

aprendendo as várias técnicas de fraccionamento de misturas para abrir portas com 

fechaduras químicas e assim sair dum laboratório criado por um misterioso alquimista; 

entre outras áreas disciplinares (Bolzan2003).  

 

Segundo Marcatto (1996, p.185), “o RPG é um excelente instrumento para abordarmos, 

na fantasia, aspectos da realidade que queremos compreender melhor. Permite a 

simulação de situações num ambiente protegido, imaginário. Possibilita que a criança e o 

adolescente tenham o contacto com as suas tensões interiores e a extravasem, abrindo 

caminho para uma consciência e um entendimento que garantam as melhores condições 

para lidar com os problemas da vida, mas é imperativo que a aventura proposta esteja 

adequada ao nível de compreensão dos participantes”.  

 

A base do RPG é a criatividade, por isso desenvolver narrativas com qualquer conteúdo 

pedagógico coloca o aluno motivado para a aventura (conteúdos apreendidos). O aluno 

elabora seu personagem através de regras adequadas e dirige suas acções durante o jogo. 

Esta flexibilidade traz possibilidades ilimitadas à história, onde o professor também pode 

entrar na aventura assumindo o papel de mestre do jogo. 

 

Segundo Marcos Riyis, a utilização dos RPG Educacionais com base nas características: 

motivante, cooperativo e atende aos objectivos educacionais, permite a resolução de 

situações-problema, aplicação de conceitos em situações práticas do dia-a-dia, 
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interdisciplinaridade, expressão oral, expressão cultural, preocupação e respeito pelo 

outro e trabalho em grupo e aprendizagem cooperativa (Riyis2006).  

A utilização do RPG deve ser estimulada como estratégia interessante no processo 

ensino-aprendizagem para que os alunos tenham mais motivação e consigam um melhor 

desempenho na avaliação, indicando que ocorre aprendizagem através dos jogos. Há 

ainda outros dois aspectos do RPG que também encaixam no contexto educacional: o 

conhecimento e a socialização. 

 

O RPG coloca o jogador perante uma situação para a enfrentar como a personagem 

demonstrando o conhecimento sobre o objecto a partir das suas crenças, valores, emoções 

e imaginação, em interacção e cooperação entre os jogadores dentro da sala de aula. A 

procura do conhecimento pela interacção e cooperação entre os jogadores é reforçada, 

segundo Andrade (2002), pela própria estrutura do jogo é jogado em grupo. Desta forma 

e num contexto de sala de aula, o RPG reforça fortemente a socialização, apoiado no 

diálogo e na troca de ideias, onde o jogador é impulsionado para novas experiências, 

novas relações, da mesma forma que navega por novos mundos. É um exercício de 

diálogo, decisão em grupo e consenso (Nunes2004), suportado por uma ferramenta 

potenciadora de ambientes de simulações práticas, de vivências e de incentivo à 

criatividade, participação, pesquisa e integração (Marcatto2007). 
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4. Concepção do Jogo Educativo Funchal RPG - 1508 
A construção do enredo de jogos de computador educativos carece em primeiro lugar de 

uma transdisciplinaridade que combine diferentes áreas do conhecimento, elementos e 

conceitos accionados simultaneamente no tipo de jogo RPG.  

 

4.1. Aspectos introdutórios de concepção 
Na abordagem realizada com alguns jogadores de jogos de computador foram propostos 

dois tipos de jogos enquadrados com a questão de evolução/ progressão: RTS (jogos de 

estratégia em tempo real) e RPG (jogo onde é assumida uma personagem especifica). 

Tendo em conta o tipo de abordagem pretendido com a realização do jogo sobre a 

evolução da história da Cidade do Funchal, o tipo de jogo mais ajustado será o RPG. 

Conforme as informações recolhidas junto do grupo de jogadores a característica de 

selecção duma personagem que pode construir a sua própria história seguindo o 

conhecimento adquirido no acto de jogar, ajusta-se à forma de activa de construção do 

conhecimento, como é pretendido com este trabalho de investigação.  

No jogo RPG há uma pessoa central, que no contexto apresentado para o jogo, será o 

Capitão Donatário. Ele interagirá com o que está à sua volta, controlando também outras 

personagens. Outra peça importante nos RPGs é o narrador que relata a evolução 

realizada pelas personagens, bem como apresenta como destaque um momento 

importante (relatos e vídeos históricos), “cut-scenes”. Este marco histórico no jogo 

enquadrado no contexto do ensino aprendizagem passa-se a considerar como um marco 

pedagógico.  

Com este marco poder-se-á visualizar um vídeo que considera um facto e ensina sobre o 

mesmo, onde nesse momento o jogador perde o controlo do jogo, prosseguindo-o 

posteriormente. O aparecimento dos marcos pedagógicos significará que os jogadores 

(alunos) atingiram os objectivos pré definidos.    

Outro aspecto relevante no RPG que foi abordado pelo grupo de jogadores é que não há 

qualquer limitação temporal para terminar o jogo mas sim conseguir a conclusão dos 

objectivos, bem como a construção do jogo deve prever que o jogador nunca faça o 

mesmo caminho cada vez que joga, isto é, o roteiro não pode ser linear. O espaço 

temporal no jogo RPG é definido pela evolução do jogador. No entanto, há um 

considerando a ter em conta num jogo deste tipo, que é dar a sensação ao jogador que 
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embora consiga as tarefas, mas não as consegue a 100%, ou seja, que o jogador sinta-se 

atraído a repetir e tentar outras formas de atingir o objectivo. 

Os objectivos, e a sua consequente concretização, podem ser interpretados como saltos 

temporais no jogo. 

Outro ponto abordado foi sobre o espaço de interacção dos jogadores. Este deveria ter 

como base uma vista panorâmica do Funchal, onde se focavam as principais zonas de 

actuação dos jogadores, bem como os restantes acontecimentos consoante o desenrolar do 

jogo. A construção dos vários edifícios e outros elementos referentes a localizações 

concretas deveriam ser disponibilizadas para a sua colocação à merece do jogador, tendo 

este a oportunidade de colocar onde quiser. No entanto, como forma de aproximar o 

máximo à realidade histórica, seria de considerar que a haverá localização mais correcta 

da unidade lhe dará mais vantagens em vários domínios.   

Ainda foi referido a grande importância da interacção com os objectos disponíveis 

(unidades) por parte do jogador que lhe permite usar habilidades benéficas para a 

evolução no jogo. Assim as funcionalidades do jogo estariam centradas nos 

objectos/unidades criadas. 

Destacaram também que o jogador poderá construir os pontos principais e o narrador, 

através de inteligência artificial do jogo, vai construindo todo o contexto envolvente.  

Todas as tarefas realizadas com sucesso pelos jogadores no jogo deveriam ter uma 

recompensa ou um ganho revertido em algo significativo para a evolução do jogo ou 

mesmo para o jogador. 

O jogador também deveria possuir um leque de objectivos secundários que não têm 

qualquer influência sobre os objectivos necessários para ultrapassar as várias etapas, por 

isso são facultativos. As habilidades do jogador estão associadas a estes objectivos 

secundários que ao cumpri-los, ganha recompensas e acumula-as tipo inventário.  

Este conjunto de habilidades poderão ser importantes em determinados momentos do 

jogo quando houver necessidade de contornar alguma situação mais negativa ou 

comprometedora em relação ao sucesso dos objectivos, ou mesmo atingir determinada 

pontuação para dar saltos evolutivos.  

Outra característica focada no contexto do jogo RPG é o tutorial. Na fase inicial do jogo 

para a aprendizagem das características e funcionalidades do jogo são utilizados tutoriais 

para ensinar passo a passo e didacticamente como o jogo funciona. Desta forma, o 

tutorial, do latim “tutus” (proteger), parte do princípio que o jogador não sabe nada da 
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utilização do jogo, por isso a sua didáctica é como uma aula de ensino básico19. Este 

tutorial inicial ajuda através de um exemplo básico que tem de ser ensinado na primeira 

vez, onde não é tido em conta as consequências das suas opções. Conforme vai 

avançando no jogo, terá então de aplicar os seus conhecimentos acumulados, associados 

ao seu percurso de aprendizagem. 

Quanto ao design das interfaces deve ter em conta onde colocar as coisas mais 

importantes para a sua eficiente utilização.     

A utilização de tutoriais tem por base a utilização de outro conceito do RPG, as 

Campanhas. Estas seguem um fio condutor (história) e são elaboradas em forma de 

tutoriais com objectivos concretos para serem atingidas nas várias tarefas disponíveis. Os 

vídeos introdutórios da história permitem ao jogador ter a noção dos factos reais e 

assumir o controlo da evolução pretendida. 

Cada personagem pode ter o seu avatar, a representação gráfica de jogador na realidade 

virtual que pode ser um sofisticado modelo 3D ou uma simples imagem20, que no 

contexto do jogo é uma personalização do jogador.  

 

4.2. Breve análise histórica da cidade do Funchal  
Com base na investigação histórica realizada em material bibliográfico referente à 

história da Madeira e do Funchal nas bibliotecas públicas, no Centro de Estudos das Ilhas 

Atlânticas e na Direcção Regional da Cultura da Região Autónoma da Madeira, foi 

realizado uma pequena análise sobre os primeiros 150 anos de história do povoamento do 

Funchal. Esta análise procurou ser o mais abrangente no que se refere aos factores que 

influenciaram todo o desenvolvimento do povoamento que se cresceu e se tornou numa 

das cidades mais importantes na época dos descobrimentos portugueses (Vieira1987, 

p.14).  

 

Esta análise não teve a pretensão de aprofundar a história do Funchal em qualquer 

aspecto em concreto, mas sim compreender e elaborar um mapa dos factores e dos 

impactos das várias áreas na evolução do povoamento do Funchal. O objectivo principal 

                                                 
19 Conf. com entrada “Tutorial” em http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tutorial. Acedido em 10 de Outubro de 

2007.  
20 Conf. com entrada “Realidade Virtual” em http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avatar_%28realidade_virtual. 

Acedido em 13 de Outubro de 2007 às  20:54. 
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foi relacionar os factores populacionais, recursos naturais, comércio, tráfego marítimo, 

exploração agrícola e a geoestratégia do reino de Portugal nas ilhas atlânticas e mais 

concretamente na ilha da Madeira. Estes factores estão relacionados com as competências 

referenciadas nas áreas disciplinares de história, geografia e economia que estão 

relacionadas com nível de ensino que se pretende usar o jogo: o Secundário.  

 

Deste modo, fiz uma divisão dos primeiros 150 anos de história de Madeira e do Funchal 

em cinco épocas marcadas pela tutela do Reino sobre as ilhas atlânticas. Estas ilhas foram 

redescobertas e não descobertas, pois resultou da competição Luso-Espanhola pelo 

comando de locais estratégicos em relação ao norte de África (Vieira1987, p.19). O 

povoamento da Madeira foi a tomada como uma posição avançada do Reino perante a 

importância da costa africana e uma possibilidade de novos solos de cultivo para 

fornecimento de produtos ao Reino para comercialização, dada a dificuldade de na altura 

importar trigo de Marrocos. Por último, ao garantir a tomada de posse definitiva da ilha 

serviu como local estratégico às viagens marítimas para compensar o fracasso sucessivo 

da compra e da conquista/ocupação pela força das ilhas Canárias. 

 

As épocas, como já referido anteriormente, foram cinco: a primeira época de 1420 a 

1433, por mim intitulada de Redescoberta e 1º povoamento, onde o primeiro senhorio do 

ilha era o rei D. João I; a segunda época de 1433 a 1460 foi marcada pelo Infante D. 

Henriques, Senhorio das Ilhas Atlânticas; a terceira época de 1461 a 1496 foi marcada 

pela regência de Infante D. Fernando e de sua mulher, D. Beatriz, após a morte deste; a 

quarta época de 1497 a 1521, marcada pelo Senhorio das Ilhas de D. Manuel I, Rei de 

Portugal; e por último, a quinta época de 1521 a 1580, com o Senhorio das ilhas foi D. 

João III. Além desta divisão temporal ditada pela posse das terras, também há uma 

equivalência com os ciclos económicos que foram consolidando o desenvolvimento 

económico e social do Funchal. Este período analisado perfaz cerca de 160 anos desde a 

redescoberta e primeiros povoamentos na ilha até ao reinado de D. João III, último Rei 

antes da perda de soberania de Portugal para a Coroa espanhola, com o Reinado de Filipe 

I. 

 

A 1ª época foi marcada pelo elevado investimento realizado dada a necessidade de criar 

as primeiras infra-estruturas. Aos primeiros povoadores foi imposto um 1º regimento, o 

de 1420, que dava aos primeiros os usos e frutos de tudo o que havia como recursos da 
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ilha. Desta forma, pensou-se que atrairia pessoas à ilha, mas fez com que quase toda a 

ilha pertencesse aos povoadores durante 10 anos de aproveitamento sem qualquer pensão 

para a Coroa. Todo o investimento foi realizado pela Coroa portuguesa na ilha não obteve 

os resultados esperados a quando os primeiros povoadores residentes por volta de 1425. 

Por isso, por volta desta data foram expropriadas todos os terrenos aos proprietários da 

ilha pelas concessões de terras anteriormente concedidas. A Coroa impôs uma nova 

política da distribuição de terras com o regime das sesmarias que por cedência de terrenos 

num prazo de 10 anos tinham o direito a exploração e não o de propriedade da mesma 

(Nepomuceno2006, p.13). Aos colonos também decorria a responsabilidade no 

pagamento do dízimo de todas as coisas existentes na ilha e na entrega de metade das 

colheitas ao Senhorio. Esta mudança teve como objectivo o cultivo dos solos para 

garantir a subsistência da população e a venda de produtos para o exterior, ficando o 

Senhorio com a maior parte das colheitas. 

 

O aparecimento dos povoamentos também exigiu a experiência de formas de organização 

administrativas nunca antes experimentadas no Reino, dada a especificidade pela 

localização e características inerentes a um território rodeado pelo oceano e não contíguo 

ao território nacional. Assim criou-se a figura do Capitão Donatário, entregue aqueles que 

foram os primeiros que reencontraram o arquipélago da Madeira em 1419 e 1420, 

respectivamente a ilha do Porto Santo e a ilha da Madeira. Sem nunca perder a posse da 

terra, uns tempos pela Coroa e outros por elementos das Cortes do Rei, a autoridade 

administrativa e militar foi delegada aquele que residia no território insular, pois tinha 

uma maior proximidade e conhecimento das realidades locais (Vieira2001, p.42). Ao 

longo dos tempos foram também sendo criadas outras instâncias também representativas 

da Coroa que foram retirando gradualmente ao Capitão Donatário os poderes que 

inicialmente lhe foram incumbidos a aquando a criação das três capitanias no arquipélago 

da Madeira, onde a cidade do Funchal era o principal centro de Capitania do Funchal, 

território mais a oeste da Ilha que fora dividido em duas partes. A outra parte territorial 

mais a leste, era a capitania de Machico, sendo a terceira capitania toda a ilha do Porto 

Santo. 

 

Os primeiros povoamentos foram sendo criados em torno dos leitos das ribeiras da baia 

do Funchal com implantação e concentração urbana nas terras chãs na zona de Santa 

Maria do Calhau (actual zona da capela do Corpo Santo) (Nepomuceno2006, p.34). Estes 
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povoamentos foram florescendo com a conquista e ocupação de solos, permitindo o 

avanço e expansão das várias culturas agrícolas pela actividade dos colonos, avançando 

numa primeira fase de leste para oeste, mas que posteriormente com perspectiva de 

crescimento urbanístico os caminhos e as estradas foram feitas ramificando-se sempre da 

costa para o interior da ilha seguindo pelas ribeiras acima.  

A zona urbanística do Funchal cresceu em duas zonas distintas, a primeira, a mais 

primitiva, na zona mais a leste da baía, cresceu antes de 1425 em pequenos aglomerados 

compostos por casas térreas e casebres cobertos a palha (Aragão1979). Neste local 

residiam as gentes ligadas aos vários ofícios (artesões, entre outros). Posteriormente 

houve o deslocamento do espaço urbanístico para zona entre as Ribeiras de João Gomes e 

Santa Luzia, e por ultimo até à Ribeira de São João (São Francisco como era denominado 

na altura) (Aragão1979).  

 

O surgimento de povoações tinha sempre como elemento inicial e agregador a edificação 

de uma capela. Todo o resto da povoação era formado e casas para a habitação dos 

povoadores, dos homens de trabalho no campo, escravos e outra população que se 

dedicava aos ofícios associados à lavoura, transporte e comercialização dos produtos 

agrícolas produzidos. Estas edificações populacionais localizaram-se junto ao litoral 

agrupando-se e concentrando-se por actividades representativas de vários ofícios: 

carpinteiros, pedreiros, ferreiros, sapateiros, tecelões, pescadores, entre outros. 

 

A ilha tinha inúmeros recursos naturais tais como água, alguma vegetação útil para o uso 

na indústria tintureira e de corrimento com grande importância para as trocas comerciais, 

além da manta florestal de arbusto de médio e grande porte que cobriam toda a encosta da 

baía do Funchal. Árvores de grande valor tais como o til, vinhático e cedro serviram para 

a construção naval e de casas senhoriais e meios de transportes (Vieira1987, p.118), bem 

como para ser aplicadas nos edifícios locais. Além da sua exportação, a exploração dos 

recursos madeireiros fez com melhorassem as condições habitacionais da população e 

fossem produzidos utensílios domésticos, mobiliário, lagares e tonéis para transporte de 

vinho e água (Aragão1979). Os cedros foram utilizados nas capelas, nas igrejas e nas 

casas ricas particulares. A desflorestação e o incêndio da manta florestal foram os meios 

utilizados para criar as novas zonas de cultivo e construção de novas casas. Nas novas 

áreas de cultivo foram plantadas sementes de produtos agrícolas trazidos para a 

subsistência das povoações tais como cereais, frutas e produtos vegetais. Outras 
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actividades de obtenção de recursos houve para a sobrevivência das populações tais como 

a pesca e pecuária com gado diversificado e outros animais domésticos (Vieira1987, 

p.102). Alguns destes animais também serviram de apoio ao trabalho agrícola.  

 

A presença da Igreja Católica no povoamento da ilha foi grande com a edificação de 

muitas capelas e igrejas em vários locais desde o litoral até ao cume das encostas 

montanhosas, constituindo-se numa forma de organização administrativa paralela com a 

criação sucessiva das paróquias ao longo de todo o território. Esta organização religiosa 

deu lugar à uma organização administrativa local que foram os freguesias e os concelhos, 

em alguns casos posteriormente. Esta presença religiosa não se confinou à presença de 

clérigos nas povoações para a celebração dos rituais cristãos, mas também de ordem 

religiosas que se estabeleceram em vários locais do litoral da ilha, principalmente no 

Funchal para se dedicarem à educação das classes mais altas e à ajuda aos mais 

necessitados. Não é de deixar de referir que durante a segunda época definida, o Senhorio 

das Ilhas também era o grão-mestre da Ordem de Cristo, sucessora da Ordem dos 

Templários em Portugal (Nepomuceno2006, p.14). Este aplicou alguns recursos 

financeiros da mesma na ilha permitindo a sustentabilidade da exploração agrícola dos 

cereais para a exportação, sendo na época a ilha da Madeira chamada como “celeiro do 

Atlântico”. Também foi o Infante D. Henrique que deu ao início da plantação da cana-de-

açúcar em grandes extensões de área cultivável no leque de culturas agrícolas adaptáveis 

ao clima e ao solo da ilha.  
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Figura 2. Mapa de conceitos representativos da 1ª época 

Embora com os recursos financeiros, o crescimento da ilha durante o senhorio do Infante 

D. Henrique teve como base uma economia primária, onde as principais atenções 

estavam na subsistência da população sendo baseada no cultivo dos cereais (trigo, cevada 

e centeio), na pouca carne e pescado conseguido, e no apoio ao tráfego marítimo que 

acostava no porto para obter mantimentos e água para as suas viagens. A conjugação de 

factores como a pouca população existente e da fertilidade dos solos, permitiu um 

excesso produtivo de cereais que abriu as portas às exportações, colocando então a 

Madeira na rota comercial dos cereais. Contudo, a introdução da cana-de-açúcar nas 

explorações agrícolas, cultura trazida por Infante D. Henrique da ilha de Sicília (Itália) 

em 1425, veio retirar área de cultivo aos cereais, dada a rentabilidade financeira do 
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açúcar nos mercados europeus pela sua qualidade e escassez nesses locais. Em pouco 

tempo, a cana sacarina tornou-se na cultura agrícola predominante e mais rentável, sendo 

na 3ª época a principal fonte de enriquecimento da ilha. A contemporaneidade do 

povoamento da Madeira encontrou a realidade europeia estava numa fase de abolição das 

estruturas fechada medieval para um capitalismo crescente, dominados pelos italianos, 

cuja burguesia enriquecida dominavam economicamente a zona mediterrânica desde o 

século XIII (Aragão1979).  

 

Como o novo pólo atractivo devido ao açúcar, obrigou que a 1ª rota no Atlântico da 

navegação marítima europeia fosse o Funchal, tal facto tornou-a mais apetecível para os 

mercadores que aportaram na sua baía à procura do ouro branco da época. Esta nova 

realidade da procura do produto provocou a necessidade: de uma maior mão-de-obra 

escrava em detrimento dos homens camponeses cujos seus ordenados se tornaram mais 

caros devido à redízima.  

 

Em torno do negócio da cana-de-açúcar, convergiram um elevado número de mercadores 

para o Funchal (Vieira1987, p.78) à procura do ouro branco tendo provocado a mudança 

do paradigma agrícola devido à grande rentabilidade do açúcar que possibilitava aos 

proprietários. Assim os canaviais ocuparam os melhores e mais produtivos terrenos, 

reduzindo a produção agrícola de subsistência tendo como consequência graves 

problemas alimentares junto da população com menos recursos e dependente unicamente 

do seu salário. O grande afluxo de mercadores e outros homens importantes das Cortes 

portuguesa e de outras origens europeias levou que se instalassem noutra zona da baía do 

Funchal, construindo-se ai o novo povoado em torno de uma artéria paralela ao mar, rua 

dos mercadores. Identificada claramente como a zona mais rica da baía do Funchal, 

criou-se uma grande clivagem entre os ricos e os mais pobres, com uma má distribuição 

das riquezas com a supremacia do novo povoamento, a nova cidade dos mercadores, dos 

produtores de açúcar, dos proprietários dos canaviais, dos engenhos e do comércio. Todas 

as gentes ligadas à cultura da cana-de-açúcar, foi privilegiada com este rápido 

florescimento comercial fomentado pela exportação do açúcar para o norte da Europa e 

para a zona mediterrânea. “Toda a economia madeirense é dominada pelo mar e define-se 

pela litoralidade da sua implantação sócio-geográfica” (Vieira1987, p.42). 
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Contudo, este facto declarou o fim da cultura dos cereais, bem como a desvalorização das 

profissões associadas a este tipo de economia, como por exemplo os artesões que 

perderam a sua influência económica. A contínua diminuição de terrenos de cultivo de 

cerealíferos trouxe graves problemas de sobrevivência a curto prazo, porque além de ter 

menos produção a procura aumentou devido ao aumento de população residente na ilha.  

 

“A Madeira passou da condição de exportadora de cereais para a situação inversa” 

(Nepomuceno2006, p.57). A produção de cereais só raramente cobria a importação dos 

mesmos, sendo esta última inevitável ano após ano que a cana sacarina se afirmou como 

a cultura principal da ilha, visto que a sua produção extravasou os terrenos de cultivo da 

baía do Funchal para a zona litoral sul da Ilha, desde a Calheta até Machico (Vieira1987, 

p.111). Inicialmente, o açúcar permitiu a troca comerciais directamente por comida e 

vestuário, mas sucessivamente ano após ano deixou de haver trigo para todo ano, 

havendo falta de pão para a população o que os apavorava constantemente como 

insulares. Muitos habitantes padeciam de fome, o que provocou um grande fluxo 

emigratório para as novas terras descobertas na costa africana, bem como para as ilhas 

açorianas, ilhas atlânticas mais a norte descobertas também pelos portugueses depois da 

ilha da Madeira. Estas ilhas tornaram nos grandes produtores de cereais da coroa 

portuguesa após a mudança para a cana sacarina na ilha da ilha da Madeira e desta forma 

muitos homens e mulheres tentaram a sua sorte noutras paragens.  

 

Aos poucos com o avanço das descobertas marítimas encetadas pelos portugueses costa 

africana abaixo, tornou o porto marítimo do Funchal um porto seguro a meio do Atlântico 

com paragem obrigatória para restabelecer-se de mantimentos, água e outros produtos 

para trocas comerciais para as restantes paragens da viagem. A posição estratégica para 

as rotas marítimas do porto do Funchal marcou de forma decisiva o modo como 

evoluíram as várias realidades económicas, sociais, religiosas, geográficas e produtivas 

devido à grande frequência de navios de múltiplas origens europeias quer do norte quer 

do mediterrâneo e norte de África. Dado este crescente tráfego marítimo, as rotas de e 

para o porto do Funchal tornou-se apetecível pela riqueza da matéria-prima transportada 

para os piratas e os corsários, estes últimos sob as credenciais de outros reinos europeus 

que pretendiam controlar as rotas marítimas já estabelecidas (Vieira2001, p.138). Por este 

motivo, tanto os mares e as zonas litorais tornaram alvos fáceis para estes homens do mar 

cujos objectivos era roubar e raptar pessoas para pedirem em troca de elevados regastes. 
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Figura 3. Mapa de conceitos representativos da 2ª época 

Durante a posse do Senhorio D. Fernando (3ª época) foi fundada a Alfândega Velha em 

1477 (Vieira1987, p.32) para que fosse cobrado todos os impostos com o comércio 

marítimo. Este cresceu e foi incentivado pela diminuição do imposto para ¼ sobre o 

fabrico do açúcar a pedido dos residentes da ilha. O crescimento do povoamento para 

oeste foi enorme com a construção muitos edifícios e armazéns para apoiar o comércio 

emergente, bem como para habitação dos novos habitantes chegados com florescimento 

comercial do porto. Outras capelas foram sendo construídas, além da transformação das 

pontes de madeira sobre as ribeiras em estruturas de pedras mais resistentes à passagem 

de mercadorias puxada por animais e às cheias das ribeiras. Este elevado número de obras 

ocasionou que fosse necessário a vinda de mestres-de-obras nacionais conceberem o traço 

e dirigir as próprias construções. Eles edificaram obras de grande vulto, embora esse 

crescimento tenha sido um pouco o quanto desordenado pelas ribeiras acima. Os ofícios 

individualmente foram remetidos todos para uma rua única, típico da Idade Média, para 
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lutar contra a concorrência desleal e facilitar a fiscalização (almotacés) na verificação dos 

preços e da qualidade dos pesos.  

Ainda associado à produção sacarina, desenvolveu-se a tecnologia da produção do açúcar 

com os engenhos mecânicos movidos a água, sendo necessário desviar os caudais das 

ribeiras e fazer levadas para trazer a água para regar os grandes campos de cana-de-

açúcar, bem como mover os próprios engenhos. Além dos engenhos movidos a água, 

também existiam os movidos à força de animais. 

 

Desde o terceiro quarteto do século XV, começou a ser pensada a fortificação do Funchal 

com as sucessivas ameaças por iminentes assaltos de corsários sobre tripulações de 

navios ou de acções de armadas de guerra que criavam sobressaltos à pacata população. 

Ocorreram alguns ataques às riquezas acumuladas dentro dos templos, casas abastadas 

dos senhores dos canaviais e comerciantes, ou mesmo em pleno mar com saque do açúcar 

transportado, tudo por questões de diplomacia e guerras entre reinos sobre os territórios 

conquistados além – mar.  

 
Figura 4. Mapa de conceitos representativos da 3ª época 
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No fim desta época, o Reino através do Rei, D. Manuel I, assume o Senhorio das Ilhas 

(Nepomuceno2006, p.20) e aposta na maximização da cultura da cana-de-açúcar como a 

monocultura agrícola, contribuindo para o crescimento exponencial da cidade. Todas as 

medidas tomadas foram para o favorecimento da cultura de cana sacarina, levando que no 

início do século XVI atingisse o auge da produção e comercialização, significando isso 

que muita riqueza circulou na ilha.  

 

Por volta do ano de 1508, o Rei para premiar o esplendor económico e social do Funchal, 

dá o foral de cidade a esta localidade. Dada a importância deste porto marítimo nas rotas 

para a costa africana, Índias e Brasil também foi criada em 1514 a primeira diocese fora 

da Europa, Diocese do Funchal – diocese todas as terras descobertas além-mar 

(Nepomuceno2006, p.52). 

Com o empenho do Rei, foi dado um forte impulso na construção de uma praça medieval 

no campo do Duque, onde tivesse associado os vários interesses do reino, desde uma 

grande Igreja, depois elevada a Catedral do Funchal, à nova Alfandega (Vieira1987, 

p.33), a nova Câmara Municipal, hospital e outros edifícios de interesse público. Também 

foram construídos vários edifícios religiosos associados a ordens religiosas que quiseram 

estabelecer-se cá: como o convento de São Francisco, o convento de Santa Clara 

(Franciscanos), capela de São Sebastião (Jesuítas). Esta pujança financeira proporcionada 

pela época do açúcar, criou uma elite mercantil que dominava a sociedade da época que 

tinham as casas cheias de riquezas em obras de arte e outros bens valiosos. O esplendor 

da cidade do Açúcar como é intitulada o Funchal nos séculos XV e XVI cresceu com a 

presença de muita mão-de-obra escrava nas explorações da cana-de-açúcar, vinda do 

norte de África e das novas terras descobertas além da linha do equador.  

 

Para proteger a nova cidade, o Senhorio das ilhas mandou avançou com a construção de 

uma muralha entre as ribeiras de são Francisco (S. João) e a ribeira de Santa Luzia, 

contudo esta muralha nunca chegou a ser feita pela grande oposição dos moradores do 

Funchal devido aos encargos que isso implicaria para eles. No entanto, foram pedidos ao 

Rei a construção de baluartes, elemento de defesa situado nos ângulos de uma 

fortificação para proteger, a população em zonas estratégicas (Santa Catarina e Corpo 

Santo). Contudo, com o decréscimo do comércio do açúcar pelo aparecimento de outros 

locais onde a produção tinha custos mais baratos, tais com Cabo Verde e Brasil, deu-se 

início à decadência do ciclo da cana sacarina com todos os impactos económicos e sociais 
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que isso implicou. A construção novas edificações pelo reino tornou-se cada vez mais 

difícil porque diminuiu imenso as receitas dos impostos sobre os produtos, o que houve 

necessidade por vezes de impor um acréscimo nos impostos sobre os produtos que tinham 

mais valor acrescentado para poder construir as fortificações. 

 
Figura 5. Mapa de conceitos representativos da 4ª época 

Esta fase menos vantajosa e de declínio da cultura da cana-de-açúcar, representou um 

forte revés para toda a sociedade da ilha da Madeira, que viam reduzir cada vez mais os 

campos de cana sacarina porque como não havia comercialização, não havia produção e 

desapareceram os engenhos. Tal facto, implicou que um grande número de pessoas que 

perderam o seu salário, único meio de sobrevivência dos seus.  

 

Estando a ilha nas rotas internacionais de comércio de e para Europa, também ficou 

colocada a meio de uma guerra internacional entre as potências europeias que lutavam 

pelas riquezas encontradas nas terras descobertas em África, Índias e Américas. Armadas 

conotadas com os reinos ingleses, franceses e holandeses (corsários) percorriam os mares 

embusca de navios carregados de mercadorias, especiarias e metais valiosos das novas 

rotas e assaltavam mesmo os territórios produtores das riquezas. As frotas portuguesas e 

espanholas aliaram e adoptaram uma acção conjunta de auxílio mútuo entre navios para 

evitar e combater os actos de pirataria. Contudo, esta tentativa de comboiar mercadorias 
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ao longo das rotas apresentou alguns contratempos tais como: eram imensos navios e 

gentes a circular entre territórios e houve dificuldade em levantar fortificações costeiras a 

fim de impedir os ataques nos portos mais importantes em Portugal e norte de África.     

 

Apesar dos vários pequenos ataques de corsários e piratas a navios acostados na baía do 

Funchal e em outros locais mais acessíveis e menos vigiado estarem sujeitos a pequenos 

saques, nunca representaram um grave perigo par as populações. Contudo, em 1566 

ocorreu um ataque de corsários franceses comandadas por Moutluc que aproveitaram a 

pouca defesa militar existente numa das portas laterais da cidade e, entraram pela cidade, 

atacando e saqueando todos os edifícios mais importantes durante 15 dias, aproveitando 

também a ausência do Capitão Donatário do Funchal, circunstância tida como muito 

frequente. Como resultado deste saque levaram cerca de 10 navios com os bens e outros 

valores valiosos (Vieira2001, p.238). 

 

Como marco final desta quinta época foi a perda de direitos dos Capitães Donatários pelo 

desprestígio que se foram acumulados ao longo da sua administração com os actos de 

corrupção, de abuso de poder e de injustiça social. Esta perda consistiu na perda dos 

direitos de administrar directamente a fazenda e a justiça, com a subdivisão da 

administração da ilha no capitão donatário e no Concelho. Para a representação da Coroa 

no arrecadamento das rendas e direitos do Reino, tal como, na administração local da 

Fazenda Real, criou-se os estabelecimentos de almoxarifados e alfandegas que contava 

com os seguintes elementos: Contador, Provedor da Fazenda Pública e Juiz do Mar ou da 

Alfândega (Nepomuceno2006, p.27).  
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Figura 6. Mapa de conceitos representativos da 5ª época 

 

4.3. Documento de Desenho do Jogo de Computador 

Neste documento de desenho são delineados os comportamentos com a apresentação dos 

conceitos fundamentais do jogo, que constituem o core essencial e o gameplay (contexto) 

do jogo. A elaboração deve ser feita através de frases simples para ajudar outros 

elementos da equipa relacionados com o desenvolvimento do jogo a analisarem com o 

focus correcto. É apresentado como é jogado e providência de uma forma compreensiva 

todos os aspectos do jogo (objectos, itens e personagens, entre outros, bem como as suas 

interacções, as regras e comportamentos) para posteriormente a equipa de 

desenvolvimento criar (Schutema 2007, p.94) e efectivamente o jogo. 

 

Este autor apresenta um modelo de documento de desenho do jogo (Game Designer), que 

serve de base para a construção do nosso documento orientador. Ele torna-se mais ou 

menos complexo, conforme for o tamanho e a abrangência do projecto do jogo, além da 

necessidade que o mesmo apresente uma estrutura e organização sólida que sirva de 

referência para o restante trabalho.     

 

Estes modelos de documentos não devem ser vistos como limitadores, mas sim como um 

ponto de partida para a elaboração de um documento referência e significativo para a 

equipa de desenvolvimento do jogo. 
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O autor apresenta o seguinte modelo de documento de design do jogo: 

I. Resumo Principal 

a. Sumário (pequeno sumario sobre a experiência de todo o jogo) 

b. Aspectos chaves (o que mais importante o jogo tem no se refere ao 

gameplay e o que o jogador faz) 

c. Ganhos adquiridos (elementos do jogo que representam competição do 

jogo) 

II. Contexto do Jogo (descrição do mundo/ambiente que rodeia o jogo, sendo crucial 

para entender o que acontece no mesmo) 

a. História do Jogo (explicação e iluminação de toda a história do jogo desde 

o princípio até ao fim do jogo) 

b. História anterior (contexto da história anterior do jogo que explica os 

antecedentes dentro do universo dos jogos como sendo um deles) 

c. Personagens principais (explicar as personagens principais do jogo, seus 

antecedentes, habilidades, motivações e como a personagem actua, 

interage e as suas regras na história do jogo) 

III. Principais Objectos do Jogo (descrição dos vários objectos existentes) 

a. Personagens (descrição dos vários tipos de personagens que interagem)  

b. Armas (descrição de armas e habilidades do jogo) 

c. Objectos (descrição de itens com funções, descrição de inventários e 

poderes de evolução “power up”) 

IV. Conflitos e Resolução (descrição de todos os conflitos em detalhe com a 

apresentação dos desafios apresentados ao jogador e de todos os tipos de 

interacções do sistema que representem conflitos entre as entidades do jogo)  

V. Inteligência artificial (estruturas de controlo que oferecem desafios directamente 

aos opositores suportados pelo computador e assiste o jogador; definição de 

comportamentos desses elementos opositores e possíveis entradas que podem 

afectar os mesmos)    

VI. Fluxo do Jogo (apresenta cada área individual do jogo quer seja nível ou missão, 

não incluindo elementos novos que não tenha sido colocado noutro ponto 

anteriormente; definir o desenrolar do jogo e a colocação dos objectos definidos 

dentro do ambiente do jogo) 
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Documento de Desenho do Jogo – Funchal RPG 1508 

 

I. Resumo Principal 

Sumário 

O Funchal RPG 1508 colocará o jogador, Capitão Donatário, na situação de liderança de 

uma área geográfica definida e coordenação do desenvolvimento e sustentabilidade da 

mesma num período temporal definido. O jogador jogará tanto por níveis de experiência 

que evoluirão com o conhecimento aplicado e adquirido ao longo das campanhas 

representativas das várias posses da referida área geográfica, bem como por níveis de 

aventura em que tenta encontrar a subida de habilidades e capacidades para a sua 

sobrevivência. 

 

Aspectos Chave 

O jogador será capaz de controlar os vários aspectos do desenvolvimento da ilha em 

interacção com vários intervenientes. Em todas as partes do jogo, o herói ganhará mais 

capacidades e deverá ter a preocupação com a sobrevivência da povoação. 

O Capitão Donatário, o herói, terá de gerir os recursos da ilha, as capacidades produtivas 

e a comercialização, com a intersecção com os vários intervenientes sociais da época 

histórica. Poderá também gerir as listas de itens em inventários e as subidas das suas 

habilidades e equipamentos. 

 

Ganhos adquiridos 

O Funchal RPG 1508 é estabelecido no contexto de interacção com os diversos recursos 

naturais e outros intervenientes da ilha, para adquirir pontos de vida e de experiência para 

progredir na aquisição de conhecimentos.  

O jogador começará como uma personagem que desconhece o meio onde tem de procurar 

e explorar todos os recursos existentes, para sustentar as possibilidades de evoluir de 

forma positiva no jogo.  

 

II. Contexto de Jogo 

História de Jogo 

O Capitão Donatário é um dos navegadores que redescobre uma ilha atlântica com um 

leque variadíssimo de recursos minerais, vegetais e produtivos que têm de conseguidos 

ou extraídos para o benefício de todo povoamento sediado entre a montanha íngreme e a 
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baía, e entre os leitos naturais das ribeiras. Como herói, esta personagem assume o rumo 

da povoação, apostando em estratégias de sobrevivência da população a curto prazo e na 

sustentabilidade a médio e longo prazo da povoação. 

As escolhas provêm das análises e explorações realizadas pelo jogador, que vai 

acumulado ao longo do jogo pontos de experiência (conhecimento adquirido) que 

permitirá avançar para os níveis seguintes, pois cumpriu um conjunto de objectivos.  

Ao longo do percurso realizado, ele interagirá com vários personagens relacionados com 

diversas linha de acção no jogo, desde homens de ofícios, marinheiros, povoadores, 

religiosos e militares que participarão na sua aventura. 

Consequentemente, o herói vai acumular imensas capacidades e itens para conseguir 

superar as dificuldades que a povoação irá ser submetida por diversos intervenientes 

internos e externos, estando sempre em causa com a sua liderança a sobrevivência da 

população da ilha. 

 

História Posterior 

Como um dos navegadores que redescobriram o arquipélago da Madeira, no Atlântico, o 

Capitão Donatário que procura glória e riqueza, assume a administração política e militar 

da capitania mais a oeste da ilha da Madeira. Sempre depende de um Senhorio, o 

proprietário da ilha, ora a Coroa ora as Cortes, a ilha é tem um papel muito importante 

nas rotas marítimas estabelecidas com o início das descobertas portuguesas, pois era 

cobiçada por mais de um Reino. Com muitos recursos naturais por toda ilha e um solo 

fértil para plantações agrícolas, as primeiras populações tiveram de lutar. Precisam por 

isso de uma liderança que decida e encontre um caminho sustentável para a ilha. 

 

Jogadores Principais 

Capitão Donatário – o Capitão Donatário é a personagens principal, o herói, o que deve 

tomar as decisões perante as várias esferas em que vai ter de actuar.  

Ele começa com todos os pontos de vida, no primeiro nível de experiência 

(conhecimento), com uma certa quantidade monetária para o suporte às actividades 

comerciais, e em todas as partes do jogo, ele adquirirá itens e outros objectos que lhe dará 

mais vida, conhecimentos, habilidades, recursos monetários e lista de inventário onde 

indicará a sustentabilidade da povoação. 
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Ele tem acção própria e terá de ter uma postura exploratória quando às tarefas que poderá 

realizar, sendo sempre necessária a interacção com as outras personagens não principais 

(NPCs) para ajudar a realização das mesmas.   

 

III. Objectos Principais do Jogo 

Personagens  

Capitão Donatário – é um navegador que percorre toda a área geográfica para poder 

desempenhar as suas tarefas. Os pontos de vida têm de ser vigiados porque ele sente fome 

e sede que retiram periodicamente XX de dano. Tem acesso aos itens para consumo, 

comercialização e pode negociar equipamentos. 

 

Ferreiros – Uma vez abordado, os ferreiros possuem um conjunto de utensílios que 

deveram ser adquiridos para a concretização de tarefas recorrentes quer com a laboração 

manual, como por exemplo: agricultura, pescas, pecuária, exploração mineira, entre 

outras, quer para a construção de equipamentos de defesa e ataque pessoal e colectivo, 

conforme os itens tido no inventário do herói para transformação.  

 

Padres/Religiosos – os padres e religiosos em geral têm uma grande influência sobre 

aspectos morais e espirituais da população com a sua doutrina e espiritualidade. Poderá 

ser um bom aliado do herói se este colaborar com eles. Não deverá ser esquecido que 

sempre que necessário criar novo povoamento, este elemento é fundamental porque a 

capela/igreja é tido como um elemento agregador da população.  

O factor religioso é um dos pilares da construção dos povoamentos pelo facto da forte 

implantação da Igreja Católica no Reino de Portugal, além da forte ligação dos vários 

Senhorios da ilha com a ordem de Cristo. As diversas ordens religiosas que se 

estabeleceram no povoamento também tiveram um papel importante na educação e 

ensino das famílias mais importantes da ilha, bem como do tratamento dos doentes e 

enfermos e da caridade junto dos mais pobres. 

Uma boa relação com os padres e religiosos dará X pontos de experiência para subir de 

nível, bem como outros recursos extras para os itens do inventário do herói, além de 

atenuar alguma insatisfação com o herói junto da população com a caridade junto dos 

mais necessitados em épocas de maior dificuldade, representada pelos pontos de 

moral/motivação. 
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Militares – estes elementos têm a responsabilidade da defesa aos ataques externos 

(marítimos) à povoação. Também têm a zelar pela ordem pública no povoamento, 

actuando contra os possíveis ladrões que desembarquem dos navios.  

Eles têm equipamentos e armas específicas de guerreiros, que o herói terá de se possuir 

nos seus itens de equipamentos do inventário.  

Os militares representam um X de recursos financeiros para mantê-los constantemente 

operacionais, além de adicionar/diminuir X pontos da experiência com o sucesso ou 

fracasso da sua acção protectora. 

 

Pescadores – Estes elementos seram os artífices que se localizaram junto ao mar para 

conseguir o peixe para a subsistência do povoamento e também para a troca comercial 

junto os navios que acostarem no porto marítimo. A sua actividade implica em X itens 

para o inventário do herói em item peixe. 

 

Capitães de Navio – Os capitães de Navio aparecem no porto marítimo quando os navios 

lá acostam. A sua presença no porto permite a interacção com o herói para realização de 

trocas comerciais. Esta relação é vital pois é a única forma que o povoamento tem acesso 

a itens do inventário que não haja como recursos natos ou produzidos na ilha, essenciais 

no entanto para a subsistência da mesma.  

A não interacção com esta personagem significa a não realização da troca de itens 

produzidos na ilha com outros bens importados necessários trazidos de outras paragens. 

Além do transporte de mercadorias, o capitão de Navio também poderá vender escravos 

ao herói, para apoiar as explorações agrícolas do povoamento. As relações comerciais 

bem sucedidas darão X pontos de experiência para subir de nível. 

 

Povoadores – Os povoadores são os elementos que se estabelecem nas casas grandes das 

propriedades agrícolas. Identificados com a nobreza e fidalguia ou com pessoas que se 

tiveram títulos pela lealdade ou bravura ao serviço do Rei, têm regalias na posse de 

propriedades para a sua exploração tendo à sua volta, camponeses e escravos que os 

servem com o seu trabalho em troca de um tecto e um salário. O herói tem a 

responsabilidade de convidar, acolher e arranjar uma propriedade para estes elementos 

quando chegados ao povoamento, controlando o número de povoadores existentes no 

povoamento. Os povoadores são elementos importantes para o aumento dos itens 
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relacionados com a produção agrícola. O Povoador pode acrescentar X pontos para a 

experiência do herói, aumenta X no item de população e afecta X nos pontos de vida. 

 

Camponeses – Os camponeses são elementos assalariados que tratam dos campos 

agrícolas e dos animais. Sendo assalariados, têm autonomia de sair da exploração 

agrícola para o culto religioso e outros afazeres. Os camponeses podem diminuir X 

pontos de vida e X recursos financeiros periodicamente. 

 

Escravos – Os escravos são adquiridos aos capitães de navio no porto marítimo. Estas 

personagens podem ser utilizadas em várias tarefas associadas ao trabalho repetitivo e 

onde são necessários mais elementos para este mesmo tornar-se mais rápido e com 

retorno maior. 

Um grande número de escravos pode também causar alguma instabilidade social, se os 

pontos de moral/motivação tiverem um valor abaixo de ¼ do total definido. Os escravos 

podem diminuir X pontos de vida dependendo do seu número, sendo esta diminuição 

proporcional. 

 

 

Aldeã – A aldeã é a personagem que revitaliza os pontos de vida do herói, tendo um 

edifício próprio onde reside, embora ainda possa circular pela povoação. Ela também 

fabrica pão para o povoamento. A aldeã pode aumentar X pontos de vida. 

 

Rei/ Senhorio – A personagem do Senhorio representa sempre o proprietário da ilha. A 

sua presença não é física, mas sim remota em acompanhamento da evolução do trabalho 

realizado pelo Capitão Donatário, com o envio de mensagens de alertas, penalizações ou 

benefícios, bem como o envio periódico de navios com os recursos de apoio ao inventário 

de itens e equipamentos e de elementos militares para a protecção do povoamento.  

O Rei/ Senhorio contribui X recursos financeiros como apoio periódico ou de urgência a 

pedido do herói, bem como poderá retirar X recursos financeiros ao taxar os ofícios e as 

trocas comerciais realizadas. 

 

Mercadores – Os mercadores serão os elementos que assumirão as trocas comerciais 

quando se estabelecer uma maior solidez do comércio entre os produtos produzidos e as 

rotas marítimas, pelo estabelecimento das Alfândegas da fazenda pública pelo Reino.  
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O mercador pode tomar X pontos de vida, aumentar X recursos financeiros e aumenta ou 

diminui os itens utilizados nas trocas comerciais. 

 

Piratas /Corsários – Os Piratas/Corsários são personagens que saqueiam os navios que 

estabelecem a rota marítima com o porto do povoamento. A actuação destes elementos 

num primeiro momento será somente em alto mar com o saque de navios que acostam 

vazios quando chegam ao porto.  

Num segundo momento, os Piratas/Corsários atacam as zonas ribeirinhas do povoamento 

com a intervenção da força militar para reduzir os danos do saque, quer em vidas 

humanas quer em itens do inventário do herói. Só os ataques em terra são considerados e 

conforme a força militar existente, diminuirá proporcionalmente X personagens militares 

e outros X personagens.  

Os Piratas/Corsários podem tomar X itens mais valiosos do inventário do herói. 

 

Mestres-de-obras – O Mestre-de-obras é a personagem que colaborou na construção de 

novos edifícios, definido os seus traço e dirigindo também essas obras. A sua vinda para 

o povoamento é a mando do senhorio ou por pedido a este pelo Capitão Donatário. Os 

Mestres-de-obras pode tomar X recursos financeiros e X pontos de vida tal como os 

outros personagens, mas pode aumentar X pontos de experiência. 

 

 

Armas 

Fogo – o Fogo permite a queimada de uma área da floresta e destruirá todos os objectos 

incluídos na zona. Útil para conseguir área de cultivo mais rapidamente. Será provocado 

quando o herói activar esta função.  

 

Espada – a Espada é um elemento pode ser equipado nos Militares e no Capitão Dontário. 

Ele combaterá os inimigos e os derrotará se for insistente na luta. Um golpe de espada no 

combate decresce X montante de pontos de vida.  

 

Carambina – a Carambina é uma arma de fogo do Capitão Donatário. Ele disparará contra 

os inimigos. Um tiro de carambina decresce X montante de pontos de vida, sendo mesmo 

fatal. 
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Objectos 

Vara de pesca 

Imagem: Cana de pesca 

Onde é encontrado: Pode ser comprado no ferreiro 

Comportamento: Permite pescar nos locais predefinidos para esta actividade. 

 

Local de pesca 

Imagem: Pedra cinzenta com efeito aquático imersivo 

Onde é encontrado: Junto ao mar 

Comportamento: Quando activado, se o herói/pescadores têm na sua posse varas de 

pescas, será indicado o resultado da pesca com sucesso ou sem sucesso e se pretende 

prosseguir com a actividade. O sucesso da actividade acrescenta X no montante do item 

peixe para o inventário do herói. 

 

Peixe 

Imagem: Peixe 

Onde é encontrado: Inventário do herói  

Comportamento: Este objecto também permite a acções de inventário "Uso", “Descartar” 

e “Organizar”.  

 

Machado 

Imagem: mMachado 

Onde é encontrado: Pode ser comprado no ferreiro 

Comportamento: Este item equipará o herói e permitirá este apanhar outros objectos, tais 

como árvores de médio e grande porte e arbustos. O Machado quando é utilizado 

acrescenta X no montante do item correspondente ao objecto da acção.  

 

Picareta 

Imagem: Picareta 

Onde é encontrado: Pode ser comprado no ferreiro 

Comportamento: Este item equipará o herói e permitirá este apanhar outros objectos 

associados à mineração, tais como pedra e outros minerais valiosos. A Picareta quando é 

utilizado acrescenta X no montante do item correspondente ao objecto da acção.  
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Enxada 

Imagem: Enxada 

Onde é encontrado: Pode ser comprado no ferreiro 

Comportamento: Este item equipará o herói e permitirá a este apanhar outros objectos 

associados ao cultivo agrícola e à preparação da terra, tais como cana-de-açúcar, cereais, 

verduras, hortaliças e outros produtos agrícolas. A Enxada quando é utilizada acrescenta 

X no montante do item correspondente ao objecto da acção.  

 

Pá 

Imagem: Pá 

Onde é encontrado: Pode ser comprado no ferreiro 

Comportamento: Este item equipará o herói e permitirá este apanhar outros objectos 

associados à preparação da terra e às obras de construções.  

 

Cana-de-açúcar 

Imagem: Troços de cana com folhagem  

Onde é encontrado: Campos de cultivo 

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua semente na 

exploração agrícola (plantação) e posterior colheita. Quando é realizada a plantação 

diminui X no montante o item das sementes, quando é realizada a colheita acrescenta X 

no montante do item da Cana-de-açúcar para a plantação do açúcar. 

 

Cereais 

Imagem: Trigo dourado  

Onde é encontrado: Campos de cultivo 

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua semente na 

exploração agrícola (plantação) e posterior colheita. Quando é realizada a plantação 

diminui X no montante o item das sementes, quando é realizada a colheita acrescenta X 

no montante do item da cereais. 

 

Fruta 

Imagem: Fruta  

Onde é encontrado: Campos de cultivo 
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Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para recolher nas árvores 

de fruto na colheita. Quando é realizada a colheita acrescenta X no montante do item da 

fruta. 

 

Vinha 

Imagem: Cacho de uvas  

Onde é encontrado: Campos de cultivo 

Comportamento: este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua semente na 

exploração agrícola (plantação) e posterior colheita. Quando é realizada a plantação 

diminui X no montante o item das sementes, quando é realizada a colheita acrescenta X 

no montante do item da vinha. 

 

Poço de Água 

Imagem: Poço de água de pedra  

Onde é encontrado: Junto das casas dos povoadores e das ribeiras 

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para três acções distintas: 

consumo próprio, rega das plantações e colocar água em cubas para vender aos navios. 

Quando é realizada a 1ª acção, aumenta X nos pontos de vida; na 2ª acção, favorece o 

crescimento da plantação e acrescenta X nos pontos de conhecimento; e na 3ª acção, 

acrescenta X no montante do item da água. 

 

Sementes 

Imagem: Semente  

Onde é encontrado: Inventário do herói   

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para as plantações nas 

áreas de cultivo de cereais, de cana-de-açúcar e outros produtos agricolas. Quando é 

realizada a plantação diminui X no montante do item das sementes. 

 

Pedra/Minério Valioso 

Imagem: Rocha castanha  

Onde é encontrado: Junto das encostas montanhosas 

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a extrair minérios 

naturais. Quando é realizada a acção, pode aumentar X nos pontos de experiência e pode 

acrescentar X no montante do item da pedra ou de outro minério valioso. 
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Animais Bovinos 

Imagem: Vacas  

Onde é encontrado: Casas dos povoadores 

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para os abater. Quando é 

realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item da carne e diminui X no item 

de animais bovino no inventário do herói. 

 

Outros Animais 

Imagem: Ovelhas, galinhas, cabras e outros animais de consumo 

Onde é encontrado: Casas dos povoadores 

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para os abater. Quando é 

realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item da carne de consumo e 

diminui X no item de outros animais no inventário do herói. 

 

Til 

Imagem: Árvore colorida 

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para o seu corte. Quando 

é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de til no inventário do herói. 

 

Vinhático 

Imagem: Árvore castanha 

Onde é encontrado: na manta florestal  

Comportamento: este objecto permitirá ser activado pelo herói para o seu corte. Quando é 

realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de vinhático no inventário do 

herói. 

 

Arbusto pequeno porte 

Imagem: Pequeno arbusto 

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para o seu corte. Quando 

é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de madeira vulgar no 

inventário do herói. 
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Arbusto médio/elevado porte 

Imagem: Grande arbusto  

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para o seu corte. Quando 

é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de madeira valiosa no 

inventário do herói. 

 

Urze  

Imagem: Arbusto de médio porte   

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para o seu corte. Quando 

é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de urze no inventário do 

herói. 

 

Ervas medicinais 

Imagem: Ervas coloridas   

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua recolha. 

Quando é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de ervas medicinais 

no inventário do herói. 

 

Funcho 

Imagem: Flor amarela   

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua recolha. 

Quando é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de funcho no 

inventário do herói. 

 

Pastel 

Imagem: Flor azul   

Onde é encontrado: Manta florestal  
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Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua recolha. 

Quando é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de pastel no 

inventário do herói. 

 

Urzela 

Imagem: Ramo plantas verdes   

Onde é encontrado: Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua recolha. 

Quando é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de urzela no 

inventário do herói. 

 

Sumagre 

Imagem: Trevo verde   

Onde é encontrado:Manta florestal  

Comportamento: Este objecto permitirá ser activado pelo herói para a sua recolha. 

Quando é realizada a acção, pode acrescentar X no montante do item de sumagre no 

inventário do herói. 

 

IV. Conflito e Resolução 

Há vários tipos do sistema de conflito no jogo, com as seguintes resoluções: 

 

Fogo – o Fogo destruirá todos os objectos/personagens na zona que está à frente do herói 

quando este detona o fogo na manta florestal. 

 

Combate de armas – as Armas dos militares farão frente aos piratas/corsários e fará danos 

de X pontos de vida. Os objectos afectados pelo combate de armas são as personagens 

que são identificados com a riqueza: proprietários, mercadores, religiosos, entre outros, 

bem como o inventário do herói.  

 

V. Inteligência Artificial 

O Funchal RPG - 1508 apresentará uma inteligência artificial limitada, mas os 

comportamentos chaves serão os seguintes:  

 



RPG – Uma Estratégia no Contexto Educacional 81 

 

Mineração – O herói pode-se mover junto do objecto de pedra/minério e iniciar a 

actividade. Ele conseguirá extrair minério se tiver uma picareta, de forma aleatória verá o 

seu esforço recompensado. Se tiver um determinado número de escravos disponíveis, 

poderá deixar um grupo de escravos a fazer essa actividade de mineração. O herói só 

poderá ter até 20 grupos de escravos para a extracção de minério. 

  

Tráfego Marítimo – A aproximação ao porto marítimo faz-se de uma forma aleatória ao 

longo de todo o jogo, com a atribuição do tipo de navio no que se refere ao que 

transporta: passageiros, escravos, militares, mercadorias para a sobrevivência da 

população e outras como: cereais, especiarias, e outros materiais como: ferro e aço. 

Haverá também o chamado navio do Rei que periodicamente, ou por pedido de ajuda do 

Capitão Donatário chega ao porto para restabelecer o inventário do herói. 

O movimento de aproximação faz-se sempre no mapa onde está localizado o porto, e 

procura um local de acostagem conforme a disponibilidade entre os cinco espaços. No 

caso se não haver vaga, o navio abandona a baía e procura outro porto no Atlântico.  

Toda a aproximação e chegada do navio é informada ao jogador, para que este tenha esta 

informação, porque a interacção do herói é essencial para que se dê as trocas comerciais. 

Se o herói não se aproximar do capitão do navio num determinado, o navio abandona o 

porto. 

Numa fase posterior com o aparecimento dos mercadores e das alfândegas da fazenda 

pública, além do herói adquirir X pontos de experiência, este processo será tudo 

controlado pela inteligência artificial nas trocas comerciais, impostos a pagar e etc., sem a 

necessária interacção do herói. 

 

Pesca – A pesca é uma actividade de sobrevivência do herói e da população. A 

aproximação destes elementos às pedras junto ao mar espalhadas pelo litoral do 

povoamento, será indicado aleatoriamente que conseguiram apanhar algum peixe.  

 

Desflorestação – Esta é uma actividade essencial desde o início do jogo, pois é a forma de 

adquirir recursos naturais da ilha através do corte da manta florestal. O herói terá de se 

deslocar até ao arbusto/árvore/vegetação para com o machado poder cortar a mesma. 

Conforme o tipo de árvore (pelo seu porte), demorará mais tempo o seu corte, 

desaparecendo o arbusto/árvore/vegetação tendo a necessidade de acumular um X 

número de arbustos/árvores/vegetações para obter um monte de lenha, que aparecerá para 
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que ele o possa recolher e acrescentar X madeiras vulgares/valiosas no inventário do 

herói. Num segundo momento do jogo, quando já adquirido X pontos de experiência, este 

processo de desflorestação poderá ser feito por inteligência artificial pelos povoadores e 

grupos de escravos, por ordem do herói.  

 

Colheita de produtos agrícolas – A colheita dos produtos também é realizada pelo herói 

que têm de plantar as sementes e após algum tempo, verá os produtos em situação de 

serem colhidos. Ao percorrer as explorações agrícolas, aumenta X do item do produto 

agrícola colhido. O terreno sofrerá as modificações naturais de colheita e preparação para 

uma nova sementeira por inteligência artificial, por ordem do herói. Adquiridos X pontos 

de experiência, este processo será suportado por inteligência artificial em cada 

proprietário da exploração agrícola e não somente pelo herói.   

 

Trocas comerciais – Na primeira parte do jogo, as trocas comerciais são realizadas pelo 

herói junto do capitão do navio, mas depois de adquiridos X pontos de experiência, 

juntamente com a existência dos mercadores e de estabelecidas as alfândegas da fazenda 

pública, estas trocas decorrerão suportadas pela inteligência artificial sem a intervenção 

do herói. 

 

Sobrevivência do povoamento – A sobrevivência do povoamento depende em primeiro 

lugar do herói, que tem de ter a preocupação com os aspectos de fome e sede do 

povoamento. Serão sempre lançadas alertas para estes factos, tendo como inteligência 

artificial a gestão destas questões exigindo que o herói use recursos constantemente para 

não morrer de sede ou de fome. Proporcionalmente, esta gestão torna-se mais complexa 

conforme for aumentado a população da ilha com a necessidade consumir mais recursos 

para a satisfação do todo o povoamento.     

 

Reputação do herói – Este sistema permitirá medir a reputação do herói junto do 

povoamento, medindo a satisfação quanto às suas acções, preocupações pelo bem-estar 

social do povoamento, servindo de fiel da balança da relação com o senhorio. A 

inteligência artificial que gere este sistema tem em conta a satisfação das necessidades do 

povoamento: distribuição da alimentação, distribuição de terrenos, sucesso das trocas 

comerciais, culto religioso, boas colheitas, integração dos estrangeiros, rácio 

populacional, etc.   
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Durante o jogo, o crescimento do povoamento realizar-se com o aumento do terreno que 

possa ser cultivável, com o estabelecimento de casas de povoadores que trabalharam estes 

campos agrícolas. Além dos povoadores, dos elementos importantes da nobreza, fidalguia 

ou pessoas que adquiriram por mérito um título de destaque na Corte, terá de haver 

também outros elementos, camponeses e assalariados, e/ou algum número de escravos 

para avançar com a criação destas explorações agrícolas.  

O desenvolvimento das trocas comerciais e o aumento da população também ocasionarão 

o aparecimento de novos armazéns de produtos. 

 

 

VI. Fluxo de Jogo 

 

a. Animação introdutória 

É introduzido a história do jogo e os pressupostos anteriores da história do herói 

no contexto do povoamento 

b. Primeiro nível de experiência 

Este nível mais baixo permitirá ao herói conhecer o povoamento no que se refere 

aos recursos naturais, aprendendo a como utiliza-los e a tirar proveitos dos 

mesmos para a sua sobrevivência. O herói deve tomar conhecimento da questão 

da negociação e comercialização dos recursos, bem como a interacção com os 

restantes interlocutores sociais. 

c. Contexto do primeiro nível 

O povoamento está no seu início com apenas alguns elementos: padres, ferreiros, 

povoador e capitães do navio para as interacções com o herói.   

d. Segundo nível de experiência 

Este segundo nível dará uma maior importância ao cultivo das explorações 

agrícolas, permutando a atenção do herói com o crescimento das explorações, 

significando mais população, com a atenção à sobrevivência do povoamento e ao 

aprofundamento das trocas comerciais com os produtos agrícolas e não só. Novas 

necessidades apareceram no povoamento que implicaram o estabelecimento de 

novos ofícios de apoio à manufactura com a utilização de tinturaria extraída de 

recursos naturais existentes.  

e. Contexto do segundo nível 
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O aparecimento de novos povoadores com as suas explorações implica mais 

elementos como povoadores, camponeses, assalariados para o trabalho agrícola, 

bem como outros elementos como ferreiros, carregadores, tanoeiros, etc.  

f. Terceiro nível de experiência 

No terceiro nível, o focus estará na exploração agrícola de alto rendimento 

financeiro que dará o impulso às trocas comerciais autónomas, com o 

aparecimento dos mercadores estrangeiros e a imposição de impostos sobre a 

produção e comercialização dos produtos. Entender as relações entre custos de 

produção, como mão-de-obra especializada, sementeiras, armazenamento; e de 

comercialização tendo em conta a oferta e a procura, além dos impostos 

associados e transporte do produto. Sem nunca esquecer que a sobrevivência do 

povoamento depende sempre do herói e na gestão do seu inventário. 

g. Contexto do terceiro nível 

A interacção será mais do ponto de vista comercial, cujos elementos estejam mais 

ligados a este sector: mercadores, comerciantes e artífices de vários ofícios que se 

estabelecem para apoiar as novas realidades do povoamento. O tráfego marítimo 

intensifica-se, com a afirmação estratégica do porto nas rotas atlânticas.  

h. Quarto nível de experiência 

O florescimento económico também significou um crescimento do povoamento 

com a expansão do mesmo. Novas preocupações são tidas com a construção 

novos edifícios para os novos senhores: proprietários de explorações e mercadores 

da cultura dominante, bem como outras infra-estruturas ligadas ao Reino e de 

interesse comum com o povoamento. Os elevados custos com as construções 

também exigem outras medidas que poderão condicionar o progresso do 

povoamento, contudo estas construções permitiram a valorização do povoamento 

com o título de cidade. A importância do porto marítimo também implica por 

parte do herói a questão da segurança do mesmo quanto aos ataques de 

piratas/corsários em alto mar e mesmo no povoamento.  

Decorrente da existência de outros pólos de produção com menos custos de 

produção, a procura da cultura de alto rendimento vai diminuir que provocará 

mudanças no povoamento, ao que deverá ser encontradas alternativas. 

i. Contexto do quarto nível 

A interacção decorre nesta altura com elementos ligados à construção de edifícios 

para habitação, armazéns e outros edifícios de utilidade pública que vai necessitar 
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de pessoas capazes, mestres-de-obras e de outros elementos, que possibilitem as 

construções da Alfândega, Sé Catedral, entre outros. O povoamento atinge um 

elevado patamar de riqueza que é um local obrigatório de muitos navios de várias 

procedências. 

j. Quinto nível de experiência 

A decadência do poder financeiro da cultura de alto rendimento acentua-se, o que 

vai prejudicar fortemente o equilíbrio social do povoamento e até a sua 

sobrevivência. Devem ser tomadas medidas do ponto de vista da defesa do 

território, visto ser cada vez mais frequente os ataques ao povoamento por parte 

dos piratas/corsários.     

k. Contexto do quinto nível 

A experiência acumulada com os vários níveis de intervenção do Capitão 

Donatário para a evolução do povoamento culmina com a necessidade de defesa 

do território perante as incursões dos piratas/corsários para o saque das grandes 

riquezas tidas nas casas dos grandes senhores do povoamento e nas casas 

religiosas.  

 

VI. Controlos 

O jogo pode ser jogado no teclado e/ou pelo rato. Para mover o herói poderá usar as 

teclas de direcção ou o “click” na tela onde pretende que ele se desloque. Quando para o 

acesso aos menus a tecla “Esc” e o botão da direita do rato permitem aceder ao menu do 

jogador com a informação do inventário do herói. Dentro deste menu poderá percorrê-lo 

com as teclas de direcção e a sua selecção premindo a tecla “Enter”ou com a selecção 

com botão da esquerda do rato.  

Para fazer alguma acção sobre os objectos ou personagens do jogo deve premir uma das 

teclas, “Enter” ou “Space”. Para as propriedades mais genéricas/técnicas do jogo, como 

tela a ecrã inteiro, introdução musical, musica durante o jogo, configurações de teclado e 

de “gamepad”, terá de premir na tecla “F1”. 

 

Fluxo do Interface 

O interface nos jogos de computador assume-se como o veículo que o jogo comunica 

com o jogador e vice-versa (Schutema2007, p.201), realçando uma experiência de jogo 

que pode ser positiva ou frustrante. Contudo, sem dúvida que o principal objectivo do 

interface é providenciar as informações vitais ao jogador. 
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A construção do design dos interfaces devem ter o seguinte conjunto de regras que 

poderá ajudar a desenhar as melhores experiências para os jogadores (Schutema2007, 

p.202): 

− A interface deve actuar como o esperado 

− A interface deve permanecer consistente 

− A interface não deve pedir para o jogador lembrar-se 

− A interface deve informar o jogador do estado do jogo 

− A interface deve fornecer várias camadas da informação 

− A interface deve alertar o jogador de modificações/alterações vitais que ocorram 

− A interface deve proteger o jogador de erros 

− A interface deve reflectir e realçar o tom do jogo 

− A interface não deve dominar a tela de jogo. 

− Os elementos de interface devem fornecer o feedback se forem activados 

 

 
Figura 7. Fluxo do interface do jogo 

 

Outros elementos característicos do jogo 

O jogo projectado assume-se como um jogo de níveis, associado à evolução nos pontos 

de experiências com a progressão realizada com as várias propostas de actividades 

pedagógicas. Um jogo de níveis pode assumir várias concepções que vão desde o 

específico pelo tipo de jogos até ao mais genérico para um jogo em geral. As concepções 

aplicáveis são as seguintes: 

− Os jogadores começam o nível sempre de um ponto de partida; 
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− Os jogadores são invulneráveis durante uns XX segundos depois que eles 

começarem num nível; 

− Os jogadores começam um jogo com 4 vidas (vida actual + 3 de reserva) e 3 

pontos de dano; 

− Um jogador pode tomar três golpes "normais" antes da perda de vida (morte); 

− Quando um jogador morre, ele perderá uma vida, e se ele tiver na última, ele 

voltará ao ponto de partida do nível (todos os inimigos actuais continuaram a 

existir no nível, não sendo reinicializado) e por último, o jogador será 

invulnerável durante uns XX segundos; 

− Quando um jogador sofre um golpe, ele será invulnerável durante uns XX 

segundos; 

− A meta do jogador é dupla: a primeira, conseguir atingir a saída; segunda: ganhar 

pontos; 

− A saída abre-se depois de um certo número de segundos do jogo de nível, sendo 

isto estabelecido por nível pelo criador de mapa; 

− Os jogadores nunca devem sentir-se perdidos num nível; 

− O ambiente deve ser agradável de se ver e tacticamente interessante para o 

jogador; 

− Devem haver desafios de riscos/recompensas espalhados pelo mapa para o 

jogador testar e poder decidir o que fazer — se ele tiver sucesso, ele ganha algo 

extra mas se ele falhar, ele perde mais do que tinha antes de começar; 

− Os objectos dinâmicos e os tipos de inimigos devem ser introduzidos um após 

outro com o fluxo dos níveis. 

 

Muitos destes aspectos foram considerados na concepção e implementação do jogo para 

que este jogo educativo tenha muita semelhança com as outras referências de jogos 

comerciais, garantido a aventura, os desafios e a resolução de enigmas do mesmo. 

 

Outro elemento que também assume relevância no jogo é os “Powerups”. Estes têm um 

conceito diferenciado de itens nos jogos, porque a sua regra básica consiste em conceder 

uma vantagem para o jogador durante um período limitado de tempo. Estas vantagens são 

criadas e configuradas no editor de nível do mapa. Estas podem ser acumuladas, bem 

como deverá aparecer no lado superior direito da tela do jogo quando activos. O aspecto 
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gráfico da textura da imagem indicará que tipo é e manter-se-á activa enquanto decorrer a 

sua utilização no jogo. 

 

4.4. História do jogo 
A elaboração deste documento de designer não deve ter qualquer limitação quanto à sua 

concepção, constituição imaginária da história. Esta análise restrita só deve ser feita na 

implementação do jogo. 

 

Tema base: 

Uma ilha é encontrada por navegadores portugueses com o objectivo de fortuna e posse 

de propriedades. Riquezas e natureza são as pérolas deste oásis no Atlântico, alvo de 

muita cobiça pelos estrangeiros dada a sua posição estratégica. A posse da terra será do 

Reino, mas os seus habitantes é que têm de garantir a integridade e sustentabilidade da 

ilha.  

 

Tópicos principais a destacar: 

− Chegada à ilha 

− Criação das infra-estruturas básicas 

− Descoberta da ilha (riquezas/ recursos naturais) 

− Desflorestação da floresta natural 

− Construção das casas dos povoadores/capelas 

− Cultivo dos campos agrícolas de produtos alimentares e outros 

− Criação de animais para o consumo e para o apoio animal nas explorações 

agrícolas  

− Estabelecimento de negócios de ofícios (ferreiros, tanoeiros, talhantes, 

comerciantes, mercadores) 

− Chegada de mercadores estrangeiros 

− Construção e expansão da cidade 

− Defesa da frente marítima contra os ataques dos piratas e corsários 

− Construção das fortificações em zonas estratégicas no litoral 

− Ataques pelo mar de piratas e corsários  
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Factores do jogo:  

Os factores que devem ser tidos em conta para a evolução do jogo são a riqueza, 

população, recursos agrícolas, naturais, económicos e mão-de-obra, árvores de pequeno e 

grande porte, comida (alimentos para a população). 

A gestão dos recursos encontrados e a fomentação da produção de outros produtos são 

vitais para a sobrevivência da população, bem como para entrar no circuito de 

comercialização nas rotas de comércio marítimo. A produção de riqueza deverá ser 

redistribuída para a satisfação da população. 

  

O jogo tem as seguintes campanhas:   

• Época 1 (Desembarque -> mudança de Senhorio) [vídeo] 

Período histórico: entre 1420 e 1433 

Resumo: Chegada dos navegadores à Ilha com a visualização da extensa manta 

florestal riquíssima em recursos naturais e a escolha da baía do Funchal para a 

instalação dos primeiros povoamentos com a construção de capelas e habitações 

para os povoadores. 

Tarefas essenciais: construção da povoação com a capela, da casa do povoador e 

da casa do capitão (centro) 

Passos previstos: 

1. Deslocação ao longo da costa e queimadas das áreas arborizadas. 

2. Construção do povoamento a leste e oeste da ribeira de João Gomes, casa 

do Povoador. 

3. Construção de Capelas, de casas de povoadores com explorações 

agrícolas, do porto de abrigo e de pesca 

4. Inicio da exploração mineira. 

5. Estabelecimento de ofícios ligados à manufactura de materiais de apoio 

aos trabalhos de construção do povoamento. 

 

Classes de personagens: 

Unidades: capitão donatário, povoadores, camponeses, aldeões, comerciantes, 

marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, escravos, frades, militares, rei e 

elementos da corte.  

Jogador: Capitão Donatário (Herói) 

Controla: herói. 
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Presença de 
PC: povoadores, camponeses, comerciantes, marinheiros, 

pescadores, ferreiros, padres, escravos, frades, militares, rei e elementos da 

corte. 

 

Classe Capitão Donatário: 

Constrói: porto (proporcionar a pesca), capela para culto religioso, casas dos 

povoadores e armazéns de produtos cultivados nas explorações agrícolas 

(resultante dos recursos: minério, madeira, criação de gado, cultivos das 

explorações agrícolas, mais a componente humana dos povoadores, dos 

camponeses e escravos). 

Constrói 1ª vez: Casa Principal (casa do capitão donatário) que proporciona 

a funcionalidade: diplomacia.  

São necessários muito mais recursos para a construção desta casa principal, 

pela sua importância, vai além dos recursos da ilha, sendo necessário recorrer 

a outros recursos comprados como ferro e aço.  

Desflorestação: Corte de manta florestal através de utensílios específicos e 

obtenção de recursos para a subsistência do povoamento.  

Exploração Mineira: exploração de áreas rochosas para obtenção de recursos 

para a construção de edifícios.  

 

Objectivos da campanha: 

− Exploração dos recursos existente que possam ser úteis para 

armazenamento (abate de madeira, criação de gado, pesca, culturas 

agrícolas) 

− Criar condições para o aumento da população.  

− Criar as condições necessárias às unidades Padre/frades/monges se 

estabelecerem pois têm associado o elemento motivação junto da 

população.  

− Iniciar a actividade económica junto das unidades comerciantes que 

fazem rotas entre os povoadores e trazem os seus produtos para o 

armazenamento para sua posterior comercialização.  

 

Descrição da estratégia de evolução da campanha: 
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Realização do tutorial para ensinar o jogador a mecânica de construção de 

capelas, criação dos edifícios, de novas casas (modo de aumentar a 

população).  

A construção das novas casas produz um aumento da população, dado que em 

muitos dos navios que acostam no porto poderá haver passageiros que 

queiram ficar na ilha. Só poderá construir novas casas se houver gentes com 

nobreza ou riqueza que desembarque no porto. Só desta forma, o capitão 

donatário concede a exploração dos terrenos. 

A edificação de uma capela/igreja/catedral produzem uma área de construção 

(povoamento) e a sua localização correcta ou aproximada num círculo de raio 

diferenciado dará pontuações de experiência acrescidas e outros benefícios em 

itens conforme a zona onde forem colocados os mesmos.  

Para construir um edifício religioso (capela/igreja/catedral) terá de haver um 

número definido de padres ou religiosos, bem como terá de ser construído o 

edifício religioso para construir à sua volta os restantes edifícios. 

A 1ª casa do povoador tem a mesma característica do edifício religioso que é 

permitir a construção de outros edifícios à volta. A construção de 

habitações/construções tem o seu custo: construção (vários recursos) e 

camponeses que têm de ser treinados. 

Os objectos/edifícios têm uma interacção com o jogador conforme a sua 

tipologia, permitindo por isso a utilização de um conjunto de funções 

disponibilizadas durante o jogo. 

Por exemplo: 

− Casa do Capitão Donatário: diplomacia junto da Rei, das cortes, 

mercadores, dos comerciantes, do povo em geral;  

− Edifícios religiosos: obter a ajuda dos religiosos para a motivação para 

o trabalho nas explorações agrícolas; colaboração na ajuda aos mais 

carenciados; demonstração do culto religioso; 

− Casa do Povoador; 

− Armazéns: acumulador de stocks de produtos produzidos ou 

comprados; 
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− Edifício do Ferreiro: compra e venda produtos manufacturados de 

apoio às actividades do povoamento, refinamento de novos produtos 

com a fusão de elementos adquiridos ao longo do tempo; 

− Casa dos escravos: reterá os escravos disponíveis para a realização em 

grupo de vários trabalhos produtivos. 

 

A área de intervenção do jogador nesta etapa está associada à zona leste da 

ribeira João Gomes, evoluindo depois para oeste, 1º entre ribeiras e 2º após 

ribeira de santa luzia até à ribeira de São João. E também pela encosta a cima. 

Ao jogador compete a realização de todas as tarefas no povoamento para 

atingir os objectivos de experiência para a subida de nível. 

Haverá um único inventário de itens que será gerido pelo Capitão Donatário, 

para a gestão sustentável do povoamento.  

A regra de percentagem de riqueza (cobrança sobre produtos produzidos, 

vendidos e exportados) pode ser definidas pelo capitão donatário ou por 

influência das Cortes do Rei ou pelos seus emissários.  

 

Vídeo:  

Chegada dos navegadores à Ilha com a visualização e narração (exploração da 

costa entre Machico, Caniço e Cabo Girão)    

 

 

• Época 2 (Mudança de Senhorio -> Começo da grande produção do trigo) 

[vídeo] 

Período histórico: entre 1433 e 1460 

Resumo: Implantação de pequenos povoamentos em torno das capelas e edifícios 

religiosos, que foram explorando os terrenos férteis desbravados entre a manta 

florestal para o cultivo de produtos agrícolas para o próprio consumo.     

Tarefas essenciais: exploração agrícola de diversos produtos alimentares, 

actividade comercial através das rotas marítimas e controlo do aumento da 

população. 

Passos previstos: 
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1. Expansão territorial e urbanística até ao extremo mais oeste do 

povoamento e encosta acima, com desflorestação e exploração de outros 

recursos naturais. 

2. Exploração agrícola dos terrenos com sementes trazidas do Reino pelo 

Senhorio (trigo, centeio, árvores de fruto e cana de açúcar). 

3. Compra de escravos para apoio ao trabalho agrícola. 

4. Continuação da construção de Capelas, de casas de Povoadores com 

explorações agrícolas. 

5. Reforço e expansão das áreas dos estabelecimento de ofícios, com a 

criação das ruas dos ofícios. 

6. Intensificação do comércio de produtos com o exterior à ilha. 

 

Classes de personagens: 

Unidades: Capitão Donatário, povoadores, camponeses, aldeões, 

comerciantes, mercadores, marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, 

escravos, frades, militares, rei e elementos da corte.  

Jogador: Capitão Donatário (Herói) 

Controla: herói. 

Presença de 
PC: povoadores, camponês, comerciantes, mercadores, 

marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, escravos, frades, militares, rei e 

elementos da corte. 

 

Classe Capitão Donatário: 

Preparação das explorações agrícolas: distribuir entre os povoadores as 

sementes que foram adquiridas ou enviadas pelo Senhorio e prover junto deles 

as necessidades de mão-de-obra especializada ou não. 

Colheita de produtos agrícolas: recolher junto dos povoadores os produtos 

produzidos, redistribuído se necessário os produtos para a sobrevivência do 

povoamento. Esses mesmos produtos entram no inventário do Capitão para 

que possa ser gerido segundo as necessidades e prioridades detectadas pelo 

mesmo.  

Diplomacia: esta funcionalidade permite a interacção com os restantes 

elementos do jogo servido para influenciá-los de forma a contribuir para o 
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interesse do Capitão e do povoamento nas mais variadas áreas desde política, 

religiosa, laboral e comercial.  

Comércio: esta actividade ocorre em todos os edifícios que tenha agentes de 

comércio ou de proprietários de produtos (comerciantes, povoadores, capitãs 

de navios, mercadores). Esta actividade só é possível se houver recursos 

comercializáveis no inventário ou riqueza acumulada para que a troca seja 

feita directa ou indirectamente.  

 

Objectivos da campanha: 

− Continuação da exploração dos recursos existente que possam ser úteis 

(abate de madeira, criação de gado, pesca e culturas agrícolas) para 

armazenamento; 

− Criar condições para a cultura intensiva de cereais para consumo e 

venda; 

− Acolhimento de novas gentes para o crescimento das áreas produtivas 

e afirmação da classe proprietária de terrenos no povoamento; 

− Forte incremento da economia com a afirmação de um pólo comercial 

no povoamento, numa ilha a meio do Atlântico; Compreender as novas 

realidades e lidar com elas sem esquecer o desenvolvimento sustentado 

da ilha.  

 

Descrição da estratégia de evolução da campanha: 

Realização do tutorial para ensinar o jogador a mecânica de preparação, de 

cultivo e de colheita de produtos agrícolas. Tomada de conhecimento das 

necessidades e consumos com o aumento da população residente e visitante.   

Continua a construção de novas casas e de explorações agrícolas para a 

produção de cereais até atingir a própria sustentabilidade do povoamento. O 

Capitão começa a delegar nos habitantes com mais responsabilidade para 

fazerem autonomamente as várias tarefas que só dependiam anteriormente do 

Capitão Donatário.  

Ocorrerá uma intensificação do tráfego marítimo com um elevado movimento 

de pessoas e de mercadorias, interagindo com novos agentes económicos, 
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entre as quais o comércio de escravos, porque começou a ser necessário uma 

maior mão-de-obra nas explorações.   

Começa a ser necessária uma maior atenção à defesa com a necessária 

requisição junto do Reino de tropas militares para defender o porto marítimo.  

A área de intervenção do jogador nesta etapa intensifica-se por toda a área do 

Funchal, do mar ao cimo da montanha. Ao jogador compete a realização de 

todas as tarefas no povoamento para atingir os objectivos de experiência para 

a subida de nível. 

A interacção com os vários elementos permitirá a tomada de novas decisões 

que impliquem a produção de novos produtos que providenciam um maior 

rendimento pelo seu cultivo. Outros aspectos a ter em conta serão a gestão do 

inventário do Capitão Donatário para as necessidades e de consumo e a 

repartição dos rendimentos.        

 

• Época 3 (Começo da cultura do açúcar -> Crescimento da nova cidade do 

Funchal) [vídeo] 

Período histórico: entre 1461e 1495 

Resumo: A compreensão que a cana-de-açúcar é uma cultura agrícola de alto 

rendimento, provocou uma alteração na política de cultivo para a exportação, 

chamada de época do ouro branco. Esta mudança de política teve as suas 

implicações na vida socioeconómica da ilha que modificaram totalmente o seu 

rumo e interesse estratégico perante o Reino.      

Tarefas essenciais: exploração agrícola da cana-de-açúcar, necessidade de ter 

tecnologia de fabrico do açúcar, forte trocas comerciais com outras metrópoles 

europeias que não a do Reino de Portugal. 

Passos previstos: 

1. Mudança da cultura de cultivo para a cana-de-açúcar nas explorações 

agrícolas. 

2. Necessidade de mão-de-obra especializada para o fabrico do açúcar, bem 

como de mão-de-obra escrava para o aumento da produção. 

3. Instalação dos engenhos de açúcar para a produção do produto a ser 

exportado. 

4. Construção de novas casas para os proprietários das grandes Quintas de 

produção, bem como armazéns para o armazenamento do açúcar.  
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5. Aumento da presença religiosa com o estabelecimento de novas ordens 

religiosas que providenciavam da educação dos descendentes dos grandes 

senhores do povoamento e da caridade junto dos mais necessitados. 

6. Intensificação da presença de mercadores forasteiros para negociar o 

açúcar para todas as grandes metrópoles da Europa e do mundo novo 

descoberto além-mar.  

7. Maior interacção com as questões alfandegárias com o tributo dos 

produtos produzidos e exportados, bem com os importados.  

 

Classes de personagens: 

Unidades: Capitão Donatário, povoadores, camponeses, aldeões, 

comerciantes, mercadores, marinheiros, pescadores, ferreiros, tanoeiros, 

mestre de engenho de açúcar, padres, escravos, frades, militares, rei e 

elementos da corte.  

Jogador: Capitão Donatário (Herói) 

Controla: herói. 

Presença de 
PC: povoadores, camponeses, comerciantes, mercadores, 

marinheiros, pescadores, ferreiros, tanoeiros, mestre de engenho de açúcar, 

padres, escravos, frades, militares, rei e elementos da corte. 

 

Classe Capitão Donatário: 

Incentivar a produção de alto rendimento: aumentar as regalias para 

aqueles que produzirem a cultura da cana-de-açúcar, fomentando a presença 

de mão e obra especializada e de mão-de-obra escrava.  

Construção da Alfândega da Fazenda Pública: recolher os impostos sobre 

todas as transacções comerciais realizadas no porto marítimo, bem como na 

comercialização interna.  

Diplomacia com o Senhorio e as cortes do Reino: esta funcionalidade 

permite a interacção com os elementos que têm sob sua propriedade a ilha. 

Atenção à ilha foi sendo cada vez maior com o crescente enriquecimento 

económico, por isso a relação entre estes intervenientes é essencial para o 

interesse do capitão e do povoamento.  

Procura de riquezas e glória pelas conquistas territoriais: o Capitão 

Donatário poderá partir para a costa africana em apoio às conquistas do Reino 
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nestes locais. A sua bravura poderá ser compensada com títulos honoríficos, 

riquezas saqueadas ou encontradas ou com escravos capturados. 

 

Objectivos da campanha: 

− Criação de condições para a cultura intensiva de cana-de-açúcar para a 

venda em exportação.  

− Regular a evolução dos impostos cobrados sobre os produtos produzidos e 

exportados, bem como os importados.  

− Lidar com o aumento significativo da população. 

− Compensar a cultura de alto rendimento com as culturas de subsistência 

para garantir o desenvolvimento sustentado da ilha.  

 

Descrição da estratégia de evolução da campanha: 

Realização do tutorial para ensinar o jogador a mecânica de preparação, de 

cultivo e de colheita da cana-de-açúcar e a fabrico do açúcar. Tomada de 

conhecimento das necessidades de consumo com o aumento da população 

residente e visitante.   

Com a forte presença de agentes comerciais forasteiros, há que tomar atenção 

às novas realidades dos preços e dos mercados. 

A mudança para a monocultura da cana-de-açúcar dos maiores extensões de 

explorações agrícolas, regride a produção dos cereais vitais para o consumo da 

população que tende sempre a crescer, em primeiro lugar pelo ascendente 

comercial e em segundo lugar pela vinda de mão-de-obra especializada e mão-

de-obra escrava para as explorações de cana-de-açúcar. A limitação do 

território apresenta-se como uma limitação incontornável que exige outras 

formas de desenvolvimento.  

Exige-se um maior conhecimento dos mercados e preços por causa das 

transacções com as metrópoles europeias, bem como aprofundar as relações 

económicas com essas zonas com a proximidade de seus ilustres habitantes 

para viverem na ilha e trazerem os seus hábitos e cultura para o povoamento.   

Outro aspecto relevante é atenção às finanças e retirada de rendimentos para a 

sustentabilidade da ilha porque o Capitão Donatário já não tem a propriedade 

das explorações agrícolas mas passa a controlar os produtos produzidos e 
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exportados, bem com os importados taxando com impostos que terá de dividir 

com o Senhorio da ilha. Os impostos aparecem com a construção da 

Alfândega do Funchal.  

A defesa da ilha começa a ser uma prioridade porque a rota comercial tornou-

se muito rica pelos bens que são transportados. Assim começa ser pensado a 

criação de uma fortaleza onde residirá o Capitão Donatário apresentando-se 

como o principal ponto de defesa do Funchal. As tropas e algumas naus com 

militares começam a ser importantes para a defesa das pessoas e dos bens 

existentes, bem como da costa marítima por causa dos barcos de piratas e 

corsários que se aproximam à baía.  

Outros aspectos a ter em conta serão a gestão do inventário do Capitão 

Donatário para a sustentabilidade da ilha e o seu equilíbrio sócio económico.  

 

• Época 4 (Crescimento da cidade nova -> Crise açucareira) [vídeo] 

Período histórico: entre 1495 e 1525 

Resumo: O crescimento da nova cidade para a zona entre as ribeiras de Santa 

Luzia e de S. João foi a grande obra da época com o apoio monetário do alto 

rendimento da produção do açúcar. Dado este desenvolvimento,  mereceu uma 

maior atenção do Rei D. Manuel I que foi um dos grandes impulsionadores com a 

elevação a cidade do Funchal em 1508.     

Tarefas essenciais: construção de novos edifícios, Igreja Matriz da cidade, nova 

Alfândega, Câmara Municipal, Conventos, Igrejas, casas dos grandes mercadores 

e armazéns; gestão da actividade comercial com a obtenção de receitas para a 

construção das infra-estruturas, mantendo o controlo do aumento da população e a 

sustentabilidade da ilha. 

Passos previstos: 

1. Solicitar junto do Reino a vinda de mestres-de-obras para elaborar o traço 

das obras e orientá-las. 

2. Encontrar as estratégias necessárias para o equilíbrio social e 

redistribuição alimentar com a monocultura da cana-de-açúcar. 

3. Lidar com a insatisfação dos homens da cidade, dos ofícios pelos impostos 

e pela falta de alimentos básicos. 

4. Controlar os mercados e preços com o aparecimento de mais mercados 

produtores de açúcar. 
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5. Atender ao problema da defesa do território marítimo face aos mais 

frequentes ataques dos corsários e piratas aos barcos que rumavam ao 

porto marítimo. 

 

Classes de personagens: 

Unidades: Capitão Donatário, povoadores, camponeses, aldeões, 

comerciantes, mercadores, marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, 

escravos, mestre de engenho de açúcar, frades, militares, piratas, corsários, rei 

e elementos da corte, mestres-de-obras.  

Jogador: Capitão Donatário (Herói) 

Controla: herói. 

Presença de 
PC: povoadores, camponeses, comerciantes, mercadores, 

marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, escravos, frades, militares, rei e 

elementos da corte, mestre de engenhos, mestres-de-obras. 

 

Classe Capitão Donatário: 

Construção dos edifícios de referência da nova cidade: novos objectos que 

desempenharam um papel essencial na nova cidade, com algumas novas 

funcionalidades de interacção com novos intervenientes sociais. 

Trocas comerciais de produtos agrícolas: procurar incentivar o cultivo de 

produtos agrícolas para o consumo interno, bem como prover junto dos 

mercadores o fornecimento dos produtos de primeira necessidade para a 

satisfação do povoamento.  

Diplomacia: esta funcionalidade assume um papel importante em tempo de 

crise onde a insatisfação atinge muitos intervenientes sociais pela falta de 

alimentos, embora haja a riqueza trazida pelo açúcar. Através desta habilidade 

poderá influenciar os vários intervenientes para contribuir para a evolução 

positiva das várias áreas.  

Cobrança de impostos: esta actividade levantou sempre muita oposição dos 

vários intervenientes sociais do povoamento, cujos impostos contribuíam 

principalmente para o enriquecimento do Reino, mas também para a 

construção de infra-estruturas no povoamento.  

 

Objectivos da campanha: 
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− Compreender as novas realidades e lidar com elas sem esquecer o 

desenvolvimento sustentado da ilha.  

− Equilíbrio social dos vários intervenientes com a luta pela 

sobrevivência.  

− Afirmação da cidade do Funchal como ponto estratégico nas rotas 

comerciais no Atlântico.  

− Construção dos novos edifícios na nova cidade 

− Início da política de fortificações da baía.   

 

Descrição da estratégia de evolução da campanha: 

Nesta campanha é importante a questão da diplomacia para garantir a 

estabilidade do povoamento face ao grande fosso entre a zona rica (nova) e a 

pobre (velha) do povoamento. 

A construção da nova cidade é um incentivo do Rei, o novo Senhorio, que 

viria o auge com a elevação a cidade do Funchal em 1508, como a Cidade do 

Açúcar.   

O início da crise do comércio açucareiro também marcou definitivamente a 

vida socioeconómica do Funchal, exigindo outras intervenções e medidas. 

A questão da defesa do território é essencial para proteger todas as riquezas 

que foram adquiridas com o apogeu da época do açúcar, face aos ataques dos 

corsários aos navios e mesmo em terra. A defesa do território poderia ser feita 

através de tropas militares e de fortificações.  

 

• Época 5 (Crise açucareira -> Ataque dos corsários) [vídeo] 

Período histórico: entre 1526 e 1580 

Resumo: Preocupação com ataques quase constantes dos corsários e piratas em 

alto-mar e junto à baía que colocavam de sobreaviso as populações ribeirinhas.  

Tarefas essenciais: preocupação com a defesa da baía e reforma nas explorações 

agrícolas na procura da sustentabilidade da ilha. 

Passos previstos: 

1. Inicio da construção da muralha de defesa da cidade. 

2. Mudança de cultura para a exploração agrícola dos terrenos que tinham a 

cana sacarina como monocultura. 
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Classes de personagens: 

Unidades: Capitão Donatário, povoadores, camponeses, aldeões, 

comerciantes, mercadores, marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, 

escravos, frades, militares, rei e elementos da corte.  

Jogador: Capitão Donatário (Herói) 

Controla: herói. 

Presença de 
PC: povoadores, camponeses, comerciantes, mercadores, 

marinheiros, pescadores, ferreiros, padres, escravos, frades, militares, rei e 

elementos da corte. 

 

Classe Capitão Donatário: 

Preparação das explorações agrícolas: incentivar novas estratégias para a 

produção agrícola. Procurando uma nova politica de distribuição de 

plantações de produtos agrícolas.  

Construção de fortificações: resultante de recursos: minério e madeira bem 

como da recolha de impostos sobre os produtos exportados para esse fim. 

 Comércio: esta actividade só é possível se houver recursos comercializáveis 

no inventário ou riqueza acumulada para que a troca seja feita directa ou 

indirectamente. Dada a circunstância de decréscimo de exportações, houve um 

decréscimo no tráfego marítimo o que teve fortes implicações na vida 

socioeconómica do povoamento.  

 

Objectivos da campanha: 

− Criar condições para a mudança de cultura nas explorações agrícolas 

procurando uma maior rentabilidade da produção agrícola. 

− Compreender as novas realidades e lidar com elas, sem esquecer o 

desenvolvimento sustentado da ilha. 

− Estruturar uma estratégia de fortificações e de defesa da baía para 

evitar os ataques dos piratas e corsários.  

 

Descrição da estratégia de evolução da campanha: 
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Tomada de conhecimento das necessidades de consumo da população com a 

diminuição das exportações do produto de alto rendimento no período 

anterior.  

Deve procurar uma mudança de produto agrícola cultivado para ir ao encontro 

das necessidades do povoamento procurando uma maior sustentabilidade da 

ilha. 

A preocupação com a defesa da baía assume uma prioridade vital para a 

defesa dos bens que foram adquiridos com o auge do período da cana 

sacarina. Exigência de um plano para a construção das fortificações e da 

muralha na frente litoral.       

 


ota: [vídeo] corresponde há existência da visualização de um vídeo como Marco Histórico 

“cut scenes”. 

 

4.5. Cenários no jogo 
O conceito de interface gráfico assumiu uma grande relevância com o advento das novas 

tecnologias porque é põe seu meio que o utilizador controla os programas e as várias 

funções disponibilizadas nos computadores pessoais ou nos dispositivos móveis. 

Conforme afirma Gosciola (2003), a interface do computador é uma tela que divide dois 

espaços totalmente diferentes e que de alguma forma coexistem. O ideal segundo este 

autor na fronteira entre a interface da tela e a interface física do computador não deveria 

ser percebida pelo jogador.  

 

Para conseguir esta situação é preciso provocar no utilizador um canal de imersão que 

permita através dos mecanismos de interactividade o acesso aos conteúdos hipermédia 

(Gosciola2003). Esta imagem de canal reforça a valorização da ideia de metáfora de 

Levi2000 in (Brandão2006) para tornar intuitivo o uso da interface. 

Da composição visual da interface espera-se o contributo para a efectiva comunicação 

entre o jogador e máquina, onde o jogador a partir da leitura visual dos elementos 

gráficos, interactividade e funcionalidade possa aceder às funções propostas para atingir 

os objectivos pretendidos.  
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Segundo Crawford (1997), pode-se definir quatro propriedades comuns aos jogos de 

computador que têm de estar presentes no interface gráfico: 

1. Representação, um sistema simboliza um subconjunto da realidade; 

2. Interacção, a possibilidade do jogador modificar a realidade representada no jogo;  

3. Conflito, não há necessidade de ocorrer competição com outro jogador, pode ser 

mesmo relativo a outra unidade controlada pelo computador; 

4. Segurança, permite que o jogador jogue experimentando uma realidade sem correr 

riscos; 

 

No jogo Funchal RPG – 1508, a representação faz-se pelo uso de um ambiente 

contextualizado com um espaço territorial definido: uma ilha no Atlântico com todos os 

aspectos biofísicos e geográficos da zona litoral do Funchal coerentes com a época 

medieval. Quanto à segunda propriedade, a interacção existe na possibilidade do jogador 

alterar o ambiente em que está inserido. Ao longo do cenário, há um conjunto de 

actividades didácticas que modificará o seu estado após a primeira interacção do jogador. 

Deste modo é conferido que o jogador modifica o cenário onde interage.  

 

No que refere ao conflito, a terceira propriedade, o jogador é motivado a adquirir pontos 

de experiência, a enfrentar as dificuldades e ameaças que aparecem em cada época 

(campanha) para ultrapassar os níveis e manter a sua posição como herói do jogo. Neste 

percurso, o herói encontra vários desafios didácticos e de jogabilidade que o jogador 

deverá realizar para conquistar os pontos que necessita para sobreviver e aprimorar as 

suas habilidades e atributos. 

 

Em relação à última propriedade, a segurança está garantida porque o jogador não corre 

qualquer perigo ao experimentar a realidade onde está inserido, já que está envolvido na 

chamada realidade virtual não imersiva. Esta possibilita-lhe controlar uma entidade, por 

exemplo: a sua personagem, através dos dispositivos de entrada e saída do computador 

(teclado, rato e monitor).  

 

No jogo educativo desenvolvido, Funchal RPG – 1508, pretendemos elaborar actividades 

didácticas de forma criativa e contextualizada de forma que tais actividades utilizassem a 

interacção com o cenário para abordar os aspectos socioeconómico da realidade onde está 

inserido. 
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O processo de desenvolvimento dos cenários direcciona-se em dois sentidos: aberto e 

fechado. No caso do primeiro, aberto, caracteriza-se pela sua localização, período 

histórico, altitude, aspectos bio–geográficos, flora e tipo de terrenos e referências 

(imagens), tendo como exemplo: as florestas, montanhas, desertos e outros cenários 

marítimos. 

 

Quanto ao segundo, o fechado, ele contém mais detalhes do cenário e da arquitectura, 

localização, período histórico, tipo de construção, habitantes, descrição da edificação com 

as suas divisões, detalhes arquitectónicos, altitude e referências. Como exemplo temos: 

templos, cidades, castelos, palácios, entre outros. 

 

Os cenários abertos do Funchal RPG – 1508 foram realizados com a melhor proximidade 

com a realidade para possibilitar um maior relacionamento e identificação com o espaço. 

Estes cenários abertos serão o espaço de interacção dos jogadores, tendo como base a 

vista panorâmica do litoral do Funchal, onde serão focadas as zonas principais da 

actuação dos mesmos, bem como os restantes eventos que acontecerão no jogo, entre os 

quais destaco os movimentos de barcos, construções, fogos e tempestades. 

Em relação aos cenários fechados os elementos não foram aprofundados muitas questões 

arquitectónicas à época histórica, embora haja uma identificação com o contexto dos 

séculos XV e XVI com marcas na construção dos edifícios e na forma da organização do 

crescimento urbanístico.  

 

A necessidade de criar um ambiente que gerasse imersão, levou que as actividades 

didácticas se contextualizassem com o ambiente criado pelos cenários.  

Esta contextualização com o ambiente vem na linha da investigação da ciência cognitiva 

(Farago2003), que afirma que no ensino contextual a aprendizagem é como um processo 

complexo e não mecânico. Assim, o aluno processa a informação ou o conhecimento 

fazendo com este passe a lhe fazer sentido e interioriza-o. Por suposição, a mente assume 

naturalmente o significado no contexto e nas relações.  

Desta forma, a aproximação das unidades e dos cenários à época histórica teve como 

objectivo gerar uma maior imersão e apresentar a informação mais contextualizada 

possível para que haja um maior envolvimento entre o jogador e computador 

(Brandão2006). 

 



RPG – Uma Estratégia no Contexto Educacional 105 

 

4.5.1. Desenho das actividades pedagógicas no cenário  

O roteiro do jogo foi definido com cinco campanhas possíveis para um alcance de 150 

anos, entre os anos 1420 e 1570 aproximadamente. Cada campanha representa um tempo 

da colonização de ilha, com personagens e factores diferentes que influenciaram a 

evolução e consequentemente também com um cenário diferente. 

As campanhas são definidas em harmonia com a análise histórica do Funchal, sempre 

com o personagem herói, “Capitão Donatário”, a comandar os destinos do espaço virtual 

do jogo.  

 

Os objectivos são definidos em cada campanha: por exemplo, na primeira campanha o 

objectivo principal é a construção das unidades essenciais da sobrevivência (a casa do 

capitão e dos colonos, as capelas religiosas e porto do mar). Vários recursos devem ser 

adquiridos, por exemplo, por desflorestação, a exploração de minério (ferro, pedra) ou 

exploração agrícola da terra. Todas estas actividades didácticas devem ser 

experimentadas no cenário para que o personagem herói ganhe os pontos de experiência 

necessários para subir de nível (campanha). Temos o estabelecimento de várias 

profissões: ferreiros, comerciantes, agricultores, etc., que colaboram com a personagem 

principal na conclusão com sucesso das actividades, sendo necessária a interacção entre 

eles.  

 

A agricultura e o gado fornecem recursos à população, porque a sobrevivência do herói 

está intimamente ligado à sobrevivência da população. Deste modo, ao longo desta 

campanha o personagem principal é capaz de adquirir vários itens e habilidades que 

permitem a sua sobrevivência. Ele deve enfrentar a fome, sede e encontrar a comida (pela 

pesca, criação de animais, colhendo plantações), troca e comércio e criar poços de água. 

Numa fase inicial, a chegada de um barco ao porto de acostagem representava a principal 

fonte de provisão do povoamento, com diversos tipos de recursos (materiais, humanos e 

financeiros) que o Rei manda para ajudar o processo do povoamento da ilha. 

 

As campanhas seguintes têm uma referência com outros momentos históricos, tais como, 

as épocas da produção e comércio do trigo e do açúcar (segunda, terceira e quarta 

campanhas) e para último, a necessidade da defesa da costa marítima dos ataques dos 

piratas (quinta campanha).  
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Ao longo destas campanhas realizam-se outros objectivos com o comércio mercantil, as 

finanças, os impostos e as importações e exportações de produtos por via marítima, 

convergindo a sua realização na transformação do povoamento que levou à sua elevação 

a Cidade em 1508.     

 

A evolução dos objectivos e tarefas da personagem principal também depende dos NPCs 

(“Bon Person Charaters”) que completam o espaço de interacção do jogo. Estes 

seguiram as suas ordens para a realização das tarefas previstas.  

Também existiram os objectivos secundários definidos durante o desenvolvimento do 

jogo nos cenários para acumular novos recursos e aperfeiçoar as suas habilidades com a 

descoberta das flores medicinais existentes na flora original da ilha e outros aspectos 

intrínsecos com a história da mesma. Estes objectivos apontam para o aumento em valor 

das capacidades e experiência da própria personagem e não da comunidade que ele 

conduz. Os objectivos secundários estão mais relacionados com a valorização da 

personagem principal. 

 

Foi adoptado no jogo que as actividades didácticas decorressem durante o mesmo, para 

que os objectivos propostos tivessem a sua concretização de modo contextualizado com o 

cenário e não fazer uma abordagem complementar ou paralela, parando o desenrolar do 

jogo para responder a um questionário e desta forma avaliar se os objectivos pretendidos 

foram atingindo. 

A realização dos objectivos desta forma contextualizados é possível porque o jogo 

desenvolve junto do jogador habilidades práticas para definir, escolher e decidir 

prioridades da sua acção. As acções do jogador serão as medidas de avaliação dos seus 

conhecimentos, acumulando experiência para evoluir.  

 

Outro aspecto dos jogos de RPG é a fantasia. Esta é apresentada como o principal 

instrumento para tornar a aventura interessante, facilitando a socialização através da 

experimentação de diferentes reacções, sentimentos, papeis, pensamentos e situações que 

podem ser aceites. Este exercício contínuo da imaginação proporciona uma interacção 

com a realidade porque esta apresenta-se com um universo de possibilidades. Contudo, a 

possibilidade de escolher o caminho é da responsabilidade do jogador e a escolha pode 

não ser a que o leve a uma construção das mais significativas (Gosciola2003, p.101). 
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A aprendizagem significativa, segundo Ausubel (1982), ocorre quando uma nova 

informação ancora-se em conceitos previamente existentes na estrutura cognitiva do 

aluno. Este aspecto didáctico coloca a aquisição de conhecimentos na interacção do 

sujeito com o meio como defende Vygostsk1988 in (Brandão2006) “o desenvolvimento 

do indivíduo como o resultado do processo sócio-histórico, dando ênfase ao papel da 

linguagem e da aprendizagem”. 

 

O pressuposto do RPG que é necessário cumprir os objectivos propostos na aventura ou 

campanha, reforça a valorização do cenário como um dos veículos da aprendizagem 

porque é por esta contextualização que é possível criar relações com o conhecimento 

prévio do aluno. 

Como já foi referido do universo de possibilidade que a realidade apresenta no jogo, nem 

sempre os objectivos propostos são alcançados, mas a personagem continua e tem a 

possibilidade de tentar novamente. O que interessa é completar a história/aventura.       
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5. Metodologia do trabalho de investigação  
 

O trabalho de investigação científico desta tese de mestrado teve uma metodologia de 

desenvolvimento de software devido ao carácter mais tecnológico assumido pelos 

objectivos pretendidos. 

A metodologia define-se como um conjunto de normas, procedimentos, técnicas e 

ferramentas de análise que torna possíveis a selecção e articulação de técnicas, no intuito 

de se poder desenvolver o processo de verificação empírica (Pardal1995, p.10).  

Este trabalho propõe-se desenvolver um protótipo de jogo de computador sobre os 

primeiros 150 anos da Cidade do Funchal. A hipótese operacional do trabalho consiste 

em usar o jogo educativo do tipo RPG como um meio de aprendizagem dos alunos da 

comunidade escolar da Escola da APEL, estabelecimento de ensino do secundário.  

 

5.1. Pesquisa Bibliográfica 

O trabalho realizado começou pela pesquisa bibliográfica relacionado com o estado da 

arte dos jogos de computador no contexto pedagógico.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos científicos, manuais 

técnicos e páginas de Internet.  

A utilização da World Wide Web (WWW) foi um meio muito importantes para adquirir 

um conjunto de recursos bibliográficos já realizados nesta temática de investigação desta 

tese. Define-se a WWW como um sistema de hipertexto global baseado em recursos 

textuais e multimédia com hiperligações embebidas que apoiam a leitura não linear 

(Jonassen2007, p.195). A WWW apesar de se constituir como um apoio à aprendizagem, 

é uma ferramenta cognitiva porque possibilita a pesquisa intencional de informação. 

Esta preenche uma necessidade de informação com base na articulação de uma intenção. 

Esta pesquisa é apoiada por motores de busca que usam bases de dados e a lógica 

booleana. Os motores de busca funcionam como uma ferramenta cognitiva, 

principalmente pelo facto de promoverem o pensamento reflexivo (Jonassen2007, p.202). 

As vantagens das pesquisas intencionais proporcionam o acesso a uma enorme 

quantidade de informação e apoiam a construção de significados ao responder às 

necessidades de informação.  

Após a pesquisa intencional que ajuda a construir uma base de conhecimentos, foi 

necessária a sistematização da informação conseguida de forma representativa das ideias. 
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O mapa mental é uma técnica criada por Joseph Novak que é o apresenta com uma 

estratégia, método e recurso esquemático (Ontoria & all., p.27). Este mapa também 

chamado conceptual, é um recurso esquemático para apresentar um conjunto de 

significados incluídos numa estrutura de proposições. Assim os mapas proporcionam um 

resumo esquemático do aprendido e ordenado de uma maneira hierárquica. O 

conhecimento está organizado e representado em todos os níveis de abstracção, situando 

os mais gerais e de inclusão na parte superior e os mais específicos e de menor poder de 

inclusão na parte inferior. 

A pesquisa bibliográfica realizada teve mais de uma linha da acção porque além da 

necessidade de investigação sobre o estado da arte dos jogos de computador no contexto 

pedagógico, houve também um trabalho de investigação histórica sobre a temática dos 

500 anos da Cidade do Funchal. Para realizar este último trabalho de pesquisa planeamos 

um conjunto de linhas de acção para que o mesmo contribuísse de uma forma directa no 

trabalho proposto pela tese: a construção do protótipo do jogo. 

Em primeiro lugar, foi construída uma equipa multidisciplinar de docentes da Escola que 

monitorizou todo o processo de concepção e avaliação do protótipo nas áreas 

disciplinares relacionadas com a aprendizagem sobre o contexto dos primeiros 150 anos 

do Funchal. As áreas disciplinares contempladas foram a História, a Geografia e a 

Economia. Este grupo de docentes teve como objectivos principais a moderação das 

temáticas da sua área de leccionação na plataforma online de construção de conhecimento 

no endereço electrónico www.500anos.com. A utilização desta plataforma “open source”, 

Community Server, teve como objectivo fomentar a pesquisa e a construção da história do 

Funchal de forma colaborativa dentro da comunidade escolar, pois desta forma permitia a 

colocação de vários tipos de recursos: texto, imagens e vídeos sobre as várias temáticas 

relacionadas com tema principal: 500 anos do Funchal. Outro aspecto importante também 

foi a possibilidade que toda a informação colocada na plataforma pode ser avaliada pelos 

docentes do grupo multidisciplinar conforme a temática, constituindo-se assim como 

moderadores da plataforma e orientadores do trabalho de pesquisa dos intervenientes. 

Outras abordagens foram realizadas junto de especialistas sobre a história do Funchal, 

mais concretamente Prof. Doutor Alberto Vieira, investigador – coordenador do Centro 

de Estudos da História do Atlântico, que foi validando toda a construção esquemática 

realizada durante o processo de pesquisa histórica das fontes existentes. Da parte deste 

investigador também contou-se com a indicação de uma linha de pesquisa e a cedência de 

fontes bibliográficas de acesso restrito para leitura e consulta de referências antigas. 
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Esta forma de participação constitui-se como muito útil pela forma colaborativa que os 

vários intervenientes da comunidade escolar puderam participar, conceito já aceite como 

a Wikinomia, um novo modo de inovação e de criação de valor chamado de produção 

com os pares ou trabalho com os pares, designação que descreve o que acontece quando 

as massas de pessoas e empresas colaboram abertamente no sentido de impulsionar a 

inovação (Tapscott2008, p.18). 

 

5.2. Desenvolvimento de Protótipo do jogo 

O desenvolvimento de software para um produto final com características de jogo de 

computador tem as suas especificidades que segundo Battaiola2000 in (Netto2006) 

envolve uma série de passos que podem ser divididos da seguinte maneira: 

1. Concepção e documentação da ideia do jogo; 

2. Enredo e cronologia; 

3. Criação e descrição de personagens e itens; 

4. Estudo de ferramentas; 

5. Implementação. 

 

O primeiro passo definido foi a concepção e documentação da ideia do jogo, consistindo 

na ordenação das ideias do jogo e a formulação objectiva da ideia principal em 

documentação, indicando o que se pretende fazer, os objectivos, as necessidades 

específicas e o público-alvo. Posteriormente a este passo, avançou-se com a elaboração 

da história do jogo. Nesta perspectiva, procuramos definir os diversos caminhos possíveis 

que podem ser tomados pelas personagens e quais são as várias entidades e unidades 

existentes no jogo. Neste passo também foi definida a ordem da sequência dos eventos. 

No terceiro passo, a criação e definição de personagens e de itens do jogo consistiu em 

definir qual o comportamento das personagens, suas aparências, qualidade e defeitos. 

Conjuntamente a estes registos bibliográficos criou-se o desenho de cada personagem ou 

cada entidade que necessite ter uma presença visual no jogo. Aos itens também deve ser 

apresentada a sua descrição e desenho. 

Seguidos estes passos foi conseguido um documento no desenvolvimento de jogos de 

computador intitulado de bíblia do desenho do jogo (“Design Bible”) que muito se 

assemelha ao “Story Board” utilizado no cinema. Este documento foi usado como a fonte 

de toda a informação orientadora para a implementação. É de referir que na construção do 
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documento de referência do jogo houve a participação de vários alunos da instituição 

escolar piloto que contribuíram de forma decisiva na elaboração com sugestões, 

explicações de conceitos, exemplos de experiências de outros jogos e contribuição com 

ideias para o enriquecimento dos desafios a serem colocados aos jogadores. Estas 

abordagens decorrem segundo a técnica de “Brainstorm” que contribui para o 

enriquecimento de ideias sobre um assunto pelo contributo de cada participante segundo 

o seu conhecimento e experiência. 

Estas contribuições foram muito importantes para se entender a perspectiva motivacional 

do público-alvo no protótipo, para que este fosse ao encontro das expectativas 

motivacionais. 

O passo seguinte no desenvolvimento do jogo educativo teve a ver com a análise das 

ferramentas disponíveis para a construção do protótipo. Esta abrangeu um leque muito 

variado de áreas desde a produção de imagens e desenhos tridimensionais para 

modelação 3D dos objectos e dos terrenos, ferramentas para produção de áudio para a 

composição de e edição dos efeitos sonoros, e outras ferramentas utilizadas em rede e 

vídeos. Além das ferramentas aplicacionais diversas da construção das várias 

componentes técnicas do jogo, também foi necessário analisar entre as linguagens de 

programação actuais qual a mais apropriada para o desenvolvimento de jogos. Do leque 

JAVA, C#, plataforma .NET e C/C++, esta última é a linguagem mais utilizada no 

desenvolvimento de jogos de computador.  

Há outro componente, o motor (“engine”), que assume no contexto dos jogos de 

computador uma grande importância porque encarregar-se-á por comunicar com 

hardware gráfico, de mandar os modelos 3D para serem renderizados, de cuidar da 

entrada de dados do jogador, de tratar de todos os cálculos matemáticos e outras 

operações que o programador não deseja ou não tem tempo para se preocupar. Este motor 

não passa de um componente de software capaz de executar um processamento que 

resulta numa determinada saída (Clua2004). 

Inicialmente o estudo das ferramentas teve a preocupação da escolha de softwares 

específicos para as componentes: motor do jogo e da modelação 3D tendo em conta o 

objectivo de conseguir uma boa qualidade no trabalho a desenvolver. As duas tabelas 

seguintes apresentam sinteticamente as especificações mais relevantes quanto às 

ferramentas de motor de jogo e modelação 3D, respectivamente.  

 

 



RPG – Uma Estratégia no Contexto Educacional 112 

 

Motores de jogos de 

computador 

Linguagem de 

programação de suporte 
Especificações 

TorqueX 2.0 

(http://www.garagegames.com/ 

products/torque/x/) 

C# − É um motor completamente novo projectado de 
raiz com as potencialidades da tecnologia XNA 
da Microsoft. 

− Está escrito inteiramente na linguagem de 
programação em C#. 

− Desenvolve jogos para a plataforma Windows e 
Xbox 360. 

− Trabalha com IDE da ferramenta de 
programação Visual C# Express e com todas as 
variantes do Visual Studio 2005 no sistema 
operativo Windows XP e Vista. Para a 
compatibilidade com Xbox360 é necessário a 
ferramenta XNA Game Studio Express. 

− Permite carregar e renderizar uma vasta 
variedade de formatos do modelo de 3D, 
incluindo os modelos do “GarageGames” .dts, 
.x, .fbx, and .xsi. 

− Suporta animações de outros formatos. 

− A biblioteca do TorqueX é carregada com 
sistemas e gestores que fazem a depuração e 
executam os eventos de jogo. 

− Permite o uso de “sprites”, deslocação de 
contextos, gestão avançada iluminação dos 
objectos e efeitos shader, da física e da 
detenção de colisão. 

− Compatibilidade com DirectX. 

− Tem custos associados para sua utilização 
completa apesar de ter software de utilização 
limitada (trial). 

Ogre 3D 

(www.ogre3d.org) 

C++ − É um motor constituído por bibliotecas escritas 
em C++ de código aberto utilizadas como um 
motor de renderização 3D em tempo real. 

− Permite facilitar o desenvolvimento de uma 
aplicação gráfica, já que oferece recursos que 
aumentam a renderização de cenários e 
objectos tridimensionais. 

− Possui conjuntos de bibliotecas que visam 
facilitar a construção de aplicações, tais como 
sonora, tratamento de entrada de dados por 
teclado e rato. 

− Possui um motor próprio para o cálculo e 
execução de propriedades físicas para objectos e 
cenários – ODE (Open Dynamic Engine). 

− Possui as técnicas recentes de sombreamento 
por vértice e por fragmentos de programas, 
multi-textura, animação independente de 
grama, suporte a arquivos comprimidos 
(arquivos Zip e PK3), sistema de partículas, 
efeitos espaciais com transparência. 

− Suporta a Realidade Virtual. 

− Multi plataforma (Windows, Linux e MacOS). 

− Compatibilidade com OpenGL e DirectX. 

Tabela 5. Quadro comparativo dos motores de jogo 
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Modelação 3D Especificações 

3D Studio Max 

(http://www.autodesk.pt) 

 

− É um programa de modelagem 3D.  

− Os arquivos gerados com a extensão nativa .MAX, é extremamente compatível com 
muitos dos softwares de modelagem tridimensional. 

− É completamente multi-threaded, capturando o poder de múltiplos processadores e 
rendering em rede grátis, permitindo uma escalabilidade incrível.  

− Suporta Open GL e Direct3D. 

− Possui uma linguagem de macros, MAXscript, para tarefas repetitivas e comunicação 
externa, acelera seu processo de trabalho.  

− É o sistema ideal para produção de filme e vídeo porque está balanceado para uma 
qualidade de imagem superior, com mais velocidade, liberdade de animação e efeitos 
especiais de primeira linha.  

− Possui as seguintes características: 
� NURBS projectado para animação, renderização e modelos que ganham vida 
� Dinâmica: coloque a física para trabalhar 
� Sistemas de partículas para efeitos avançados 
� Ray Tracing selectivo: beleza e controle 
� Animação com personalidade 
� Integração com acção ao vivo (live action)  
� Suporta Open GL e Direct3D. 

Blender3D 

(www.blender.org) 

− É um programa de modelagem 3D.  

− A interface é totalmente personalizável a janela disposição, suporta para todos os 
níveis de anti-alias fontes e apoio internacional, tem temas personalizados, e não há 
sobreposições do User Interfaces (UI).  

− Na animação, tem um editor de animação linear para mistura, automatização dos 
“walkcycles” juntamente caminhos, “morphing” habilidades, a reprodução de áudio e 
a mistura de som sincronização.  

− A modelação possui um conjunto de objectos 3D, resolução com capacidades de 
desenho 2D/3D, scripts python para acesso personalizado às ferramentas.  

− A Rendering tem lotes de efeitos e de sobre amostragem.  

− A ferramenta de criação de jogos 3D com lógica gráfica para a definição de 
comportamento, sem qualquer necessidade de codificação, detecção dinâmica colisão 
e simulação, apoio à dinâmica do veículo (atrito, etc.) suportando todos os modos de 
OpenGL. 

− Pode criar visualizações de espaços tridimensionais, imagens estáticas, bem como 
vídeos de alta qualidade. 

− Incorpora ainda um motor 3D em tempo real, que permite também a criação de 
conteúdo 3D interactivo, para reprodução “stand-alone”. 

− Software livre sob a licença GPL  

Tabela 6. Quadro comparativo de software de Modelação 3D 

Após a análise destas duas áreas de ferramentas para o desenvolvimento era preciso 

tomar uma decisão, fazendo as escolhas mais apropriadas. Claro que também havia a 

necessidade de utilizar as ferramentas num pequeno processo de aprendizagem e verificar 

como funcionava a compatibilidade entre as mesmas em relação ao resultado final que 

era a construção do protótipo do jogo. Com as várias abordagens entre as ferramentas de 

modelação de 3D e os motores de jogos, fomos chegando à conclusão que a 

implementação do jogo de computador é um exercício muito complexo que exige uma 

equipa já especializada praticamente para cada uma das partes: modelação 3D e na 
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construção do jogo com as ferramentas de motor de jogos (TorqueX e Ogre3D). Dado o 

tempo que foi gasto com estas abordagens, porque foi necessária a aprendizagem dos 

conceitos e da execução prática, chegamos à conclusão que o tempo limitado para a 

conclusão do trabalho de investigação não era suficiente para a construção do protótipo já 

anteriormente planificado com o trabalho de designer. A conclusão principal tirada desta 

análise às ferramentas foi que a construção do jogo de computadores exige equipas 

multidisciplinares não só para a parte artística e criação do designer, mas também na área 

de implementação com equipas especializadas em programação e modelação 3D.  

Perante este impasse, foi necessário estudar outras opções para a implementação do 

protótipo. Após a análise do perfil do jogo, RPG, era essencial que fosse possível uma 

ferramenta que tornasse mais acessível a questão da integração da modelação dos 

objectos na ferramenta dos jogos. Dai ter surgido as ferramentas RPG Makers, uma série 

de motores de jogo para desenvolvimento de RPGs por computador, desenvolvida pela 

Enterbrain, que torna possível aos próprios jogadores criem os seus próprios jogos de 

RPG. 

Entre as várias versões existentes RPG Maker 2003, RPG Maker XP e RPG Maker VX, 

foi escolhida a última porque congrega muitas das evoluções que cada uma das versões 

anteriores possuía.  

O RPG Maker VX é a mais nova versão do RPG Maker, foi lançado oficialmente no dia 

27 de Dezembro de 2007. Este novo software RPG Maker tem uma interface mais 

simples e com mais comandos pré-programados, permitindo que os usuários iniciantes 

criem seus jogos com maior facilidade. Além disso, possui uma taxa de FPS (frame por 

segundo) de cerca de 40 e apresenta uma linguagem de programação embebida (com 

editor incluídos), baseada na linguagem Ruby, o Ruby Game Scripting System (RGSS2). 

Por último, tal como todas as versões anteriores do programa, inclui o RTP (Run Time 

Package), um pacote de gráficos e sons comuns prontos para serem utilizados nos jogos.   

Esta ferramenta tem um editor de mapas que permite criá-los utilizando os “tilesets” 

(conhecidos também como "chipsets") onde são programados os acontecimentos do jogo 

através de comandos de eventos pré-programados, entre outras funções. Este editor 

permite criar um mapa que se torna numa etapa do jogo.  

 

 Características principais do RPG Maker VX  

 Os tilesets foram divididos de acordo com o seu tipo: 

 A: Essa área é destinada aos tiles de terreno como: mar, solo, paredes, piso. 
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 B: Essa área é destinada aos tiles de detalhes do terreno como: janelas, árvores, relva, ambiente. 

 C: Essa área é destinada aos tiles de interior como: escadas, gavetas, camas. 

 D: Essa área é destinada aos tiles para dugeons como: pilares, portas, estátuas para a caverna. 

 E: Essa área é destinada aos tiles livres para o jogador adicionar o que bem entender. 

 Sombra é gerada automaticamente 

 AutoTiles melhores. 

 Imagem melhorada em relação aos seus antecessores 

 Mudanças nos charsets (personagens) 

 Batalha retorna ao estilo de primeira pessoa 

 O fundo da batalha passa a ser animado 

 Maior variedade de ícones 

 Criadores automáticos de baús, não precisando mais de usar a codificação 

 Transportes diferenciados 

 A imagem e o nome do NPC aparecem automaticamente nas mensagens 

 HP, MP e rosto do personagem são exibidos no menu. 

 Novas músicas 

 A resolução da tela será 544 x 416 pixéis em 32-bit color com 60 frames por segundo 

 Possibilidade de 4 camadas para organização de tilesets. 

Tabela 7. Principais características do RPG Maker VX 

Apresentamos também uma tabela as vantagens e desvantagens da ferramenta RPG 

Maker VX em relação às versões da ferramenta anteriores.   
 
Vantagens  Desvantagens 

− A imagem está melhorada em relação às versões 

anteriores  

− Pode ser disponibilizado como jogo online 

− A batalha voltou a ser em primeira pessoa, como 

nas primeiras versões (RPG Maker 2000).  

− Criação de baús, portas, teleportadores e pousadas 

está muito mais fácil, sem que seja preciso a 

utilização de “switches” e variáveis por 

programação. 

− Não se pode escolher o cenário da batalha como 

nas outras versões, o cenário é apenas as cores 

animadas do mapa.  

− Pode juntar dois “BatlleAnimations” para fazer uma 

magia.  

− Não se pode mudar a imagem do titulo, do “game 

over”, a imagem do sistema, efeitos de transição e 

propriedades do menu pela base de dados como 

nas outras versões.  

− Pode-se usar música em MP3.  − Não se pode usar mais que 5 “tilesets”. 

− A linguagem scripting embebida na ferramenta: 

RGSS2 (Ruby Game Scripting System). 

− Não suporta animações em flash. 

− Os tilesets estão todos juntos, como um conjunto, o 

que evita a criação de um mapa só para usar uma 

pequena quantidade de tiles. 

 

Tabela 8. Quadro das vantagens e desvantagens do RPG Maker VX 

Este software não é gratuito, mas tem uma versão limitada que permite ser usado em 

pequenas experiências para ver as suas potencialidades. 
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A programação dos jogos na ferramenta RPG Maker é feita através dos eventos. Estes são 

controlados por comandos de eventos que desencadeiam qualquer acção dentro do jogo, 

desde uma simples personagem NPC que conversa com o herói até um mais complexo 

mini jogo de tiro. Existe cerca de 90 comandos de eventos que operacionalizam os vários 

elementos do jogo: sistema, herói, ambiente, interacção com scripts externos, etc. 

Esta programação de jogos possui outros itens que são utilizados para dar mais 

complexidade ao jogo, isto é, sistemas avançados, que são: “switchs”, variáveis e 

condições (Forks). A utilização destes mecanismos torna possível a criação de grandes 

efeitos e mecânicas de jogo mais avançadas que a utilização dos comandos pré definidos 

de eventos. É de referir também que entre estes comandos predefinidos há as estruturas 

básicas de programação: a selecção (“if… then… else...”) e a repetição (“While do...”). 

Há também uma base de dados do jogo que representa o elemento de armazenamento de 

todas as informações do jogo, onde é possível configurar toda a estrutura dinâmica do 

mesmo. É nesta base de dados que se cria a personagem principal, as classes e respectivas 

regras, as habilidades, os equipamentos, as magias, os itens e todas as outras personagens 

do jogo. Também pode-se definir as configurações iniciais do jogo (música, som, posição 

inicial do herói, etc.). Por último, outra característica importante para a construção do 

jogo é os conteúdos gerais já vêm preparados na base de dados, tendo como referência o 

tipo de jogo RPG clássico (sistema de regras para a evolução das personagens). Desta 

forma, não é necessário implementar de raiz este aspecto.  

A ferramenta já vem preparada para que o utilizador crie o jogo segundo a sua própria 

história, usando unicamente o que for necessário da estrutura de RPG pré existente. 

A imagem seguinte permite mostrar quanto é acessível a configuração da estrutura do 

jogo na ferramenta e a sua correspondência com a sua visualização no jogo pela 

interacção do jogador.   

 



Figura 8. Correspondência entre a configuração do jogo e a 

É ainda de referir que a ferramenta também possui a possibilidade de programação 

através do editor de scripts que permite a

em linguagens POO modificar o jogo. O jogo tem uma estrutura de cl

por vários aspectos do jogo como: sistema, “

acrescentando mais uma zona para os scripts adicionais do utilizador para melhorar ou 

inovar algum aspecto do jogo.

Após o estudo das ferramentas necessá

a escolha considerada mais adequada para a situação em causa, pass

passo do desenvolvimento do jogo

Nesta fase do trabalho recorreu

de Desenvolvimento Rápido de Software (RAD) que implica um desenvolvimento 

interactivo e incremental, enfatiza

(entre 60 e 90 dias) para a construção de protótipos (RAD, 2008) e quan

ferramentas de desenvolvimento de alto nível

Este processo de software quando aplicado aos jogos de computador assume

iterativo com três fases: Desenho do jogo, desenvolvimento e teste do protótipo. Este 

“modus operandi”encaixa perf

depende da propriedade de vários elementos como as personagens, cenários, acções,

outros que podem ser modifica

dessas mudanças.  

                                                
21 A ferramenta utilizada para a implementação do protótipo pode ser considerada de alto nível porque é 
suportado por uma linguagem orientada 
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. Correspondência entre a configuração do jogo e a interacção do jogador

referir que a ferramenta também possui a possibilidade de programação 

através do editor de scripts que permite ao utilizador mais avançado nos

modificar o jogo. O jogo tem uma estrutura de cl

por vários aspectos do jogo como: sistema, “sprites”, janelas, visuais e principal, 

acrescentando mais uma zona para os scripts adicionais do utilizador para melhorar ou 

inovar algum aspecto do jogo. 

Após o estudo das ferramentas necessárias para a implementação do protótipo e realizada 

a escolha considerada mais adequada para a situação em causa, passamos 

passo do desenvolvimento do jogo, a sua implementação. 

Nesta fase do trabalho recorreu-se ao processo de desenvolvimento de software intitulado 

de Desenvolvimento Rápido de Software (RAD) que implica um desenvolvimento 

enfatizando um ciclo de desenvolvimento extremamente curto 

(entre 60 e 90 dias) para a construção de protótipos (RAD, 2008) e quan

ferramentas de desenvolvimento de alto nível21. 

Este processo de software quando aplicado aos jogos de computador assume

iterativo com três fases: Desenho do jogo, desenvolvimento e teste do protótipo. Este 

”encaixa perfeitamente na construção deste jogo porque a sua evolução 

depende da propriedade de vários elementos como as personagens, cenários, acções,

odificados a qualquer momento, obtendo-se o resultado imediato 

         
A ferramenta utilizada para a implementação do protótipo pode ser considerada de alto nível porque é 

suportado por uma linguagem orientada por objectos (RGSS).  
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interacção do jogador 

referir que a ferramenta também possui a possibilidade de programação 

nos conhecimentos 

modificar o jogo. O jogo tem uma estrutura de classes distribuídas 

”, janelas, visuais e principal, 

acrescentando mais uma zona para os scripts adicionais do utilizador para melhorar ou 

rias para a implementação do protótipo e realizada 

amos para o último 

de software intitulado 

de Desenvolvimento Rápido de Software (RAD) que implica um desenvolvimento 

um ciclo de desenvolvimento extremamente curto 

(entre 60 e 90 dias) para a construção de protótipos (RAD, 2008) e quando utilizadas 

Este processo de software quando aplicado aos jogos de computador assume-se como 

iterativo com três fases: Desenho do jogo, desenvolvimento e teste do protótipo. Este 

eitamente na construção deste jogo porque a sua evolução 

depende da propriedade de vários elementos como as personagens, cenários, acções, entre 

se o resultado imediato 

A ferramenta utilizada para a implementação do protótipo pode ser considerada de alto nível porque é 



As vantagens e desvantagens deste processo de desenvolvimento de software segundo 

Pressman (2004) são apresentadas no seguinte quadro:

 

Vantagens 

− O aumento da velocidade está relacionad

uso de ferramentas CASE, cujo objectivo é a 

captura de requisitos e sua rápida transformação 

em código. 

− A qualidade é definida pela resposta às exigências 

do utilizador e pelos baixos custos de 

manutenção. Maior envolvimento do utilizador na 

análise e desenho. 

− Maior visibilidade (devido à prototipagem)

− Desenvolvimento com alto nível de 

− Redução de código manual (documentação)

há menos defeitos.  

Tabela 9. Quadro das vantagens e desvantagens do Processo RAD

A nível gráfico, o mesmo autor apresenta a seguinte imagem para representar o modelo 

RAD: 

Figura 9. Representação gráfica do Processo RAD segundo 

 

5.3. Elaboração dos inquéritos do Jogo Funchal 1508 
A motivação para a elaboração dos dois inquéritos foi a necessidade de avaliar os 

conhecimentos adquiridos com o jogo Funchal RPG
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gens e desvantagens deste processo de desenvolvimento de software segundo 

(2004) são apresentadas no seguinte quadro: 

Desvantagens 

está relacionado com o 

uso de ferramentas CASE, cujo objectivo é a 

captura de requisitos e sua rápida transformação 

− A escalabilidade reduzida é devido ao 

desenvolvimento da aplicação iniciar

protótipo e evoluir para a aplicação final

efinida pela resposta às exigências 

do utilizador e pelos baixos custos de 

manutenção. Maior envolvimento do utilizador na 

− As características reduzidas ocorrem devido às 

“janelas de tempo” que determinam quais as 

características a implementar numa 

Maior visibilidade (devido à prototipagem). − Custos relacionados com as ferramentas

Desenvolvimento com alto nível de abstracção. − Dificuldade em controlar o progresso, 

possibilidade de práticas não controladas

(documentação), logo − Os requisitos podem não convergir devido a 

alterações entre iterações. 

Quadro das vantagens e desvantagens do Processo RAD 

A nível gráfico, o mesmo autor apresenta a seguinte imagem para representar o modelo 

Representação gráfica do Processo RAD segundo Pressman

Elaboração dos inquéritos do Jogo Funchal 1508 – RPG 
A motivação para a elaboração dos dois inquéritos foi a necessidade de avaliar os 

conhecimentos adquiridos com o jogo Funchal RPG – 1508. O inquérito por questionário 
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gens e desvantagens deste processo de desenvolvimento de software segundo 

A escalabilidade reduzida é devido ao 

desenvolvimento da aplicação iniciar-se com um 

protótipo e evoluir para a aplicação final. 

As características reduzidas ocorrem devido às 

“janelas de tempo” que determinam quais as 

características a implementar numa “release”. 

Custos relacionados com as ferramentas. 

Dificuldade em controlar o progresso, 

possibilidade de práticas não controladas. 

Os requisitos podem não convergir devido a 

 

A nível gráfico, o mesmo autor apresenta a seguinte imagem para representar o modelo 

 
Pressman 

RPG  
A motivação para a elaboração dos dois inquéritos foi a necessidade de avaliar os 

. O inquérito por questionário 
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é um dos métodos da investigação possíveis no contexto da educação que visam a 

obtenção de conhecimento científico. Compreender e explicar os fenómenos educativos é 

uma actividade da investigação educativa, que segundo Coutinho (2005, p.68) tem uma 

natureza cognitiva e consiste num processo sistemático, flexível e objectivo de estudo. O 

inquérito por questionário pode ser definido como um instrumento de recolha de 

informação preenchida pelo inquirido (Pardal1995,  p.51), e “como uma interrogação 

particular acerca de uma situação englobando indivíduos, com o objectivo de generalizar” 

(Ghiglione2001, pp.7-8).   

O método de inquérito de distingue-se da simples sondagem de opinião pelo facto e visar 

a verificação de hipóteses teóricas e a análise das correlações que estas hipóteses sugerem 

(Quivy1998, p.188). 

Um questionário por inquérito tem as seguintes características:  

− Tem por base um problema ou uma questão; 

− Realiza-se em contexto natural e sem manipulação; 

− Inquire uma amostra representativa da população; 

− É uma modalidade da investigação; 

− Constitui um método autónomo; 

− Estuda a incidência, a distribuição e as relações entre as variáveis. 

 

O inquérito é um instrumento para recolha de dados constituído por um conjunto de 

perguntas e questões que se consideram relevantes de acordo com as características e 

dimensão do que se deseja observar (Hoz1985, p.58). Segundo mesmo autor, Kornhauser 

e Sheatsley propõem 3 passos para construção de um inquérito por questionário: 

1. Determinar a informação relevante ao problema de investigação; 

2. Elaborar as questões que devem ser adequadas, relevantes e devem encaminhar os 

sujeitos para que dêem as respostas adequadas. Essas questões devem ter definido 

um destes tipos de resposta: fechada, onde o sujeito elege uma das alternativas 

que lhe oferecem; ou aberta, onde o sujeito goza de liberdade para responder da 

forma que mais lhe convier; 

3. Aplicação de um questionário piloto, principalmente no caso das perguntas 

abertas, que permita detectar a informação relevante e os tipos de respostas que 

são dadas, de modo que a construção do questionário estruturado não deixe 

nenhum aspecto importante excluído.  
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Também Judith Bell (2004) afirma que as questões de um inquérito podem ser 

classificadas em duas categorias: abertas (“open ended”) e de fechadas. Embora na 

primeira categoria não apresenta subdivisões para o texto livre para a resposta do sujeito, 

na segunda há subdivisão de tipos, tais como lista, categoria, hierarquia e escala 

(nominal, ordinal, intervalo, relacional).  

A utilização de tipo de respostas abertas e fechadas às questões realizadas apresentam as 

seguintes vantagens e desvantagens: 

 

Perguntas  Vantagens Desvantagens 

Abertas O sujeito goza de 

liberdade para 

responder 

• Estimula o pensamento livre 

• Indisponível aos estudos 

exploratórios 

• Dificuldade no tratamento da 

informação 

• Análise dos dados mais 

subjectiva 

• Dificuldade em categorizar e 

interpretar respostas 

• Possível distorção das 

respostas durante o processo 

de codificação 

• Maior possibilidade de ocorrer 

erros associados ao 

entrevistador 

• Mais tempo para responder à 

questão 

• Dificuldade em detectar erros 

de omissão 

Fechadas O sujeito fica 

limitado à opção 

de resposta 

• Existe uniformidade, e por isso, 

simplifica a análise da resposta 

• Análise mais rápida e económica 

• A lista de respostas ajuda a 

clarificar o significado da questão 

• Ajuda a sintetizar a informação 

• Mais fácil e rápido de responder 

• Não dá liberdade de expressão 

ao inquirido 

• Condiciona a resposta do 

inquirido 

• Difícil de elaborar 

• Pode levar a erros quando são 

seleccionados padrões de 

resposta que interessam ao 

seleccionador 

• Diminui o índice de reflexão 

sobre o tipo de resposta do 

inquirido 

• Falha pela falta de variáveis e 

profundidade 

• Dificuldade em determinar 

erros e omissões 

Tabela 10. Quadro de vantagens e desvantagens da utilização de perguntas abertas e fechadas 

A aplicação de um questionário é classificada como uma técnica em que existe uma 

interacção indirecta com quem responde ao mesmo, daí que seja necessário muito 
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cuidado na elaboração desses questionários. 

Assim, as perguntas devem ser:  

− Claras (devem ser compreendidas do mesmo modo por todos os inquiridos);  

− Curtas; 

− Limitadas a um só problema; 

− Directas (evitar fazer perguntas pela negativa); 

− Simples (evitar perguntas duplas). 

 

Para além dos aspectos referidos, acrescentaríamos a necessidade de os inquéritos 

possuírem instruções claras, para quem tem que responder sentir que compreendeu 

evitando a ambiguidade. Por isso, devem também ter questões que não sugiram 

interpretações que levem ao erro na resposta e que sejam inépcias.  

Os inquéritos por questionário devem ainda ser acompanhados por uma introdução, em 

especial se não forem distribuídos por quem os elaborou. Esta introdução deve clarificar 

os propósitos do questionário e explicitando o tratamento que será dado aos dados 

recolhidos e garantir a total confidencialidade dos dados que o inquirido colocar no 

preenchimento do questionário. 

Há também algumas ameaças que devem ser tidas em conta para evitar a invalidade de 

um inquérito. Como o inquérito tem uma medição indirecta, esta pode não corresponder à 

realidade, porque o sujeito pode desconhecer o tema, pretender esconder informações e 

não interpretar as perguntas de forma adequada. Outra ameaça é muitas vezes a exigência 

de um nível cultural ou experiência para a compreensão das questões, que acaba por 

influenciar o desempenho dos sujeitos. Por último, a representatividade da amostra 

também é afectada pela dificuldade de recolher os inquéritos, pois nem sempre são 

devolvidos ou respondidos mais de 50%. 

Um dos aspectos importante neste trabalho de investigação é a avaliação dos 

conhecimentos adquiridos pelos inquiridos, porque a avaliação não pode ser desassociada 

do processo do ensino-aprendizagem, como algo que lhe é alheio e que apenas serve para 

“julgar” os alunos. A avaliação não pode ser reduzida apenas à análise das pessoas, e, 

neste âmbito, essencialmente dos alunos, porque como diz Pacheco (1995, p.13) “quando 

se fala na avaliação escolar, imediatamente ocorre falar da avaliação do rendimento dos 

alunos como se esta fosse algo que recai exclusivamente sobre eles, ignorando-se os 

restantes intervenientes no processo de desenvolvimento de um curriculum.” 
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Havendo sempre, no processo de ensino/aprendizagem, um caminho a seguir entre um 

ponto de partida e um ponto de chegada, naturalmente que é necessário verificar se o 

trajecto está a decorrer na direcção à meta estabelecida ou se alguns pararam por não 

saber o caminho ou por terem enveredado por um desvio errado. 

A avaliação descreve que os conhecimentos, atitudes ou aptidões os alunos adquiriram, 

ou seja, quais os objectivos do ensino já foram atingidos num determinado ponto de 

percurso e que dificuldades revelam relativamente a outros (Kraemer2005). 

Ainda este autor fala das funções do processo educativo: diagnóstico, formativo e 

sumativo.  

No caso do trabalho de investigação que realizamos, tivemos presentes as funções 

diagnóstica e formativa. A primeira destas funções contempla a avaliação diagnóstica ou 

inicial. Esta consiste em proporcionar informações acerca das capacidades do aluno antes 

de iniciar um processo de ensino/aprendizagem, em procurar determinar a presença ou 

ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a identificação das causas de 

repetidas dificuldades na aprendizagem. E de referir ainda que com a avaliação 

diagnóstica pretende-se averiguar a posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe 

serão propostas, contando com as aprendizagens anteriores como base às novas, no 

sentido de prevenir as dificuldades futuras, bem como em alguns casos, de resolver 

situações presentes.  

A segunda das funções presentes no trabalho realizado é a formativa. Esta permite 

constatar se os alunos estão mesmo atingindo os objectivos pretendidos, verificando a 

compatibilidade entre os objectivos e os resultados realmente alcançados durante o 

desenvolvimento das actividades propostas. 

A avaliação formativa visa informar o professor e o aluno sobre o rendimento da 

aprendizagem no decorrer das actividades escolares e a localização das deficiências na 

organização do ensino para possibilitar correcção e recuperação. 

Neste contexto, os inquéritos por questionário elaborados para a recolha de dados sobre 

os conhecimentos adquiridos com o jogo pretenderam aferir algumas competências e 

objectivos associados às disciplinas de História, Geografia e Economia que se encontram 

enquadradas com a realidade socioeconómica dos primeiros 150 anos do Funchal.  

5.3.1. Operacionalização dos inquéritos 

A operacionalização dos inquéritos deste trabalho de investigação decorre da necessidade 

de usarmos a avaliação para medir a aprendizagem do aluno foi necessário constituir dois 



RPG – Uma Estratégia no Contexto Educacional 123 

 

momentos de avaliação, uma diagnóstica e outra formativa. Esses momentos decorreram 

antes dos inquiridos jogarem o jogo, inquérito diagnóstico, e depois da realização do jogo 

com o inquérito formativo ou final de avaliação.   

A construção dos inquéritos correspondeu aos requisitos apresentados pela avaliação 

proposta pelo grupo multidisciplinar criado no seio da instituição escolar piloto, Escola 

da APEL.  

O inquérito diagnóstico foi composto por duas partes: a caracterização do inquirido e o 

questionário sobre os aspectos relevantes nas temáticas do comércio, recursos naturais, 

população, agricultura/pecuária e religião.  

Na primeira parte, a caracterização do inquirido é feita pelo “background” pessoal (idade, 

sexo, nível de escolaridade, e outros elementos), pelo acesso às tecnologias da 

informação e pelo enquadramento individual no contexto dos jogos de computador.  

Quanto à segunda parte, são colocadas várias questões abertas e fechadas que pretendem 

analisar os pré-requisitos em questões relacionadas com a evolução social, económica e 

religiosa no contexto histórico da época em que o jogo desenvolvido abrange. Estas 

questões pretendem responder a um conjunto de competências definidos nos currículos 

das disciplinas de História, Geografia e Economia.  

Entre as competências de Economia destaco:  

− a compreensão dos aspectos fundamentais da actividade económica, tais como: as 

necessidades e consumo, a produção de bens e serviços, o comércio e moeda, 

preços e o mercado, rendimentos e repartição dos rendimentos, e por último, a 

poupança e investimento.  

− a compreensão da organização económica das sociedades nas relações com o resto 

do mundo.  

 

No que refere às competências de Geografia destaco:  

− a aceitação desafios partilhando riscos e dificuldades,  

− o interesse pela conciliação entre o crescimento económico e a melhoria da 

qualidade de vida das populações, associando-os à valorização do património 

natural e cultural, 

− relacionar a existência de conflitos no uso do espaço e na gestão de recurso com 

situações de desigual desenvolvimento a nível local e/ ou regional.   
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Por último, entre as várias competências de História definidas no seu currículo destaco:  

− situar cronológica e espacialmente (com auxílio de frisos/ barras cronológicas e  

mapas diversos) acontecimentos e processos relevantes, relacionando-os com os 

contextos em que ocorreram; 

− a identificação da multiplicidade de factores e a relevância da acção de indivíduos 

ou grupos, relativamente a fenómenos históricos no tempo e no espaço;  

− situar e caracterizar aspectos relevantes da história de Portugal, europeia e 

mundial, relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, 

distinguindo as articulações dinâmicas e analogias/ especificidades, quer de 

natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local, 

− mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para fundamentar 

opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo contemporâneo, e para 

intervir de modo responsável no seu meio envolvente.  

 

Em relação o inquérito final, também é composto também por duas partes. A primeira 

consiste na repetição do conjunto de questões já elaboradas para o inquérito diagnóstico 

referentes aos aspectos relevantes nas temáticas do Comércio, Recursos Naturais, 

População, Agricultura/Pecuária e Religião. Desta forma, pretende-se aferir os 

conhecimentos obtidos durante o jogo com o feedback dos inquiridos às mesmas 

questões.  

A segunda parte do inquérito final é composta por um conjunto de perguntas que têm por 

objectivo obter o feedback sobre aspectos relacionados com a estrutura do próprio jogo 

como um software aplicacional de jogos de computador. Este questionário está baseado 

no método de análise crítica de jogos de computador de Lars Konzarck, que permite se 

fazer uma avaliação sobre todo o jogo baseado em sete camadas. As questões elaboradas 

relacionam-se especificamente com a camada de hardware, de funcionalidade, da 

estrutura do jogo (gameplay), de significado, de referência e de interacção sociocultural. 

Para a elaboração e disponibilização dos inquéritos por via electrónica, utilizou-se a 

ferramenta Google Docs que através de um formulário Web possibilita a recolha dos 

dados. Assim o preenchimento dos inquéritos foi realizada por via electrónica com o 

acesso a uma página Web para permitir uma recolha de dados mais eficaz e rápida, bem 

como os dados ficaram logo disponíveis no ficheiro electrónico no formato de folha de 

cálculo para serem analisados e tratados.  
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A cada inquirido/participante do jogo foi entregue um número de identificação que serviu 

para o preenchimento de um campo existente em ambos os inquéritos (nº de 

identificação). Assim permitiu conferir uma relação entre os inquéritos para outras 

possíveis análises relacionadas com as mudanças de resposta dos inquiridos.  

O inquérito realizado foi de administração directa, onde o próprio inquirido é que o 

preenche (Quivy1998, p.188).  

 

5.4. Recolha e Tratamento de dados dos inquéritos  

A amostra dos inquéritos teve o total de 30 inquiridos, 26 alunos e 4 professores. A 

validação dos inquéritos, diagnóstico e final, foi realizada com a correspondência do nº 

de identificação entregue a cada inquirido que teria de colocá-lo quando inicializasse o 

seu preenchimento via página electrónica obtida através da ferramenta online Google 

Docs. A recolha dos dados desta forma permitiu simplificar este processo porque com a 

inserção automática dos registos individuais dos inquéritos evitou-se erros que a sua 

inserção manual traria quer fosse numa base de dados estatística quer fosse num ficheiro 

de folha de cálculo. A opção tida para guardar os dados foi num ficheiro de folha de 

cálculo, para depois serem trabalhados os dados com uma aplicação de Folha de Cálculo. 

Quanto ao tratamento de dados recolhidos permitiu a construção de gráficos da 

caracterização dos inquiridos, da comparação entre as perguntas sobre os aspectos da 

história do Funchal e da avaliação da estrutura do jogo. A avaliação dos gráficos é 

quantitativa. 

 

  



6. Implementação do protótipo do jogo
 

A interface do jogo de computador foi elaborada seguindo a divisão feitas nos jogos, 

defendida por Bethke2003 in (Brandão2006), em “out game” e “in game”. A interface 

“out game” apresenta-se pelos menus externos 

principal, novo jogo e opções, enquanto a interface “in game” exibe informações sobre a 

jogabilidade (“game play”), como por exemplo menu de contexto, estado do jogador, 

inventário, missões tanto em andamento, como as concluída

Display”).  

A aparência teve em conta o uso da metáfora para que

conhecidos por todos para permitir a interacção entre o 

metáfora consistiu na colocação da 

elementos referentes aos descobrimentos 

como é apresentado na figura 

 

Figura 

Tendo em conta que o contexto do jogo é da época dos descobrimentos, séculos XV e 

XVI, colocamos este manuscrito para estabelecer uma relação entre o jogo e o jogador, 

de maneira a realçar com elementos da história que iria ser elaborada, ambientada ao 

período histórico concreto, como se estive a planear as suas incursões nas descobertas 

marítimas. 

A interface “out game” apresenta 

que o jogador se aproprie de qualquer caminho (link) aleatoriamente dentro deste espaço 
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A interface do jogo de computador foi elaborada seguindo a divisão feitas nos jogos, 

defendida por Bethke2003 in (Brandão2006), em “out game” e “in game”. A interface 

se pelos menus externos do jogo como por exemplo, o menu 

principal, novo jogo e opções, enquanto a interface “in game” exibe informações sobre a 

jogabilidade (“game play”), como por exemplo menu de contexto, estado do jogador, 

inventário, missões tanto em andamento, como as concluídas e HUD (“Heads Up 

A aparência teve em conta o uso da metáfora para que se utilizasse nomes de ambientes 

conhecidos por todos para permitir a interacção entre o jogador e o computador. Essa 

colocação da imagem na tela inicial em forma de manuscrito com 

elementos referentes aos descobrimentos para possibilitar a interacção com o jogador, 

como é apresentado na figura seguinte. 

Figura 10. Imagem utilizada como metáfora no jogo 

ontexto do jogo é da época dos descobrimentos, séculos XV e 

XVI, colocamos este manuscrito para estabelecer uma relação entre o jogo e o jogador, 

de maneira a realçar com elementos da história que iria ser elaborada, ambientada ao 

o, como se estive a planear as suas incursões nas descobertas 

apresenta também uma não linearidade do percurso pois permite 

que o jogador se aproprie de qualquer caminho (link) aleatoriamente dentro deste espaço 
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de maneira a realçar com elementos da história que iria ser elaborada, ambientada ao 
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uma não linearidade do percurso pois permite 

que o jogador se aproprie de qualquer caminho (link) aleatoriamente dentro deste espaço 
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virtual criado. Desta forma, cada um dos caminhos possíveis implica numa subdivisão da 

interface inicial em módulos isolados e independentes. Em geral, nos jogos de 

computador é usada uma sequência padrão das opções (Brandão2006): Menu inicial, 

Novo Jogo, Continuar o jogo já gravado previamente e Menu de opções. No nosso jogo, 

optamos por ter a seguinte estrutura: o Novo Jogo, Continuar, Anotações (para 

informações iniciais sobre o jogo: instruções e objectivos) e Sair. Neste jogo não houve a 

necessidade de ter qualquer indicação quanto ao tipo de jogador (Jogador Único ou 

Múltiplos Jogadores) porque é do tipo Jogador único.   

Em relação à criação da personagem do Capitão Donatário está identificada com as 

indicações do RPG clássico, onde dentro das regras que foram definidas sobressaltam 

alguns itens como o nome, atributos físicos, atributos mentais, vestuário, equipamentos, 

habilidades, talentos, histórico e situação. No jogo Funchal RPG – 1508, o jogador ao 

iniciar o jogo tem o nível de vida (HP) no máximo, o valor monetário inicial de 150 Reais 

e o nível de experiência com valor de zero. Este nível de experiência encontra-se 

relacionado à realização das actividades pedagógicas durante as campanhas do jogo.  

Quanto aos restantes parâmetros da personagem principal os valores são os seguintes: 

ataque (22), defesa (23), inteligência (21) e agilidade (23). Ao nível dos equipamentos, 

possui inicialmente uma espada, escudo simples e armadura lisa. 

No Menu Continuar apresenta-se uma lista de ficheiros de jogos gravados que podem ser 

carregados pelo jogador. As outras opções correspondem às anotações, onde o jogador 

poderá ver como jogar o jogo e quais os seus objectivos; e por último, o Menu Sair que 

termina o jogo. 

Há algumas funções que podem ser realizadas por comandos de tecla: como a abordagem 

a outras personagens, a desflorestação, a pesca, entre outras acções sobre os eventos no 

cenário do jogo.  

Nas opções do som, foi optado por músicas de características medievais onde os sons de 

ambiente pretendem provocar um sentimento de imersão no cenário, remetendo jogador 

para a época histórica pela melodia caracteristica. 

Há outro aspecto importante no cenário que é os avisos em formato de “pop-up”, sem que 

haja qualquer interrupção do jogo, mantendo o jogador informado sobre as diversas 

questões que vão ocorrendo. Há também as mensagens que exigem a interacção do 

jogador com a escolha de uma das opções apresentadas.   

Quanto ao interface “in game”, este refere-se às teclas usadas durante o jogo e estas são 

divididas em ecrãs acedidos pelo menu de contexto ou por uma tecla de atalho.   



Outro aspecto importante no “in game” é a utilização durante o jogo d

Display). Sem impedir a visão do cenário

jogador, como por exemplo a barra do nível de vida, de energia, a quantidade de moedas 

adquiridas e itens em uso pelo jogador.

No jogo Funchal RPG – 

informação: informações sobre os pontos de vida, os pontos de exper

de pontos de experiência para atingir o próximo nível ou campanha do jogo e a indicação 

da localização geográfica de 

 

Figura 11. Apresentação da 

A legibilidade da HUD é essencial, principalmente quando da colocação de itens de 

tamanho reduzido, porque a facilidade de compreensão e de uso, possibilitam ao jogador 

aprender intuitivamente como navegar no interface.

No que refere ao menu de contexto

das opções de Itens, Equipamentos, Habilidades, Salvar e Sair (ver figura 

poderá ser visto mais informações detalhadas sobre o herói tais como: os ponto de vida, a 

experiência total, quanto falta 

possui e outros parâmetros de capacidades como a defesa, o ataque, a inteligência e a 
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Outro aspecto importante no “in game” é a utilização durante o jogo da

em impedir a visão do cenário, ela disponibiliza diferentes informações para o 

por exemplo a barra do nível de vida, de energia, a quantidade de moedas 

adquiridas e itens em uso pelo jogador. 

 1508, foi decidido apresentar uma HUD com a seguinte 

informação: informações sobre os pontos de vida, os pontos de experiência, a quantidade 

de pontos de experiência para atingir o próximo nível ou campanha do jogo e a indicação 

de onde está o herói.  

. Apresentação da HUD (Heads-Up Display) usada no jogo

legibilidade da HUD é essencial, principalmente quando da colocação de itens de 

tamanho reduzido, porque a facilidade de compreensão e de uso, possibilitam ao jogador 

aprender intuitivamente como navegar no interface. 

No que refere ao menu de contexto, este implica interromper o jogo com a apresentação 

Itens, Equipamentos, Habilidades, Salvar e Sair (ver figura 

ser visto mais informações detalhadas sobre o herói tais como: os ponto de vida, a 

experiência total, quanto falta para passar para o próximo nível, quanto valor monetário 

possui e outros parâmetros de capacidades como a defesa, o ataque, a inteligência e a 
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legibilidade da HUD é essencial, principalmente quando da colocação de itens de 

tamanho reduzido, porque a facilidade de compreensão e de uso, possibilitam ao jogador 

implica interromper o jogo com a apresentação 

Itens, Equipamentos, Habilidades, Salvar e Sair (ver figura 21). Também 

ser visto mais informações detalhadas sobre o herói tais como: os ponto de vida, a 

para passar para o próximo nível, quanto valor monetário 

possui e outros parâmetros de capacidades como a defesa, o ataque, a inteligência e a 



agilidade. O menu pode ser

direita. 

Com a chamada deste menu o jogador poderá conhecer as suas condições interrompendo 

a jogo e depois retomar novamente o

Neste ecrã, o jogador pode mexer o inventário dos itens por si adquiridos que serão 

apresentados com a representação icónica dos elementos, além de con

gestão do inventário: usar, descartar e organizar.

 

Figura 

O jogador poderá gerir o seu inventário, adquirir novos itens e distribuir os pontos 

adquiridos cada vez que passa de nível, com a excepção dos pontos de experiência que 

estão directamente relacionados com o cumprimento dos objectivos definidos nas 

actividades pedagógicas. Só a conclusão destas actividades leva à conclusão do jogo.

Para a elaboração do mapa d

Funchal há 500 anos ajudou de uma forma decisiva para a localização da topografia, da 

geologia e das construções na localização definida.
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ser chamado a partir da tecla “ESC” ou com toque no botão da 

menu o jogador poderá conhecer as suas condições interrompendo 

ogo e depois retomar novamente o jogo. 

o jogador pode mexer o inventário dos itens por si adquiridos que serão 

apresentados com a representação icónica dos elementos, além de conter três funções de 

gestão do inventário: usar, descartar e organizar. 

Figura 12. Apresentação do menu de contexto do jogo 

O jogador poderá gerir o seu inventário, adquirir novos itens e distribuir os pontos 

que passa de nível, com a excepção dos pontos de experiência que 

estão directamente relacionados com o cumprimento dos objectivos definidos nas 

. Só a conclusão destas actividades leva à conclusão do jogo.

Para a elaboração do mapa do jogo, a pesquisa histórica realizada sobre a Cidade do 

Funchal há 500 anos ajudou de uma forma decisiva para a localização da topografia, da 

geologia e das construções na localização definida. 
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Figura 13. Cenário característico 

As interacções do jogador com os outros elementos NPCs têm sempre associada a uma 

tela de diálogo com o texto escrito 

indicações para a realização d

diálogo deve aparecer na parte superior na parte superior do ecrã, e simultaneamente, a 

HUD ficará sempre visível, estando 

Os NPCs distribuem-se entre o cenário e no enredo. No cenário, e

personagens representativas e as personagens notáveis, enquanto a partir do enredo, 

origina-se as personagens coadjuvantes e as personagens antagonistas (Brandão2006).

 

Figura 14. Cenários de interacção do Herói 

RPG – Uma Estratégia no Contexto Educacional

. Cenário característico da localização definida do Funchal

As interacções do jogador com os outros elementos NPCs têm sempre associada a uma 

tela de diálogo com o texto escrito da troca de palavras que definem tarefas e outras 

ção dos objectivos pretendidos com as campanhas. A caixa de 

diálogo deve aparecer na parte superior na parte superior do ecrã, e simultaneamente, a 

HUD ficará sempre visível, estando já prevista a apresentação do texto. 

se entre o cenário e no enredo. No cenário, e

personagens representativas e as personagens notáveis, enquanto a partir do enredo, 

se as personagens coadjuvantes e as personagens antagonistas (Brandão2006).

 
. Cenários de interacção do Herói com 
PCs com o aparecimento das mensagens
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os com as campanhas. A caixa de 

diálogo deve aparecer na parte superior na parte superior do ecrã, e simultaneamente, a 

 

se entre o cenário e no enredo. No cenário, encontra-se as 

personagens representativas e as personagens notáveis, enquanto a partir do enredo, 

se as personagens coadjuvantes e as personagens antagonistas (Brandão2006). 

 
com o aparecimento das mensagens 



Figura 

 

Figura 16. 

Para a implementação do jogo fora

a zona litoral do Funchal de leste a oeste, e encosta acima. A localização referida 

dividida em 3 mapas no litoral, zona de Santa Maria Maior, Entre Ribeiras de Santa Luzia 

e de S. João, e por último, Funchal Oeste.

evoluem encosta a acima seguindo o leito das ribeiras. A opção por dividir a área 

geográfica contextualizada em vários mapas permite 

todos os eventos disponíveis para a interacção tornando mais lenta a movimentação da 

personagem. Isto deve-se à

refrescamento do ecrã.  

Além destes mapas específicos que se referem a pequenas regiões da localização 

geográfica e apresentam mais detalhes, foi desenvolvido vários cenários fechados como a 

igreja, a alfândega, o ferreiro, o bar, o armazém agrícola e o armazém de peixes. 

cenários são apresentados nas imagens seguintes.
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Figura 15. Interacção do Herói com os objectos do jogo 

 
. Eventos suportados pela inteligência artificial do jogo 

Para a implementação do jogo foram desenvolvidas no total de 6 mapas que abrangeram 

a zona litoral do Funchal de leste a oeste, e encosta acima. A localização referida 

dividida em 3 mapas no litoral, zona de Santa Maria Maior, Entre Ribeiras de Santa Luzia 

Funchal Oeste. Os outros três mapas ficam contíguos a estes e 

evoluem encosta a acima seguindo o leito das ribeiras. A opção por dividir a área 

geográfica contextualizada em vários mapas permite não carregar numa única localização 

eis para a interacção tornando mais lenta a movimentação da 

se à necessidade de iniciar cada um destes eventos em cada 

Além destes mapas específicos que se referem a pequenas regiões da localização 

apresentam mais detalhes, foi desenvolvido vários cenários fechados como a 

igreja, a alfândega, o ferreiro, o bar, o armazém agrícola e o armazém de peixes. 

cenários são apresentados nas imagens seguintes. 
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de 6 mapas que abrangeram 

a zona litoral do Funchal de leste a oeste, e encosta acima. A localização referida foi 

dividida em 3 mapas no litoral, zona de Santa Maria Maior, Entre Ribeiras de Santa Luzia 

Os outros três mapas ficam contíguos a estes e 

evoluem encosta a acima seguindo o leito das ribeiras. A opção por dividir a área 

não carregar numa única localização 

eis para a interacção tornando mais lenta a movimentação da 

iniciar cada um destes eventos em cada 

Além destes mapas específicos que se referem a pequenas regiões da localização 

apresentam mais detalhes, foi desenvolvido vários cenários fechados como a 

igreja, a alfândega, o ferreiro, o bar, o armazém agrícola e o armazém de peixes. Estes 



Figura 17. Cenários fechados da Alfândega e do Armazém Agrícola

 

Figura 18

 

Figura 

Como já referido anteriormente a

Maker VX é o RGSS2, uma "evolução" do RGSS (Ruby Game Scripting

linguagem é uma variante da linguagem 

mais conhecida no oriente. Uma programação orientada 

paradigma de análise, projecto e programação de software baseado na composição e 
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Cenários fechados da Alfândega e do Armazém Agrícola 

 
18. Cenários fechados do Armazém de Peixe e do Bar 

 
Figura 19. Cenários fechados do Ferreiro e da Capela 

Como já referido anteriormente a linguagem de programa utilizada no programa RPG 

uma "evolução" do RGSS (Ruby Game Scripting

variante da linguagem Ruby que é a linguagem orientada 

mais conhecida no oriente. Uma programação orientada por objectos (POO) é um 

paradigma de análise, projecto e programação de software baseado na composição e 
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linguagem de programa utilizada no programa RPG 

uma "evolução" do RGSS (Ruby Game Scripting System). Esta 

que é a linguagem orientada por objectos 

objectos (POO) é um 

paradigma de análise, projecto e programação de software baseado na composição e 



interacção entre diversas unidades chamadas de objectos. Uma POO caracteriza

uso de classes, objectos, atributos, métodos, herança, abstracção, polimorfismo, entre 

outras. Em anexo apresento um pequeno manual da linguagem RGSS, explicando os 

principais aspectos da linguagem com as variáveis, os operadores, os métodos, controlos 

de fluxo e as classes. 

A programação dentro do RPG Maker VX pode ser realizada de duas formas: uma 

através dos eventos e outra através dos scripts. 

A forma de programação através dos eventos é a mais acessível porque é realizado com 

um interface próprio de desenvolvimento muito intuitivo. Os eventos são controlados por 

comandos de eventos e fazem qualquer coisa dentro do jogo. Existem cerca de 90 

comandos de eventos e alguns deles são

− Mostrar Mensagem 

− Mostrar Escolhas 

− Mostrar Imagem 

− Reproduzir BGM 

− Efeito Flash 

− Efeito Tremor 

− Mudar HP do Inimigo

− Iniciar Batalha 

− Teletransporte 

− Inserir Nome do Herói

− Chamar Menu 

− Parar Batalha 

− Mudar Equipamento 

− Mudar Nível 

− Chamar Script  

− Condição 

− Mudar HP 

− Mudar MP 

− Reproduzir SE 

 

Existem no programa três 

sistemas avançados no desenvolvimento do jogo

correr, etc. Esses comandos de eventos 

utilização simultânea destes 
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interacção entre diversas unidades chamadas de objectos. Uma POO caracteriza

classes, objectos, atributos, métodos, herança, abstracção, polimorfismo, entre 

outras. Em anexo apresento um pequeno manual da linguagem RGSS, explicando os 

principais aspectos da linguagem com as variáveis, os operadores, os métodos, controlos 

A programação dentro do RPG Maker VX pode ser realizada de duas formas: uma 

através dos eventos e outra através dos scripts.  

A forma de programação através dos eventos é a mais acessível porque é realizado com 

desenvolvimento muito intuitivo. Os eventos são controlados por 

comandos de eventos e fazem qualquer coisa dentro do jogo. Existem cerca de 90 

alguns deles são os seguintes: 

Mudar HP do Inimigo 

Inserir Nome do Herói 

 

Existem no programa três comandos de eventos que são utilizados para desenvolverem 

desenvolvimento do jogo, como baús com dinheiro, botão de 

comandos de eventos são: “switchs”, Variáveis e Condições (

utilização simultânea destes três recursos principais possibilita a cria

Figura 20. Interface intuitivo para a programação dos eventos
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interacção entre diversas unidades chamadas de objectos. Uma POO caracteriza-se pelo 

classes, objectos, atributos, métodos, herança, abstracção, polimorfismo, entre 

outras. Em anexo apresento um pequeno manual da linguagem RGSS, explicando os 

principais aspectos da linguagem com as variáveis, os operadores, os métodos, controlos 

A programação dentro do RPG Maker VX pode ser realizada de duas formas: uma 

A forma de programação através dos eventos é a mais acessível porque é realizado com 

desenvolvimento muito intuitivo. Os eventos são controlados por 

comandos de eventos e fazem qualquer coisa dentro do jogo. Existem cerca de 90 

para desenvolverem 

, como baús com dinheiro, botão de 

, Variáveis e Condições (Forks). A 

criação de grandes 

a a programação dos eventos 



efeitos e fazer recursos mais 

um determinado item ou se carrega 3 vezes para 

vida infinita. Também dá a possibilidade de criarmos 

construção da história do jogo.

Esta construção de eventos é realizada nos mapas que aguardam a intersecção da 

personagem herói, como objectos ou NPCs

acontecimento no decorrer do 

Maker VX, criamos vários sistemas necessári

como: sistema de mineração, de dia e noite, de desflorestação, do ferreiro, de fome e 

sede, de pontos de experiência, de pontos de vida, de plantações, de motivação pela 

Igreja, de tráfego.  

Na programação de eventos há também duas formas de codificá

localizado numa coordenada do mapa e a outra é através da utilização dos eventos 

comuns inseridos na base de dados do 

No primeiro caso, a codificação é feita evento a evento existente no

codificação tem uma interacção própria que pode interagir com

as condições do evento pel

iniciado e os comandos do evento 

pode construir o evento com vários momentos 

com parâmetros de configuração conforme o pretendido. 

Vamos apresentar a abordagem 

realizada em dois eventos localizados 

no mapa: a desflorestação de 

pequenos arbustos e a mineração, 

para demonstrar a forma de 

codificação deste tipo de eventos.

Começando pelo evento da 

desflorestação do pequeno arbusto, 

este só é iniciado quando for 

pressionado pela tecla pelo herói. 

Logo que isso acontece é verificado 

os comandos do evento codificados 

na listagem no lado direito da figura 
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mais avançados para o sistema, tais como verificar se o herói tem 

um determinado item ou se carrega 3 vezes para cima e 4 para baixo, 

dá a possibilidade de criarmos sistemas necessários para a 

construção da história do jogo. 

tos é realizada nos mapas que aguardam a intersecção da 

personagem herói, como objectos ou NPCs, ou sejam desencadeiam por algum 

decorrer do jogo. Aproveitando esta potencialidade do programa 

criamos vários sistemas necessários para a construção do jogo educativo, tais 

como: sistema de mineração, de dia e noite, de desflorestação, do ferreiro, de fome e 

sede, de pontos de experiência, de pontos de vida, de plantações, de motivação pela 

entos há também duas formas de codificá-los, uma é com 

numa coordenada do mapa e a outra é através da utilização dos eventos 

comuns inseridos na base de dados do jogo. 

No primeiro caso, a codificação é feita evento a evento existente no

codificação tem uma interacção própria que pode interagir com o gráfico

pela verificação de “switches”, variáveis, itens e herói, como é 

iniciado e os comandos do evento para a sua construção. Outro aspecto

pode construir o evento com vários momentos (instantâneos) com a criação de páginas 

com parâmetros de configuração conforme o pretendido.  

Vamos apresentar a abordagem 

eventos localizados 

no mapa: a desflorestação de 

pequenos arbustos e a mineração, 

para demonstrar a forma de 

codificação deste tipo de eventos. 

Começando pelo evento da 

do pequeno arbusto, 

este só é iniciado quando for 

pressionado pela tecla pelo herói. 

Logo que isso acontece é verificado 

os comandos do evento codificados 

na listagem no lado direito da figura Figura 21. Apresentação da página 1 do evento 
desflorestação de pequenos arbustos no mapa
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tais como verificar se o herói tem 

, ganhar pontos de 

necessários para a 

tos é realizada nos mapas que aguardam a intersecção da 

desencadeiam por algum 

Aproveitando esta potencialidade do programa RPG 

construção do jogo educativo, tais 

como: sistema de mineração, de dia e noite, de desflorestação, do ferreiro, de fome e 

sede, de pontos de experiência, de pontos de vida, de plantações, de motivação pela 

uma é com o evento 

numa coordenada do mapa e a outra é através da utilização dos eventos 

No primeiro caso, a codificação é feita evento a evento existente no mapa. A sua 

gráfico, o movimento, 

, itens e herói, como é 

. Outro aspecto relevante é que 

com a criação de páginas 

ágina 1 do evento de 
pequenos arbustos no mapa 



30. Esta listagem verifica se tecla carregada é a tecla 

Machado no inventário. Se sim, é 

accionada uma Switch Loca

activa a segunda página do evento. 

Enquanto a página 1 está activa 

aparece o gráfico definido nessa 

página e assim sucessivamente para 

as páginas seguintes.  

Na página 2, o evento inicia

automaticamente após a activação do 

Switch Local A onde é cortada a 

árvore. Se já recolheu 5 árvores deste 

tipo adicionará mais a quantidade de 

1 no inventário do item madeira 

vulgar, senão adiciona mais um arbusto na sua recolha. Caso já tenha as 5 recolhas feitas 

salta para página 3 com Switch 

Local B activo. 

No caso da página 4 ser activada aparece um novo gráfico representando um monte de 

lenha para ser recolhido pelo herói. Por fim, o evento é apresentado sem qualquer gráfico 

que significa o evento está concluído. 

 

Figura 23. Apresentação das

No outro caso que queremos apresentar, o sistema de mineração já envolve uma maior 

complexidade de codificaçã
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. Esta listagem verifica se tecla carregada é a tecla “C” e se o herói possui o

Machado no inventário. Se sim, é 

ocal A que 

activa a segunda página do evento. 

Enquanto a página 1 está activa 

aparece o gráfico definido nessa 

página e assim sucessivamente para 

Na página 2, o evento inicia-se 

automaticamente após a activação do 

onde é cortada a 

árvore. Se já recolheu 5 árvores deste 

tipo adicionará mais a quantidade de 

1 no inventário do item madeira 

vulgar, senão adiciona mais um arbusto na sua recolha. Caso já tenha as 5 recolhas feitas 

witch Local C activo, senão salta para a página 

No caso da página 4 ser activada aparece um novo gráfico representando um monte de 

lenha para ser recolhido pelo herói. Por fim, o evento é apresentado sem qualquer gráfico 

o está concluído.  

s páginas 2 e 3 do evento de desflorestação de pequenos arbustos no mapa

No outro caso que queremos apresentar, o sistema de mineração já envolve uma maior 

complexidade de codificação porque já tem associada alguma inteligência artificial.

Figura 22. Apresentação da página 2 do evento de desflorestação 
de pequenos arbustos no mapa 
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se o herói possui o item 

vulgar, senão adiciona mais um arbusto na sua recolha. Caso já tenha as 5 recolhas feitas 

, senão salta para a página 4 com Switch 

No caso da página 4 ser activada aparece um novo gráfico representando um monte de 

lenha para ser recolhido pelo herói. Por fim, o evento é apresentado sem qualquer gráfico 

 
do evento de desflorestação de pequenos arbustos no mapa 

No outro caso que queremos apresentar, o sistema de mineração já envolve uma maior 

o porque já tem associada alguma inteligência artificial. Este 

do evento de desflorestação 



sistema tem a função de explorar os recursos minérios existentes em alguns locais 

rochosos da ilha. Com a utilização dos utensílios necessários o herói adquirirá os recursos 

de pedra para a construção 

de vez em quando de forma aleatória.

Contudo, este evento no mapa tem um conjunto de características que o torna diferente do 

exemplo apresentado anteriormente, tais como o maior número

múltiplos, a possibilidade de possuir recursos minérios valiosos de forma aleatória

poderá ter vários grupos de escravos, até ao número de 20, a fazerem exploração mineira 

pelo herói. 

A primeira página do evento de mineração é inicializada através da acção do jogador na 

tecla “C” junto do evento. Caso tenha no seu inventário uma picareta, poderá 

fazer o trabalho junto da rocha definid

extraído cada vez que o herói activa o evento, é definido por números aleatórios (sorteio). 

No caso de já ter o mínimo de 

escravos, em número de 5 na sua 

posse, poderá já colocar um grupo 

de exploração de minérios 

independente do herói, sendo a 

pergunta sempre realizada ao herói 

se quer mudar de forma de 

exploração mineira: se deseja 

continuar sozinho ou através de um 

grupo de escravos a explorar. Caso 

escolha Continuar ele mesmo será 

activado Switch Local A (página 2), 

se a escolha recair em Deixar um 

grupo de escravos será activado 

Switch Local B (página 4). 
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sistema tem a função de explorar os recursos minérios existentes em alguns locais 

da ilha. Com a utilização dos utensílios necessários o herói adquirirá os recursos 

strução de edifícios e poderá aparecer um outro recurso valioso

forma aleatória. 

este evento no mapa tem um conjunto de características que o torna diferente do 

exemplo apresentado anteriormente, tais como o maior número de páginas de eventos 

múltiplos, a possibilidade de possuir recursos minérios valiosos de forma aleatória

poderá ter vários grupos de escravos, até ao número de 20, a fazerem exploração mineira 

A primeira página do evento de mineração é inicializada através da acção do jogador na 

junto do evento. Caso tenha no seu inventário uma picareta, poderá 

nto da rocha definida para a mineração. O tipo de recurso que é 

extraído cada vez que o herói activa o evento, é definido por números aleatórios (sorteio). 

No caso de já ter o mínimo de 

escravos, em número de 5 na sua 

posse, poderá já colocar um grupo 

xploração de minérios 

, sendo a 

pergunta sempre realizada ao herói 

se quer mudar de forma de 

exploração mineira: se deseja 

continuar sozinho ou através de um 

grupo de escravos a explorar. Caso 

escolha Continuar ele mesmo será 

(página 2), 

se a escolha recair em Deixar um 

grupo de escravos será activado 

 

Figura 24. Apresentação da página 1 do evento d
mineira no mapa 
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sistema tem a função de explorar os recursos minérios existentes em alguns locais 

da ilha. Com a utilização dos utensílios necessários o herói adquirirá os recursos 

recurso valioso e raro 

este evento no mapa tem um conjunto de características que o torna diferente do 

de páginas de eventos 

múltiplos, a possibilidade de possuir recursos minérios valiosos de forma aleatória e 

poderá ter vários grupos de escravos, até ao número de 20, a fazerem exploração mineira 

A primeira página do evento de mineração é inicializada através da acção do jogador na 

junto do evento. Caso tenha no seu inventário uma picareta, poderá o herói 

O tipo de recurso que é 

extraído cada vez que o herói activa o evento, é definido por números aleatórios (sorteio). 

Apresentação da página 1 do evento de exploração 



Figura 25. Apresentação da página 

No caso de ir para página 

exploração de minérios as vezes que o jogador pretender com as suas escolhas. No

de ir para página 4, a escolha indica que pretende deixar um grupo de escravos a trabalho 

na exploração mineira. Consoante o número de grupo já existentes, ele verifica se ainda 

há entre os 20 grupos possíveis 

algum disponível para prosseguir 

com a exploração mineira, 

accionando o grupo de escravos da 

página correspondente a 5, no caso 

do primeiro grupo de escravos a ser 

escolhido, e assim sucessivamente. 

Cada evento criado igual a este

mapa, terá sempre na sua carteira de 

páginas o equivalente ao 

máximo de grupos possíveis. Em 

relação à exploração por um grupo 

naturalmente os resultados serão 

mais rápidos e em quantidades 

maiores de minério. Quando é feita 

a escolha de grupo de escravos, o elemento gráfico representativo do escravo vai em 

direcção do herói, o substitui no seu lugar

minério, é através de novo contacto do herói junto

identificar qual o grupo de escravos que já existem e activas foi colocar nas condições 
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Apresentação da página 3 e 4 do evento de exploração mineira no mapa

No caso de ir para página 3, opção continuar ele mesmo, fará que volte a repetir a 

exploração de minérios as vezes que o jogador pretender com as suas escolhas. No

de ir para página 4, a escolha indica que pretende deixar um grupo de escravos a trabalho 

na exploração mineira. Consoante o número de grupo já existentes, ele verifica se ainda 

há entre os 20 grupos possíveis 

algum disponível para prosseguir 

xploração mineira, 

accionando o grupo de escravos da 

página correspondente a 5, no caso 

do primeiro grupo de escravos a ser 

e assim sucessivamente. 

Cada evento criado igual a este no 

terá sempre na sua carteira de 

equivalente ao número 

máximo de grupos possíveis. Em 

relação à exploração por um grupo 

naturalmente os resultados serão 

mais rápidos e em quantidades 

maiores de minério. Quando é feita 

escolha de grupo de escravos, o elemento gráfico representativo do escravo vai em 

o substitui no seu lugar. Para que o grupo pare de trabalhar junto 

ovo contacto do herói junto do grupo de escravos. 

identificar qual o grupo de escravos que já existem e activas foi colocar nas condições 

Figura 26. Apresentação da página 5 do evento de exploração mineira
no mapa 
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no mapa 

mo, fará que volte a repetir a 

exploração de minérios as vezes que o jogador pretender com as suas escolhas. No caso 

de ir para página 4, a escolha indica que pretende deixar um grupo de escravos a trabalho 

na exploração mineira. Consoante o número de grupo já existentes, ele verifica se ainda 

escolha de grupo de escravos, o elemento gráfico representativo do escravo vai em 

de trabalhar junto 

grupo de escravos. A forma de 

identificar qual o grupo de escravos que já existem e activas foi colocar nas condições do 

ção da página 5 do evento de exploração mineira 



evento um “switch” que activa a página correspondente ao grupo de escravos na 

exploração, sendo o trabalho um processo paralelo desde de logo que as condições do 

evento se cumpram.  

Quando os grupos de exploração começam a trabalhar independentemente 

os permite avançar é a inteligência artificial que já está associada ao jogo

A segunda forma de codificação de eventos apr

eventos comuns inseridos na base de dados

todos os itens, habilidades, sistemas, vocabulário e de quase todas as configurações 

existentes no jogo. Entre os aspectos exist

onde se pode construir sistemas sem usar scripts, mas perde

representação gráfica e da criação de uma sequência de movimento

utilidade deste tipo de codificação 

é poder gerir variáveis e “switchs

de outros eventos localizados no 

mapa. 

Por isso, estes eventos colocados 

nos eventos comuns da base de 

dados assumem um carácter mais 

genérico podendo ser activado por 

um “switch” a qualquer momento 

do jogo. Para demonstrar um 

evento que enquadre neste tipo de 

codificação foi escolhido o sistema 

de Tráfego Marítimo. 

Este evento tem processamento 

paralelo com o jogo que é activado 

pelo “switch” Tráfego Marítimo

seu funcionamento consiste em

aproximam-se do porto do Funchal para estabelecer as trocas comerciais. No mapa

um conjunto de eventos localizados que são os navios com a codificação das trocas 

comerciais estabelecidas.  

O evento Tráfego Marítimo procura controlar a

porto de acostagem, a verificação se há algum local livre no porto para acostagem, bem 
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que activa a página correspondente ao grupo de escravos na 

exploração, sendo o trabalho um processo paralelo desde de logo que as condições do 

Quando os grupos de exploração começam a trabalhar independentemente 

a inteligência artificial que já está associada ao jogo

A segunda forma de codificação de eventos apresentada anteriormente é a que utiliza os 

eventos comuns inseridos na base de dados do jogo. O banco de dados é responsável por 

todos os itens, habilidades, sistemas, vocabulário e de quase todas as configurações 

existentes no jogo. Entre os aspectos existentes na base de dados, há os eventos comuns 

onde se pode construir sistemas sem usar scripts, mas perde-se outras vantagens como a 

representação gráfica e da criação de uma sequência de movimento

utilidade deste tipo de codificação 

switchs” 

de outros eventos localizados no 

Por isso, estes eventos colocados 

nos eventos comuns da base de 

dados assumem um carácter mais 

genérico podendo ser activado por 

a qualquer momento 

Para demonstrar um 

ento que enquadre neste tipo de 

codificação foi escolhido o sistema 

Este evento tem processamento 

paralelo com o jogo que é activado 

Tráfego Marítimo. O 

consiste em gerir um conjunto de 10 navios que dum

se do porto do Funchal para estabelecer as trocas comerciais. No mapa

um conjunto de eventos localizados que são os navios com a codificação das trocas 

arítimo procura controlar a questão da aproximação em direcção ao 

porto de acostagem, a verificação se há algum local livre no porto para acostagem, bem 

Figura 27. Apresentação do evento comum do Tráfego Marítimo
na base de dados 
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que activa a página correspondente ao grupo de escravos na 

exploração, sendo o trabalho um processo paralelo desde de logo que as condições do 

Quando os grupos de exploração começam a trabalhar independentemente do herói, o que 

a inteligência artificial que já está associada ao jogo. 

mente é a que utiliza os 

O banco de dados é responsável por 

todos os itens, habilidades, sistemas, vocabulário e de quase todas as configurações 

entes na base de dados, há os eventos comuns 

se outras vantagens como a 

representação gráfica e da criação de uma sequência de movimentos do evento. A 

duma forma aleatória 

se do porto do Funchal para estabelecer as trocas comerciais. No mapa, há 

um conjunto de eventos localizados que são os navios com a codificação das trocas 

questão da aproximação em direcção ao 

porto de acostagem, a verificação se há algum local livre no porto para acostagem, bem 

. Apresentação do evento comum do Tráfego Marítimo realizado 



como define aleatoriamente o período 

navio com a respectiva carga, como demonstra a

O resultado no jogo deste evento é 

 

 
Figura 28. Anúncio de aproximação do navio e diálogo entre o Herói e o Capitão do 
avio

 

Figura 29. Realização de 

 

Por último, há também a possibilidade de u

editor de scripts do RPG Maker VX. Estes scripts estão organizados por classes que 

podem ser alterados por uti

esta linguagem de programação 

O programa permite a colocação pelo utilizador de scripts na parte intitulada de “Scripts 

Adicionais”. Os scripts são úteis na maioria dos 

predefinida, podendo mudar

de barras de pontos de vida e outras informações relevantes, a utilização do rato como 
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como define aleatoriamente o período de passagem de navios na baía e 

navio com a respectiva carga, como demonstra a Figura 36. 

O resultado no jogo deste evento é apresentado nos ecrãs seguintes: 

. Anúncio de aproximação do navio e diálogo entre o Herói e o Capitão do 
avio

 
. Realização de trocas comerciais e saída do navio do porto de acostagem

também a possibilidade de utilizar scripts em RGSS2 que s

editor de scripts do RPG Maker VX. Estes scripts estão organizados por classes que 

podem ser alterados por utilizadores que tenha alguns conhecimentos avançados porque 

de programação tem algumas especificidades. 

O programa permite a colocação pelo utilizador de scripts na parte intitulada de “Scripts 

Adicionais”. Os scripts são úteis na maioria dos casos para alterar a estrutura do jogo 

mudar-se aspectos como a apresentação da HUD, 

de barras de pontos de vida e outras informações relevantes, a utilização do rato como 
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navios na baía e qual o tipo de 

 
. Anúncio de aproximação do navio e diálogo entre o Herói e o Capitão do 
avio 

 
trocas comerciais e saída do navio do porto de acostagem 

tilizar scripts em RGSS2 que são colocados no 

editor de scripts do RPG Maker VX. Estes scripts estão organizados por classes que 

lizadores que tenha alguns conhecimentos avançados porque 

O programa permite a colocação pelo utilizador de scripts na parte intitulada de “Scripts 

casos para alterar a estrutura do jogo 

presentação da HUD, o aparecimento 

de barras de pontos de vida e outras informações relevantes, a utilização do rato como 
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input do jogo, criar mais uma opção na tela inicial, novas janelas, criação de sistema de 

clima, criação de mensagem de informação no topo da tela do jogo. 

No jogo Funchal RPG – 1508, aplicamos vários destes scripts e apresentamos de seguida 

o script utilizado para a criação de mensagens curtas para o jogador sem que o jogo seja 

interrompido. Para utilizar este script, utilizamos o comando de evento: “Chamar Script” 

com o seguinte texto: game_news_set(“Mensagem”, tempo em seg.). O Script é 

apresentado com alguns comentários explicativos por entendermos o que significa.  

 
# Inicialização de variáveis 
$game_news = "" 
$game_news_time = 0 
 
# Atribuição a valores internos os valor mandados 
# da chamada do script, com predefinição do valor  
# tempo igual 150 (2,5 Seg.) 
def game_news_set(text,time=150) 
  $game_news     = text 
  $game_news_time = time 
end 
 
# Criação da nova janela herdada da classe base  
# para mostrar a nova janela com tamanho  
# pretendido 
class Window_News < Window_Base 
  def initialize(x=0,y=0)  
    super(x,y,544,WLH+32) 
    self.visible = true    
    @opening = false 
    @closing = false 
    self.openness = 0 
  end 
  
  def update 
    super 
    if $game_news_time > 0 
      if !@opening 
        @opening = true 
        @closing = false 
      end      
      $game_news_time -= 1 
      refresh 
    end 
  end 
  

  def refresh 
     
# Limpa a janela e escreve a nova mensagem curta 
     if $game_news_time > 0 
      self.contents.clear 
      self.contents.font.color = normal_color 
      self.contents.draw_text(0,0, self.width, WLH, 
$game_news, 1) 
    else 
      if !@closing 
        @closing = true 
        @opening = false 
      end      
    end    
  end 
end 
 
# Provoca as alterações no mapa para a  
# apresentação da mensagem 
class Scene_Map 
  alias news_window_start start 
  def start 
    news_window_start 
    @news_window  = Window_News.new 
  end 
  alias news_window_terminate terminate 
  def terminate 
    @news_window.dispose 
    news_window_terminate 
  end 
  alias news_window_update update 
  def update 
      news_window_update 
      @news_window.update 
  end  
end 

 
 
  
Dificuldades encontradas na implementação 

O desenvolvimento de software para jogos de computador tem uma característica 

iterativa quanto à evolução da construção do protótipo. A aplicação da metodologia 
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RAD significou que o trabalho realizado fosse iminentemente gradual, com sucessivas 

as descobertas das potencialidades da ferramenta na fase inicial do desenvolvimento e 

numa segunda fase com o aumento da complexidade com a utilização de sistemas mais 

avançados específicos com o jogo pretendido. 

 

Dada a especificidade de alguns conceitos projectado para o jogo, como a gestão do 

tráfego marítimo, as plantações das explorações agrícolas, a desflorestação, entre outros, 

levou a aumentar exponencialmente a codificação dos eventos quer no mapa, quer nos 

eventos comuns na base de dados do jogo. A área de trabalho de codificação da 

ferramenta para a codificação de eventos torna-se um pouco redutora quando a 

complexidade aumenta (por exemplo quando usamos as estruturas básicas de 

programação). A principal razão é que o ecrã de codificação é reduzido para 

conseguirmos visualizar o código – fonte, o que dificulta uma abordagem mais 

complexa da estrutura da codificação.  

 

Outra dificuldade foi que a ferramenta não possui qualquer ajuda no que se refere à 

utilização do editor de scripts, pois foi necessário recorrer á Internet, em fóruns e 

comunidades de desenvolvimento da linguagem de programação para compreender o 

modo de funcionamento. Através destes interlocutores disponíveis encontrei diversos 

scripts que foram utilizados no desenvolvimento para ultrapassar limitações tidas com a 

codificação de todo script de raíz. 

 

Uma das dificuldades detectadas logo de inicio era dar uma maior flexibilidade e 

mobilidade ao jogador na realização das suas tarefas no jogo, dado que a interacção com 

jogo era somente o teclado, input único já disponível pela ferramenta. Para melhorar 

este aspecto, encontramos um script para a utilização do rato como componente de input 

do jogo que modificou totalmente o modo de interacção com os objectos/unidades do 

mesmo.  

 

Perante os requisitos definidos para a construção do jogo, a utilização de scripts foram 

essenciais para aplicação de vários conceitos dos jogos educativos, de forma que 

tivemos de modificar alguns para conseguir os objectivos pretendidos, como por 

exemplo o ajustamento da HUD do jogo para a combinação da informação pretendida 

mostrar e ajustar no ecrã com o aparecimento das mensagens. 
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Ainda relacionada com a questão dos scripts, o editor existente na ferramenta também 

tem algumas limitações quando ao “debbuging” (depuração) dos scripts colocados, não 

havendo possibilidade de acompanhar a sequência passo a passo da execução, tal como 

acontece com outras ferramenta de programação.  

 

Outra problema detectado na implementação foi a quando a generalização pelo mapa 

dos vários eventos criados e testados individualmente a sua funcionalidade. A 

coexistência de várias dezenas ou centenas de eventos activos à espera da interacção do 

jogador, como é exemplo a manta floresta nos mapas, trouxe um problema de 

refrescamento do ecrã sempre que ocorre um movimento de algum elemento. Assim 

todos eventos em “stand-by” tinham e ser reinicializados cada vez que o jogador movia 

a sua personagem. Este atraso era bastante prejudicial para a jogabilidade pretendida 

pelo jogo. Assim foi criado um sistema de radar com eixo no herói que activa somente 

os eventos que se encontravam num raio definido de forma a reduzir a necessidade de 

maior processamento para reiniciar constantemente os eventos. 

 

Por último, houve alguma dificuldade em conseguir graficamente a percepção da 

construção dos edifícios ao longo do tempo, porque dada a necessária similaridade com 

as habitações da época histórica tivemos de utilizar imagens estáticas em vez dos 

pequenos elementos com texturas definidas na ferramenta para a construção de 

edifícios, além de que não foi conseguido implementação dos recursos associados às 

unidades edifícios que ficaram para projectos futuros. 
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7. Metodologia de análise crítica do jogo Funchal RPG - 1508  
 

A utilização de uma metodologia analítica do jogo de computador permite compreender 

melhor o próprio jogo. Esta compreensão deve ter associado o máximo de perspectivas 

desde técnicas, estéticas e socioculturais. 

 

A metodologia que será abordada é “Computer Game Criticism” de Lars Konzack. Este 

método tem 7 diferentes camadas que através duma abordagem “Botton-Up”, obtemos o 

conhecimento global dado por vários ângulos de análise. Contudo, nada impede que 

seja realizado só uma ou algumas camadas, no entanto prejudicará a análise do jogo, 

restringindo esta a fragmentos ou parcelas do próprio jogo (Konzark2002). 

O método consiste em 7 camadas: Hardware, Código Programa, Funcionalidades, Jogo, 

Significado, Referências e Sociocultural.  

 

Uma descrição do jogo poderá conter duas perspectivas diferentes, se consideramos que 

o jogo de computador poderá ter dois níveis de jogo: o espaço virtual e espaço físico de 

jogo22. Estes dois níveis podem combinar alguns aspectos, contudo na sua maioria são 

independentes. O primeiro nível, o espaço virtual, destaca os aspectos estéticos e a 

crença do jogo, enquanto o outro nível observa a cultura à volta do próprio jogo, tendo 

em conta as variáveis ambientais envolventes. 

As sete camadas do método têm a seguinte estrutura: 

 

SocioculturalSocioculturalSocioculturalSociocultural    

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

SignificadoSignificadoSignificadoSignificado    

JogoJogoJogoJogo    

FuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidades    

Código do ProgramaCódigo do ProgramaCódigo do ProgramaCódigo do Programa    

HardwareHardwareHardwareHardware    

Figura 30. Bloco de camadas da análise crítica do jogo de computador 

                                                 
22 O que eu defino por espaço físico do jogo, é um sinónimo à tradução de “pátio de recreio” da palavra 
utilizada pelo autor “playground” (Konzack2002, p. 90).   
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A camada inferior corresponde à tecnologia do hardware ou equipamentos, tal como: 

fios, sinais eléctricos, hardware, componentes. O computador assume um papel físico de 

ferramenta no espaço físico do jogo, onde as suas características condicionam a 

execução do jogo, indicando o formato de armazenamento, os requisitos mínimos, mas 

isto não nos diz nada sobre que tipo de jogo é.   

 

A segunda camada é o Código do Programa. Este código, também chamado de código – 

fonte, é essencial para o entendimento do jogo. Contudo tem uma grande componente 

técnica em programação que dificulta a compreensão de algo com significado, bem 

como normalmente não temos acesso ao mesmo como meros jogadores. No entanto, o 

acesso ao código permite analisar e entender indirectamente o que acontece noutras 

camadas, principalmente na imediatamente superior. 

 

A camada seguinte, Funcionalidades, depende das camadas anteriores, o Código do 

Programa e parte física do computador. Nesta camada é observado o que os programas, 

mais especificamente os jogos de computador, fazem, analisando o comportamento do 

computador e as reacções da interface do jogo às acções dos jogadores. Espen J. 

Aarseth, uma figura preeminente no estudo dos jogos de computador, explorou a 

estética e as dinâmicas textuais da literatura digital e os seus diversos géneros, definindo 

uma variedade de funcionalidades da aplicação, tais como a dinâmica, determinação, 

transigência, perspectiva, acesso, ligação e funções do utilizador. Estas funcionalidades 

abrangem diferentes variações que nos dão a conhecer o jogo, desde como as escolhas 

do jogador pode influenciar o desenrolar do jogo ou mesmo se a sequência de passos 

terá de ser sempre a mesma para atingir a conclusão do jogo. 

 

A quarta camada é a da estrutura do jogo. Nesta camada é feito o reconhecimento de um 

programa de computador como jogo, desde que possua diferentes factores tais como: 

posições, recursos, espaço, tempo, objectivos e sub – objectivos, obstáculos, 

conhecimento, recompensas e penalizações. Estes factores são genéricos para analisar 

qualquer tipo de jogo, onde se insere naturalmente os jogos de computador com as 

devidas distinções necessárias.  

Definindo cada um destes factores, as posições são os intervenientes do jogo: 

audiências, jogadores (parte activa do jogo) e juízes; os recursos podem ser 
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influenciados pelos jogadores durante o jogo ou que o computador controla as imagens 

no ecrã; o espaço do jogo é dividido no espaço virtual e o espaço do mundo onde os 

jogadores influenciam o primeiro; o tempo corresponde à limitação temporal do jogo 

através de um tempo limite, ou a conclusão de um conjunto de tarefas ou objectivos; os 

objectivos e sub – objectivos são o que é preciso para ganhar o jogo, que pode ser soma 

de vários objectivos parciais; os obstáculos correspondem ao desafio do jogo colocado 

aos jogadores intimamente ligados aos objectivos; o conhecimento pode ser de vários 

tipos: aberto, ditado por regras e estatísticas, escondido segundo estratégia de outros 

jogadores, e aleatória referente a sorteios de valores, outros tipos de dados aleatórios e 

inteligência artificial; e por último, as recompensas e penalizações que constituem todo 

o que possa ser ganho ou perdido durante o jogo. 

 

O significado é a quinta camada do método de análise dos jogos. O uso da semiótica é a 

melhor maneira de abordar esta camada, porque é um campo interdisciplinar que aplica, 

dirige e utiliza a investigação na lógica, na matemática, na teoria e prática de 

computação, em estudos da linguagem formal e natural, colocando as ciências 

cognitivas a estudar o significado dos sinais. Todos os significados semânticos de um 

jogo são secundários em relação à estrutura primária lúdica do jogo, isto é, embora os 

sinais transportem um significado, este é realmente superficial, mas poderá ajudar a 

colocar o jogo dentro duma determinada perspectiva. Diferentes sinais e narrativas 

sobre um jogo, transportam diferentes significados no que acontece dentro do jogo. 

 

A sexta camada desta estrutura metodológica é o referencial que resulta da comparação 

entre os jogos de computador e outros tipos de media, com o objectivo de ter as 

características dos cenários e do género do jogo. Estas características poderão ser sinais, 

ornamentos ou estruturas de jogos que podem ser transportados de outras origens (jogos 

ou media) para um novo contexto (jogo). Assim é conseguido um novo significado por 

transferência de onde é original, servindo o cenário de sinais de relato do ambiente 

virtual de dois tipos de géneros: jogos de computadores (acção/arcade, aventura e 

estratégia) e narrativas (literatura, filmes e teatro). Os géneros ajudam a entender o novo 

com referências ao antigo, onde todos os géneros são referenciais. 

 

A última camada é a sociocultural que analisa a cultura à volta dos jogos de 

computador. A interacção não é só entre o jogo e os jogadores, mas a inter-relação entre 
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todos os participantes do jogo. Há por isso uma relação entre o espaço físico e o mundo 

exterior que determina a que grupos, por idades, géneros e estatuto social, a que destina 

os jogos de computadores. Segundo a teoria de Johan Huizing, autor primordial na 

consagração do papel essencial do jogo na formação cultural de uma sociedade, “o jogo 

e a competição têm a sua origem na cultura e são elas próprias cultura, com esta a 

expandir-se e prosperar pela exploração dos mesmos” (Hunzing1986).  

 

Dado o aspecto educativo que o jogo desenvolvido possui, acrescentamos mais uma 

camada, a aprendizagem, ao conjunto de camadas apresentado. Esta nova camada será 

colocada a nível superior à camada Sociocultural. Com a sua definição, pretendemos 

fazer a análise ao jogo do ponto de vista pedagógico, avaliando os aspectos relacionados 

com as competências multidisciplinares curriculares referenciadas no jogo. A 

quantificação destes aspectos referem-se avaliação do processo ensino – aprendizagem 

representado pelas actividades didácticas que são realizadas no jogo. Para realizar esta 

avaliação é necessária a comparação entre os conhecimentos anteriores (avaliação 

diagnóstica) e conhecimentos adquiridos (avaliação formativa) pelo jogador no conjunto 

das competências/objectivos que se encontram definidos nas actividades pedagógicas 

planeadas. 

 

No caso específico deste jogo, a avaliação do processo ensino – aprendizagem centra-se 

em aspectos referentes às disciplinas de História, Geografia e Economia que se 

encontram enquadradas com a realidade socioeconómica dos primeiros 150 anos do 

Funchal.  

AprendizagemAprendizagemAprendizagemAprendizagem    

SocioculturalSocioculturalSocioculturalSociocultural    

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    

SignificadoSignificadoSignificadoSignificado    

JogoJogoJogoJogo    

FuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidades    

Código do ProgramaCódigo do ProgramaCódigo do ProgramaCódigo do Programa    

HardwareHardwareHardwareHardware    

Figura 31. Bloco de camadas da análise crítica acrescida da camada Aprendizagem 



Depois desta breve explicação da metodologia de análise dos jogos de computadores, é 

importante dar a ênfase a origem lúdica dos mesmos porque há várias abordag

de forma errada se baseiam numa crítica numa só perspectiva: à narrativa ou às 

funcionalidades. Para compreender os jogos de computador é importante entender o que 

é jogo e a interacção em torno do lúdico.

 

 

7.1. Análise dos Inquéritos realizados sobre 
jogo Funchal RPG –

 

A abordagem adoptada para os testes dos alunos foi através de convite junto das turmas 

do Curso Tecnológico de Informática para participarem no jogo, bem como solicitando 

junto dos professores das áreas curriculare

suas turmas. Além destas solicitações directas, foi feito o convite a toda a comunidade 

escolar que quisesse participar. O total de inquéritos realizados para este trabalho de 

avaliação do jogo foi de 30 elementos

7.1.1. Caracterização do grupo de amostragem

O grupo de amostragem da avaliação do jogo de computador foi composto por 32 

elementos pertencentes à comunidade escolar 

da Escola da APEL, única escola secundária 

particular na Região Autónoma da Madeira 

com cerca de 420 alunos, 65 professores e 32 

funcionários não docentes. Tem uma oferta 

formativa nos Cursos Científico 

Humanísticos, Tecnológicos de Informática, 

de Desporto e de Electrotecnia e Electrónica, 

bem como Cursos Profissionais

Educação e Formação. 

 

O grupo de amostragem tem um escalão etário 

maioritário, entre 15 e 18 anos, com cerca de 

73 % e de 14% entre 19 e 21 anos, consistente 

com o nível etário de ensino da escola. Os 
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Depois desta breve explicação da metodologia de análise dos jogos de computadores, é 

importante dar a ênfase a origem lúdica dos mesmos porque há várias abordag

de forma errada se baseiam numa crítica numa só perspectiva: à narrativa ou às 

funcionalidades. Para compreender os jogos de computador é importante entender o que 

é jogo e a interacção em torno do lúdico. 

Análise dos Inquéritos realizados sobre a experiencia do 
– 1508 

A abordagem adoptada para os testes dos alunos foi através de convite junto das turmas 

do Curso Tecnológico de Informática para participarem no jogo, bem como solicitando 

junto dos professores das áreas curriculares que colaboraram para participaram com as 

suas turmas. Além destas solicitações directas, foi feito o convite a toda a comunidade 

escolar que quisesse participar. O total de inquéritos realizados para este trabalho de 

avaliação do jogo foi de 30 elementos.  

Caracterização do grupo de amostragem 

O grupo de amostragem da avaliação do jogo de computador foi composto por 32 

elementos pertencentes à comunidade escolar 

APEL, única escola secundária 

particular na Região Autónoma da Madeira 

com cerca de 420 alunos, 65 professores e 32 

funcionários não docentes. Tem uma oferta 

formativa nos Cursos Científico – 

Humanísticos, Tecnológicos de Informática, 

trotecnia e Electrónica, 

bem como Cursos Profissionais e Cursos 

O grupo de amostragem tem um escalão etário 

maioritário, entre 15 e 18 anos, com cerca de 

e de 14% entre 19 e 21 anos, consistente 

com o nível etário de ensino da escola. Os 

Gráfico 1. Distribuição da população por idade

Gráfico 2. Distribuição da população por sexo
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Depois desta breve explicação da metodologia de análise dos jogos de computadores, é 

importante dar a ênfase a origem lúdica dos mesmos porque há várias abordagens que 

de forma errada se baseiam numa crítica numa só perspectiva: à narrativa ou às 

funcionalidades. Para compreender os jogos de computador é importante entender o que 

a experiencia do 

A abordagem adoptada para os testes dos alunos foi através de convite junto das turmas 

do Curso Tecnológico de Informática para participarem no jogo, bem como solicitando 

s que colaboraram para participaram com as 

suas turmas. Além destas solicitações directas, foi feito o convite a toda a comunidade 

escolar que quisesse participar. O total de inquéritos realizados para este trabalho de 

O grupo de amostragem da avaliação do jogo de computador foi composto por 32 

Distribuição da população por idade 

Distribuição da população por sexo 



restantes escalões etários obtiveram os seguintes valores: 3 % entre 22 e 29 anos e 10 % 

entre 30 e 39 anos.  

 

Em relação ao Sexo, temos uma maior percentagem de participa

(70%), o que pode significar uma maior apetência e atracção para os jogos de 

computador dos elementos de sexo masculino.

 

A escolaridade do grupo de amostragem 

também reforça o âmbito do meio onde 

está a ser realizado o teste ao jogo, com 

cerca de 77 % dos participantes a 

frequentarem o Ensino Secundário, 10 % 

com Ensino Secundário já concluído e 

13% com o grau de Licenciatura

último valor é a quota de professores que 

realizaram o teste ao jogo, como pode ser 

conferido nos valores obtidos na função 

exercida na Comunidade Escolar onde os 

13% correspondem à função de professor 

enquanto os restantes 87% são alunos.

 

Outro aspecto relevante na caracterização 

deste grupo de amostragem é a questão da 

literacia informática porque o meio 

utilizado para realizar o trabalho avaliado é 

através das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). Uma das questões 

colocadas foi se tinham um computador. 

resposta foi unamime no “Sim”. 

forma, pode-se pensar que a barreira do 

acesso à tecnologia não será um problema 
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restantes escalões etários obtiveram os seguintes valores: 3 % entre 22 e 29 anos e 10 % 

Em relação ao Sexo, temos uma maior percentagem de participantes do sexo masculino 

(70%), o que pode significar uma maior apetência e atracção para os jogos de 

computador dos elementos de sexo masculino. 

A escolaridade do grupo de amostragem 

também reforça o âmbito do meio onde 

está a ser realizado o teste ao jogo, com 

cerca de 77 % dos participantes a 

frequentarem o Ensino Secundário, 10 % 

com Ensino Secundário já concluído e 

13% com o grau de Licenciatura. Este 

último valor é a quota de professores que 

o jogo, como pode ser 

conferido nos valores obtidos na função 

exercida na Comunidade Escolar onde os 

13% correspondem à função de professor 

enquanto os restantes 87% são alunos. 

Outro aspecto relevante na caracterização 

ragem é a questão da 

literacia informática porque o meio 

utilizado para realizar o trabalho avaliado é 

através das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). Uma das questões 

colocadas foi se tinham um computador. A 

resposta foi unamime no “Sim”. Desta 

se pensar que a barreira do 

acesso à tecnologia não será um problema 

Gráfico 3. Distribuição da população por nível de 
ensino 

Gráfico 5. Distribuição da população por função 
exercida na Comunidade Escolar 

Gráfico 4. Distribuição da população por acesso à 
Internet 
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restantes escalões etários obtiveram os seguintes valores: 3 % entre 22 e 29 anos e 10 % 

ntes do sexo masculino 

(70%), o que pode significar uma maior apetência e atracção para os jogos de 

Distribuição da população por nível de 

Distribuição da população por função 
 

Distribuição da população por acesso à 



a quando a utilização dos jogos de 

computador para aprender. 

 

Quanto ao acesso à Internet através do 

computador, cerca de 90% dos 

inquiridos afirmaram que sim, o que 

poderá também significar que o jogo de 

computador também poderá ser jogado 

em rede (online), não sendo o acesso à 

tecnologia também um handicap.  

 
O último aspecto a ser abordado na 

caracterização foi a familiaridade dos inqueridos com os jogos de computador. 

 

À questão relacionada com a identificação como jogador de jogos de computador, 

aferimos que a maioria de 77% já se identifica claramente com 

no modo como interage com os jogos de computador, 60% no mediano e 17% no 

experiente, enquanto cerca de 23% identifica

implica um necessário aprofundamento da relação dos alunos com o mundo dos jo

para tirarem um maior aproveitamento dos jogos.     

 

Quanto à questão mais específica sobre o conhecimento da definição do tipo de jogo 

(RPG) que iria ser utilizado no jogo em questão, a resposta foi maioritária (80%) na 

correcta, o que podemos conclu

Funchal RPG - 1508. 
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a quando a utilização dos jogos de 

computador para aprender.  

Quanto ao acesso à Internet através do 

computador, cerca de 90% dos 

inquiridos afirmaram que sim, o que 

também significar que o jogo de 

computador também poderá ser jogado 

, não sendo o acesso à 

tecnologia também um handicap.   

O último aspecto a ser abordado na 

caracterização foi a familiaridade dos inqueridos com os jogos de computador. 

À questão relacionada com a identificação como jogador de jogos de computador, 

aferimos que a maioria de 77% já se identifica claramente com um nível médio superior 

no modo como interage com os jogos de computador, 60% no mediano e 17% no 

experiente, enquanto cerca de 23% identifica-se com um nível de iniciação, o que 

implica um necessário aprofundamento da relação dos alunos com o mundo dos jo

para tirarem um maior aproveitamento dos jogos.      

Quanto à questão mais específica sobre o conhecimento da definição do tipo de jogo 

(RPG) que iria ser utilizado no jogo em questão, a resposta foi maioritária (80%) na 

correcta, o que podemos concluir que os inquiridos se identificam com o tipo de jogo do 

Gráfico 6. Distribuição da população por identificação 
como jogador de jogos. 
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caracterização foi a familiaridade dos inqueridos com os jogos de computador.  

À questão relacionada com a identificação como jogador de jogos de computador, 

um nível médio superior 

no modo como interage com os jogos de computador, 60% no mediano e 17% no 

se com um nível de iniciação, o que 

implica um necessário aprofundamento da relação dos alunos com o mundo dos jogos 

Quanto à questão mais específica sobre o conhecimento da definição do tipo de jogo 

(RPG) que iria ser utilizado no jogo em questão, a resposta foi maioritária (80%) na 

ir que os inquiridos se identificam com o tipo de jogo do 

Distribuição da população por identificação 



Gráfico 7. Distribuição da população por identificação do tipo de jogo RPG

 

7.1.2. Análise de resultados sobre os conhecimentos da história dos 150 
anos do Funchal

O segundo conjunto de perguntas foi colocado em ambos os inquéritos realizados, 

diagnóstico e final, para num primeiro momento 

inquiridos sobre a história do Funchal no que se refere aos seus primeiros 

existência e para segundo momento avaliar os conhecimentos adquiridos com a 

aprendizagem realizada durante o jogo Funchal RPG 

qualitativamente as respostas dadas pelos inquiridos. 

 

Nestas perguntas foram colocadas questões de identif

com determinadas competências básicas 

Geografia e História) que suportaram as linhas orientadoras do trabalho multidisciplinar 

que suportaram o desenvolvimento do jogo. Essas competências básicas serviram 

também para a criação das actividades pedagógicas que os jogadores poder

no jogo.  

 

Este conjunto de questões pretendeu ser de identificação imediata e abarcar uma gama 

de temas bastante alargada de forma a focar 
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Distribuição da população por identificação do tipo de jogo RPG

Análise de resultados sobre os conhecimentos da história dos 150 

Funchal 

O segundo conjunto de perguntas foi colocado em ambos os inquéritos realizados, 

diagnóstico e final, para num primeiro momento aferir os conhecimentos tidos pelos 

inquiridos sobre a história do Funchal no que se refere aos seus primeiros 

segundo momento avaliar os conhecimentos adquiridos com a 

aprendizagem realizada durante o jogo Funchal RPG – 1508, comparando 

qualitativamente as respostas dadas pelos inquiridos.  

Nestas perguntas foram colocadas questões de identificação de elementos relacionados 

com determinadas competências básicas das várias disciplinas curriculares (Economia, 

Geografia e História) que suportaram as linhas orientadoras do trabalho multidisciplinar 

o desenvolvimento do jogo. Essas competências básicas serviram 

também para a criação das actividades pedagógicas que os jogadores poder

Este conjunto de questões pretendeu ser de identificação imediata e abarcar uma gama 

ante alargada de forma a focar os vários aspectos que interessava mostrar 
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Análise de resultados sobre os conhecimentos da história dos 150 

O segundo conjunto de perguntas foi colocado em ambos os inquéritos realizados, 

os conhecimentos tidos pelos 

inquiridos sobre a história do Funchal no que se refere aos seus primeiros 150 anos de 

segundo momento avaliar os conhecimentos adquiridos com a 

1508, comparando 

icação de elementos relacionados 

as várias disciplinas curriculares (Economia, 

Geografia e História) que suportaram as linhas orientadoras do trabalho multidisciplinar 

o desenvolvimento do jogo. Essas competências básicas serviram 

também para a criação das actividades pedagógicas que os jogadores poderão realizar 

Este conjunto de questões pretendeu ser de identificação imediata e abarcar uma gama 

os vários aspectos que interessava mostrar 



para através do jogo realizar

foram o comércio, recursos naturais, população, agricultura/pecuária e religião. 

 

A primeira pergunta colocada foi a seguinte: 

o apoio do reino de Portugal (cortes e Rei)?

resultados obtidos, no inquérito diagnóstico ambas as respostas obtiveram 50%, 

havendo um empate nesta questão. No inquérito final, a resposta Sim teve um maior 

número de respostas indicadas (22) em relação ao Não (8). Este facto poderá associado 

à questão da ilha possuir um conjunto de recursos naturais e exploráveis que permitiram 

conseguir uma grande capacidade de negociação com outros intervenientes externos nos 

primeiros tempos da ilha, dando a ilusão que conseguiriam sua sobrevivência.   

 

Outra análise que também pode ser feita em alguns dos gráficos é a flutuação das 

respostas dadas que podem in

3 dos inquiridos mantiveram a sua resposta Não e 11 mantiveram a resposta Sim, 

enquanto 5 mudaram a sua resposta para a certa (sim para não) e 11 mudaram a sua 

resposta para a errada (não para sim).

se mantiveram na resposta correcta, enquanto houve 11 inquiridos que acertaram no 

último inquérito correctamente, contudo também outros 15 inquiridos escolheram a 

resposta errada. 

 

Gráfico 8. Distribuição da população na questão da sobrevivência sem apoio do Rei

Quanto à opinião doa alunos acerca do papel dos escravos no avanço da exploração 

agrícola nos terrenos aráveis, pretendia

categoria que se observam mais alunos

obter cerca de 22. Sem qualquer alteração os resultados
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através do jogo realizar-se uma aprendizagem significativa. Os aspectos focados 

foram o comércio, recursos naturais, população, agricultura/pecuária e religião. 

rgunta colocada foi a seguinte: Havia alguma forma e sobrevivência sem 

o apoio do reino de Portugal (cortes e Rei)? A resposta correcta era Bão

resultados obtidos, no inquérito diagnóstico ambas as respostas obtiveram 50%, 

esta questão. No inquérito final, a resposta Sim teve um maior 

número de respostas indicadas (22) em relação ao Não (8). Este facto poderá associado 

à questão da ilha possuir um conjunto de recursos naturais e exploráveis que permitiram 

e capacidade de negociação com outros intervenientes externos nos 

primeiros tempos da ilha, dando a ilusão que conseguiriam sua sobrevivência.   

Outra análise que também pode ser feita em alguns dos gráficos é a flutuação das 

respostas dadas que podem indicar de alguma forma o sentido da aprendizagem do jogo. 

3 dos inquiridos mantiveram a sua resposta Não e 11 mantiveram a resposta Sim, 

enquanto 5 mudaram a sua resposta para a certa (sim para não) e 11 mudaram a sua 

resposta para a errada (não para sim). Houve um elevado número de inquiridos (15) que 

se mantiveram na resposta correcta, enquanto houve 11 inquiridos que acertaram no 

último inquérito correctamente, contudo também outros 15 inquiridos escolheram a 

Distribuição da população na questão da sobrevivência sem apoio do Rei

Quanto à opinião doa alunos acerca do papel dos escravos no avanço da exploração 

agrícola nos terrenos aráveis, pretendia-se que a resposta fosse Sim e de facto é nesta 

oria que se observam mais alunos em ambos os inquéritos com a resposta Sim a 

Sem qualquer alteração os resultados, revela que já era conhecida 
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uma aprendizagem significativa. Os aspectos focados 

foram o comércio, recursos naturais, população, agricultura/pecuária e religião.  

Havia alguma forma e sobrevivência sem 

Bão. Avaliando os 

resultados obtidos, no inquérito diagnóstico ambas as respostas obtiveram 50%, 

esta questão. No inquérito final, a resposta Sim teve um maior 

número de respostas indicadas (22) em relação ao Não (8). Este facto poderá associado 

à questão da ilha possuir um conjunto de recursos naturais e exploráveis que permitiram 

e capacidade de negociação com outros intervenientes externos nos 

primeiros tempos da ilha, dando a ilusão que conseguiriam sua sobrevivência.    

Outra análise que também pode ser feita em alguns dos gráficos é a flutuação das 

dicar de alguma forma o sentido da aprendizagem do jogo. 

3 dos inquiridos mantiveram a sua resposta Não e 11 mantiveram a resposta Sim, 

enquanto 5 mudaram a sua resposta para a certa (sim para não) e 11 mudaram a sua 

Houve um elevado número de inquiridos (15) que 

se mantiveram na resposta correcta, enquanto houve 11 inquiridos que acertaram no 

último inquérito correctamente, contudo também outros 15 inquiridos escolheram a 

 
Distribuição da população na questão da sobrevivência sem apoio do Rei 

Quanto à opinião doa alunos acerca do papel dos escravos no avanço da exploração 

se que a resposta fosse Sim e de facto é nesta 

tos com a resposta Sim a 

revela que já era conhecida 



pelos inquiridos a importância que os escravos tiveram no trabalho de mão

cultivo das explorações agrícolas que se foram estabelecendo após a desflorestação.  

 

Em relação à flutuação das respostas dos inquiridos, cerca de 50% já têm o 

conhecimento consolidado nesta questão. No que se refere às oscilações 

dos inquiridos há 7 que mudaram de resposta para a resposta certa enquanto houve 

também outros 7 que mudaram para a resposta errada. Esta flutuação de respostas pode 

significar que a realização das actividades pedagógicas referentes a esta questão teve um 

efeito positivo na aprendizagem.

 

Gráfico 9. Distribuição da população na questão sobre a intervenção dos escravos na exploração agrícola 

Entre os alunos que responderam Não atribuem o mérito aos 

directamente a terra, os camponeses (5), enquanto no final, os elementos povoadores 

obtiveram a maioria das respostas (5)

 

As respostas de um inquérito para outro evoluíram de uma forma relacionada com a 

noção adquirida no jogo do papel tido pelos povoadores na expansão de inúmeras áreas 

de cultivo.     
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pelos inquiridos a importância que os escravos tiveram no trabalho de mão

as explorações agrícolas que se foram estabelecendo após a desflorestação.  

Em relação à flutuação das respostas dos inquiridos, cerca de 50% já têm o 

conhecimento consolidado nesta questão. No que se refere às oscilações 

7 que mudaram de resposta para a resposta certa enquanto houve 

também outros 7 que mudaram para a resposta errada. Esta flutuação de respostas pode 

significar que a realização das actividades pedagógicas referentes a esta questão teve um 

aprendizagem. 

Distribuição da população na questão sobre a intervenção dos escravos na exploração agrícola 

Entre os alunos que responderam Não atribuem o mérito aos elementos que trabalhavam 

s camponeses (5), enquanto no final, os elementos povoadores 

obtiveram a maioria das respostas (5) no inquérito diagnóstico.  

As respostas de um inquérito para outro evoluíram de uma forma relacionada com a 

noção adquirida no jogo do papel tido pelos povoadores na expansão de inúmeras áreas 
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pelos inquiridos a importância que os escravos tiveram no trabalho de mão-de-obra no 

as explorações agrícolas que se foram estabelecendo após a desflorestação.   

Em relação à flutuação das respostas dos inquiridos, cerca de 50% já têm o 

conhecimento consolidado nesta questão. No que se refere às oscilações das respostas 

7 que mudaram de resposta para a resposta certa enquanto houve 

também outros 7 que mudaram para a resposta errada. Esta flutuação de respostas pode 

significar que a realização das actividades pedagógicas referentes a esta questão teve um 

 
Distribuição da população na questão sobre a intervenção dos escravos na exploração agrícola  

elementos que trabalhavam 

s camponeses (5), enquanto no final, os elementos povoadores 

As respostas de um inquérito para outro evoluíram de uma forma relacionada com a 

noção adquirida no jogo do papel tido pelos povoadores na expansão de inúmeras áreas 



Gráfico 10. Distribuição da população na identificação alternativa do mérito pelo avanço das explorações 

As próximas perguntas relacionam

existentes na ilha vária índole: minérios, florestal e de vegetação. 

O primeiro tipo de recurso natural perguntado foi sobre os minérios. As respostas 

correctas eram pedra e basalto. As respostas dadas no inquérito inicial demonstraram 

que havia algum conhecimento sobre este tipo de recursos que é utilizado para a 

construção de habitações. O elevado número de respostas no inquérito final do recurso 

pedra reforça essa ideia da sua utilização na construção do povoamento nos edifícios, 

habitações e fortificações. Associado à sua exploração mineira também outros recursos 

mineiros foram encontrados como ferro que contribuíram para a construção de produtos 

afins.  

 

Gráfico 11. Distribuição da população na questão dos recursos naturais: minérios
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Distribuição da população na identificação alternativa do mérito pelo avanço das explorações 
agrícola 

As próximas perguntas relacionam-se com a identificação de vários recursos naturais 

existentes na ilha vária índole: minérios, florestal e de vegetação.  

O primeiro tipo de recurso natural perguntado foi sobre os minérios. As respostas 

correctas eram pedra e basalto. As respostas dadas no inquérito inicial demonstraram 

que havia algum conhecimento sobre este tipo de recursos que é utilizado para a 

ão de habitações. O elevado número de respostas no inquérito final do recurso 

pedra reforça essa ideia da sua utilização na construção do povoamento nos edifícios, 

habitações e fortificações. Associado à sua exploração mineira também outros recursos 

os foram encontrados como ferro que contribuíram para a construção de produtos 

Distribuição da população na questão dos recursos naturais: minérios
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Distribuição da população na identificação alternativa do mérito pelo avanço das explorações 

se com a identificação de vários recursos naturais 

O primeiro tipo de recurso natural perguntado foi sobre os minérios. As respostas 

correctas eram pedra e basalto. As respostas dadas no inquérito inicial demonstraram 

que havia algum conhecimento sobre este tipo de recursos que é utilizado para a 

ão de habitações. O elevado número de respostas no inquérito final do recurso 

pedra reforça essa ideia da sua utilização na construção do povoamento nos edifícios, 

habitações e fortificações. Associado à sua exploração mineira também outros recursos 

os foram encontrados como ferro que contribuíram para a construção de produtos 

 
Distribuição da população na questão dos recursos naturais: minérios 



A segunda questão sobre os recursos naturais foi sobre a m

respostas em dadas no diagnóstico identificaram que havia um grande conhecimento das 

várias espécies que existiam e que de alguma forma confirmaram

se destacar que alguma da vegetação específica da ilha teve

de metade dos inquiridos identificam os recursos florestais como til, urze, madeira 

lenha, til e carvalho.  

 

Gráfico 12. Distribuição da população na questão dos recursos naturais: florestas

O terceiro e último recurso natural, a vegetação natural, analisado permite identificar 

que os inquiridos tinham já uma referência de uma planta existe

de 30 respostas. Em relação aos dados do inquérito final, fizeram uma evolução posi

no conjunto das outras plantas apresentando um acréscimo em todos os outros, embora 

todas as respostas, excepto os cereais, fossem consideradas correctas. A aprendizagem 

decorrida com o jogo demonstrou que ocorreu aquisição de conhecimentos com a sua 

utilização das várias plantas para os seus diversos fins: alimentares, medicinais e 

tintureiros. 
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A segunda questão sobre os recursos naturais foi sobre a manta florestal existente. As 

respostas em dadas no diagnóstico identificaram que havia um grande conhecimento das 

várias espécies que existiam e que de alguma forma confirmaram-se com o jogo

se destacar que alguma da vegetação específica da ilha teve um acréscimo (Urze) e mais 

de metade dos inquiridos identificam os recursos florestais como til, urze, madeira 

Distribuição da população na questão dos recursos naturais: florestas

 

erceiro e último recurso natural, a vegetação natural, analisado permite identificar 

que os inquiridos tinham já uma referência de uma planta existente, o funcho, com cerca 

de 30 respostas. Em relação aos dados do inquérito final, fizeram uma evolução posi

no conjunto das outras plantas apresentando um acréscimo em todos os outros, embora 

todas as respostas, excepto os cereais, fossem consideradas correctas. A aprendizagem 

decorrida com o jogo demonstrou que ocorreu aquisição de conhecimentos com a sua 

utilização das várias plantas para os seus diversos fins: alimentares, medicinais e 
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anta florestal existente. As 

respostas em dadas no diagnóstico identificaram que havia um grande conhecimento das 

se com o jogo. Pode-

um acréscimo (Urze) e mais 

de metade dos inquiridos identificam os recursos florestais como til, urze, madeira para 
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erceiro e último recurso natural, a vegetação natural, analisado permite identificar 

, o funcho, com cerca 

de 30 respostas. Em relação aos dados do inquérito final, fizeram uma evolução positiva 

no conjunto das outras plantas apresentando um acréscimo em todos os outros, embora 

todas as respostas, excepto os cereais, fossem consideradas correctas. A aprendizagem 

decorrida com o jogo demonstrou que ocorreu aquisição de conhecimentos com a sua 

utilização das várias plantas para os seus diversos fins: alimentares, medicinais e 



Gráfico 13. Distribuição da população na questão dos recursos naturais: vegetação

Na quinta pergunta, procurou

naturais eram ilimitados. A resposta pretendida que os inquiridos indicassem é

respostas obtidas em ambos os inquéritos demonstraram que os números

somente 10 inquiridos mantiveram a sua resposta no 

 

Houve uma flutuação entre as respostas de cerca de 9 inquiridos, com cerca de 9 a 

aprenderem que os recursos são limitados. Uma explicação possível para a mudança de 

resposta poderá ser a percepção inicial que os mapas estão de recursos por adquirir, 

tendo contextualizado a limitação geográfica, ilha e que a intervenção do jogador vai 

absorvendo esses recursos ao longo do tempo sem a sua renovação na maioria deles.

Contudo predominado que 

ilimitados. 
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Distribuição da população na questão dos recursos naturais: vegetação

procurou-se saber se estes alunos consideraram que os recursos 

naturais eram ilimitados. A resposta pretendida que os inquiridos indicassem é

respostas obtidas em ambos os inquéritos demonstraram que os números

somente 10 inquiridos mantiveram a sua resposta no Bão.  

Houve uma flutuação entre as respostas de cerca de 9 inquiridos, com cerca de 9 a 

aprenderem que os recursos são limitados. Uma explicação possível para a mudança de 

resposta poderá ser a percepção inicial que os mapas estão de recursos por adquirir, 

tendo contextualizado a limitação geográfica, ilha e que a intervenção do jogador vai 

absorvendo esses recursos ao longo do tempo sem a sua renovação na maioria deles.

que o conhecimento adquirido é que esses recursos não eram 
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Distribuição da população na questão dos recursos naturais: vegetação 

lunos consideraram que os recursos 

naturais eram ilimitados. A resposta pretendida que os inquiridos indicassem é Bão. As 

respostas obtidas em ambos os inquéritos demonstraram que os números, no entanto 

Houve uma flutuação entre as respostas de cerca de 9 inquiridos, com cerca de 9 a 

aprenderem que os recursos são limitados. Uma explicação possível para a mudança de 

resposta poderá ser a percepção inicial que os mapas estão de recursos por adquirir, não 

tendo contextualizado a limitação geográfica, ilha e que a intervenção do jogador vai 

absorvendo esses recursos ao longo do tempo sem a sua renovação na maioria deles. 

que esses recursos não eram 



Gráfico 14. Distribuição da população na questão da limitação dos recursos naturais

Os resultados obtidos no inquérito diagnóstico indicaram que mais de metade dos 

inquiridos (19) não sabiam qual a moeda vigente na 

resposta certa de 11 inquiridos. Os resultados no inquérito final demonstraram que 

houve aprendizagem pois o número de inquiridos que identificaram correctamente a 

moeda foi cerca de 21 inquiridos. 

 

No que se refere à flutuação das respostas dadas pelos inquiridos, houve uma 

transferência clara no sentido positivo com cerca de 11 inquiridos a mudarem a sua 

resposta. 

 

Gráfico 15. Distribuição da população quanto à questão da moeda utilizada

O conhecimento dos jogadores acerca da forma como se realizavam as trocas 

comerciais era muito bom pois 23 dos 30 indicam a resposta certa, sendo que no 

inquérito final este valor aumentou pata 25. 
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Distribuição da população na questão da limitação dos recursos naturais

Os resultados obtidos no inquérito diagnóstico indicaram que mais de metade dos 

) não sabiam qual a moeda vigente na época (Real), enquanto só sabiam 

inquiridos. Os resultados no inquérito final demonstraram que 

houve aprendizagem pois o número de inquiridos que identificaram correctamente a 

moeda foi cerca de 21 inquiridos.  

utuação das respostas dadas pelos inquiridos, houve uma 

transferência clara no sentido positivo com cerca de 11 inquiridos a mudarem a sua 

Distribuição da população quanto à questão da moeda utilizada

nhecimento dos jogadores acerca da forma como se realizavam as trocas 

comerciais era muito bom pois 23 dos 30 indicam a resposta certa, sendo que no 

inquérito final este valor aumentou pata 25.  
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Distribuição da população na questão da limitação dos recursos naturais 

Os resultados obtidos no inquérito diagnóstico indicaram que mais de metade dos 

, enquanto só sabiam a 

inquiridos. Os resultados no inquérito final demonstraram que 

houve aprendizagem pois o número de inquiridos que identificaram correctamente a 

utuação das respostas dadas pelos inquiridos, houve uma 

transferência clara no sentido positivo com cerca de 11 inquiridos a mudarem a sua 

 
Distribuição da população quanto à questão da moeda utilizada 

nhecimento dos jogadores acerca da forma como se realizavam as trocas 

comerciais era muito bom pois 23 dos 30 indicam a resposta certa, sendo que no 



As flutuações das respostas do

resposta de cerca de 6, enquanto mantiveram

  

Gráfico 16. Distribuição da população à questão das trocas comerciais

A oitava pergunta corresponde à importância tida pe

A resposta correcta era relevante

pouco relevante, relevante, houve no inquérito diagnóstico um número de respostas 

relacionadas com a avaliação relevante (

No inquérito final houve os inquiridos responderam maioritariamente na avaliação 

relevante (17), com uma diminuição de respostas em relação às primeiras respostas. 

 

Houve também uma diminuição significativa na avaliaçã

associada à questão da ilha não possuir os recursos necessários para a sua sobrevivência, 

visto que os inquiridos tiveram de realizar no jogo várias actividades pedagógicas 

relacionadas com os recursos naturais. Por último, hou

avaliação de nada relevante para o triplo de respostas (12) que pode estar ligada com a 

consciencialização que a única forma de comunicação

para o transporte de pessoas e bens 

habitantes da ilha. 

 

No que se refere às mudanças 

significativa da resposta relevante para o 

houve uma transferência positiva de respostas incor
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das respostas dos inquiridos ocorreram, com a transição positiva da 

resposta de cerca de 6, enquanto mantiveram-se na resposta correcta 19 inquiridos.

Distribuição da população à questão das trocas comerciais

A oitava pergunta corresponde à importância tida pela localização do porto do Funchal. 

relevante. Perante as três respostas possíveis, nada relevante, 

pouco relevante, relevante, houve no inquérito diagnóstico um número de respostas 

relacionadas com a avaliação relevante (19), pouco relevante (7) e nada relevante (4). 

No inquérito final houve os inquiridos responderam maioritariamente na avaliação 

relevante (17), com uma diminuição de respostas em relação às primeiras respostas. 

Houve também uma diminuição significativa na avaliação pouco relevante que estava 

associada à questão da ilha não possuir os recursos necessários para a sua sobrevivência, 

visto que os inquiridos tiveram de realizar no jogo várias actividades pedagógicas 

relacionadas com os recursos naturais. Por último, houve um significado aumento da 

avaliação de nada relevante para o triplo de respostas (12) que pode estar ligada com a 

única forma de comunicação com o exterior er

transporte de pessoas e bens também dependiam de elementos externos aos 

às mudanças das respostas dadas, ocorreu uma transferência 

significativa da resposta relevante para o nada relevante (7), mas ao mesmo tempo 

houve uma transferência positiva de respostas incorrectas para a correcta de total de 6.

Uma Estratégia no Contexto Educacional 157 

 

transição positiva da 

se na resposta correcta 19 inquiridos. 

 
Distribuição da população à questão das trocas comerciais 

la localização do porto do Funchal. 

Perante as três respostas possíveis, nada relevante, 

pouco relevante, relevante, houve no inquérito diagnóstico um número de respostas 

relevante (7) e nada relevante (4). 

No inquérito final houve os inquiridos responderam maioritariamente na avaliação 

relevante (17), com uma diminuição de respostas em relação às primeiras respostas.  

o pouco relevante que estava 

associada à questão da ilha não possuir os recursos necessários para a sua sobrevivência, 

visto que os inquiridos tiveram de realizar no jogo várias actividades pedagógicas 

ve um significado aumento da 

avaliação de nada relevante para o triplo de respostas (12) que pode estar ligada com a 

era a marítima, e 

de elementos externos aos 

das respostas dadas, ocorreu uma transferência 

(7), mas ao mesmo tempo 

rectas para a correcta de total de 6. 



Gráfico 17. Distribuição da população na questão sobre a localização do porto

A nona pergunta refere-se à localização dos primeiros povoamentos na baía do Funchal. 

A resposta correcta era z

maioritária dada pelos inquiridos no inquérito diagnóstico com ambas as respostas: 

zona entre as ribeiras de S. João

14. No inquérito final, a sem obter 

entre as ribeiras de S. João e de Santa Luzia

resposta correcta teve um decréscimo de 2 (12). 

Analisando as flutuações das respostas mais escolhidas, houve mais in

transferiram as suas respostas para a resposta errada (8), enquanto para a resposta 

correcta somente 7. 

 

Desta forma podemos concluir 

mudar a resposta dada pelos 

os mesmos pudessem identificar a 

povoamento que já existia 

sem reparar no povoamento a leste (zona
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Distribuição da população na questão sobre a localização do porto

se à localização dos primeiros povoamentos na baía do Funchal. 

zona da Santa Maria Maior. Não houve uma resposta 

pelos inquiridos no inquérito diagnóstico com ambas as respostas: 

zona entre as ribeiras de S. João e de Santa Luzia e da zona de Santa Maria Maior

a sem obter um resultado maioritário a resposta incorrecta 

entre as ribeiras de S. João e de Santa Luzia obteve o mesmo resultado 14, enquanto a 

a teve um decréscimo de 2 (12).  

Analisando as flutuações das respostas mais escolhidas, houve mais in

transferiram as suas respostas para a resposta errada (8), enquanto para a resposta 

podemos concluir que esta questão não estava clara no jogo que fizesse 

dada pelos inquiridos para a correcta. Assim o jogo não consegui que 

smos pudessem identificar a localização correcta, levando-os a 

que já existia nesta zona e estabelecendo novos povoamentos

sem reparar no povoamento a leste (zona de Santa Maria Maior). 
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Distribuição da população na questão sobre a localização do porto 

se à localização dos primeiros povoamentos na baía do Funchal. 

Não houve uma resposta 

pelos inquiridos no inquérito diagnóstico com ambas as respostas: a 

zona de Santa Maria Maior com 

um resultado maioritário a resposta incorrecta zona 

obteve o mesmo resultado 14, enquanto a 

Analisando as flutuações das respostas mais escolhidas, houve mais inquirido que 

transferiram as suas respostas para a resposta errada (8), enquanto para a resposta 

ra no jogo que fizesse 

para a correcta. Assim o jogo não consegui que 

os a orientar-se pelo 

e estabelecendo novos povoamentos para oeste e 



Gráfico 18. Distribuição da população na questão da identificação da 1ª zona povoada do Funchal 

A décima pergunta está relacionada com a importância da Igreja Católica em todo o 

processo de povoamento do Funchal. A resposta correcta era 

demonstraram que tinham uma ideia já definida quanto à questão colocada, que só 

variou na quantificação para um nível superior com o jogo. Assim no inquérito 

diagnóstico a importância média tive 1

13. Estes dois níveis trocaram de posição quando à mais indicada no inquérito final, 

passando o nível elevado a ter 15 respostas e o médio cerca de 10.

 

A maior variação das respostas foi para a resposta correcta de cerca de 10 respostas 

dadas Média, mantendo na resposta certa cerca de 5 inquiridos. A existência de um 

resultado maioritário na resposta corre

valorização da importância da Igreja católica nas actividades pedagógicas realizadas.  

 

Gráfico 19. Distribuição da população na questão da importância da Igreja Católica

Procurou-se saber qual o conjunto de passos que os jogadores achavam importantes ser 

aplicado na estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade da ilha. Esta análise 
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Distribuição da população na questão da identificação da 1ª zona povoada do Funchal 

A décima pergunta está relacionada com a importância da Igreja Católica em todo o 

processo de povoamento do Funchal. A resposta correcta era Elevada

demonstraram que tinham uma ideia já definida quanto à questão colocada, que só 

antificação para um nível superior com o jogo. Assim no inquérito 

diagnóstico a importância média tive 15 respostas, enquanto a elevada obteve cerca de 

13. Estes dois níveis trocaram de posição quando à mais indicada no inquérito final, 

evado a ter 15 respostas e o médio cerca de 10.  

das respostas foi para a resposta correcta de cerca de 10 respostas 

, mantendo na resposta certa cerca de 5 inquiridos. A existência de um 

resultado maioritário na resposta correcta significa que há a percepção desta a 

valorização da importância da Igreja católica nas actividades pedagógicas realizadas.  

Distribuição da população na questão da importância da Igreja Católica

aber qual o conjunto de passos que os jogadores achavam importantes ser 

aplicado na estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade da ilha. Esta análise 
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Distribuição da população na questão da identificação da 1ª zona povoada do Funchal  

A décima pergunta está relacionada com a importância da Igreja Católica em todo o 

Elevada. Os inquiridos 

demonstraram que tinham uma ideia já definida quanto à questão colocada, que só 

antificação para um nível superior com o jogo. Assim no inquérito 

respostas, enquanto a elevada obteve cerca de 

13. Estes dois níveis trocaram de posição quando à mais indicada no inquérito final, 

das respostas foi para a resposta correcta de cerca de 10 respostas 

, mantendo na resposta certa cerca de 5 inquiridos. A existência de um 

cta significa que há a percepção desta a 

valorização da importância da Igreja católica nas actividades pedagógicas realizadas.     

 
Distribuição da população na questão da importância da Igreja Católica 

aber qual o conjunto de passos que os jogadores achavam importantes ser 

aplicado na estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade da ilha. Esta análise 
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pretende comparar as escolhas realizadas nos inquéritos: diagnóstico e final. Sem julgar 

o mérito das escolhas feitas pelos inquiridos, faz-se somente a avaliação das alterações 

feitas após a realização das actividades pedagógicas do jogo. 

 

Os inquiridos mantiveram o mesmo número maioritário de respostas (16) na escolha: 

cultivo de produtos agrícolas para o auto consumo e fornecimento aos navios visitante. 

Em outras duas escolhas: a exploração de minérios existentes e a criação intensiva de 

gado de abate e de consumo também tiveram um acréscimo de respostas no inquérito 

final, na primeira escolha um acréscimo de 2 totalizando 12 e na segunda escolha um 

acréscimo de 7 totalizando 14.  

 

De destacar que a escolha cultivo da monocultura da cana-de-açúcar pelo seu alto 

rendimento na exportação teve um acréscimo de duas respostas, com uma subida de 18 

para 20, sendo a escolha com mais respostas no inquérito final. 

De referir que nas restantes opções houve um decréscimo no número de respostas no 

inquérito final, realçando a diminuição de 5 respostas na escolha aposta no cultivo 

variado de produtos agrícolas para a comercialização (16 respostas no final versus 21 

no diagnóstico). 

As respostas dadas pelos inquiridos no inquérito final representam a análise mais 

consciente por parte dos mesmos ao conjunto de actividades pedagógicas realizadas 

pelo jogo, bem com pelo alinhar nos passos que contribuiriam como de forma eficiente 

para o desenvolvimento sustentado a baía do Funchal.  

 

O facto de após o jogo os inquiridos deram como resposta mais escolhida o cultivo da 

cana-de-açúcar demonstra como as actividades pedagógicas relacionadas com a 

produção agrícola e a comercialização das colheitas tiveram a correspondência certa na 

aposta na sua monocultura pela riqueza que a sua comercialização trazia para o 

povoamento e ajudar dessa forma à sobrevivência do mesmo.  

Podemos traçar uma linha de continuidade em relação às várias escolhas ligadas a 

aspectos da produção agrícola porque se há uma estratégia de monocultura da cana 

sacarina, teria que haver um decréscimo das outras opções pela limitação territorial do 

espaço geográfico considerado para cultivo, e foi isso que aconteceu.  
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Contudo também podemos considerar que a aposta na criação intensiva de animais de 

abate e de consumo pelo acréscimo verificado no inquérito final demonstra que também 

foi necessário encontrar outro meio de subsistência que não só o cultivo das terras.  

No entanto, pelo mesmo número de respostas dadas na escolha cultivo de produtos 

agrícolas para o auto consumo e fornecimento aos navios visitantes em ambos os 

inquéritos podemos concluir que mesmo que haja a monocultura da cana-de-açúcar é 

preciso produtos produzidos na povoação para a subsistência da população para não 

haver uma dependência maior do exterior, bem como comercializar os excedentes para 

outras rotas.  

 

Por último queremos referir à evolução positiva da escolha Exploração de minérios 

existentes, de 10 para 12 respostas, que significa que houve uma aprendizagem da 

importância destes recursos para o desenvolvimento do povoamento através das 

actividades pedagógicas projectadas no jogo. 

Só para ajudar na análise do comparativo dos inquéritos, foram escolhidas no inquérito 

diagnóstico cerca de 159 respostas, enquanto no final foram escolhidas 145. 

 



Gráfico 20. Distribuição da população às escolhas dos passos mais import

Quanto à opinião dos inquiridos sobre a necessidade de defesa da ilha, foi obtida a 

maioritária esperada. o Sim

respostas Sim que elevou o número total para 26 

decréscimo do número de resposta Não de 

 

Em relação às flutuações entre respostas, é relevante referir que cerca de 20 inquiridos 

mantiveram a sua escolha na resposta certa, enquanto houve 6 que tiveram uma 

transferência positiva do ponto de vista da aprendizagem esperada. 

evolução do jogo conseguiu perceber da realidade da ilha no que refere à necessidade de 

defesa contra os elementos externos.
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Distribuição da população às escolhas dos passos mais importante para o desenvolvimento
Funchal 

Quanto à opinião dos inquiridos sobre a necessidade de defesa da ilha, foi obtida a 

Sim,  (23) no inquérito diagnóstico, havendo um acréscimo de 

respostas Sim que elevou o número total para 26 no inquérito final, bem como um 

decréscimo do número de resposta Não de 7 para 4.  

Em relação às flutuações entre respostas, é relevante referir que cerca de 20 inquiridos 

mantiveram a sua escolha na resposta certa, enquanto houve 6 que tiveram uma 

transferência positiva do ponto de vista da aprendizagem esperada. O jogador com a 

o do jogo conseguiu perceber da realidade da ilha no que refere à necessidade de 

defesa contra os elementos externos. 
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) no inquérito diagnóstico, havendo um acréscimo de 

no inquérito final, bem como um 

Em relação às flutuações entre respostas, é relevante referir que cerca de 20 inquiridos 

mantiveram a sua escolha na resposta certa, enquanto houve 6 que tiveram uma 

O jogador com a 

o do jogo conseguiu perceber da realidade da ilha no que refere à necessidade de 



Gráfico 21. Distribuição da população 

Por último, questionamos os inquiridos sobre a posse da ilha a quem pertencia. 

a resposta correcta fosse o Rei

os inquéritos embora no inquérito final tenha diminuído de 16 para 14. Contudo, o 

número de resposta no Rei manteve no mesmo valor em ambos os inquéritos, 

aumentando o número de respostas tipo NS/NR.

 

As flutuações das respostas indicam que a resposta 

inquiridos, enquanto consegui a transferência positiva de 6 da resposta do 

Donatário. É também importante que a resposta Capitão Donatário também teve uma 

transferência, embora que incorrecta de 7, e com outros 7 inquiridos a manterem a 

mesma resposta. 

 

Significa que esta questão não esteve suficientemente explícita no dec

que pudesse ser identificada

assume a personagem do herói da história, dispondo de tudo o que o rodeia, criou a 

percepção no jogador que a posse da ilha é 
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Distribuição da população na questão da necessidade defesa militar na ilha 

mos os inquiridos sobre a posse da ilha a quem pertencia. 

Rei, a resposta Capitão donatário foi a mais obtida em ambos 

os inquéritos embora no inquérito final tenha diminuído de 16 para 14. Contudo, o 

o Rei manteve no mesmo valor em ambos os inquéritos, 

aumentando o número de respostas tipo NS/NR. 

As flutuações das respostas indicam que a resposta Rei, a correcta, só manteve 3 

inquiridos, enquanto consegui a transferência positiva de 6 da resposta do 

. É também importante que a resposta Capitão Donatário também teve uma 

transferência, embora que incorrecta de 7, e com outros 7 inquiridos a manterem a 

Significa que esta questão não esteve suficientemente explícita no decorrer do jogo para 

da correctamente a questão da posse da ilha. Como o jogador 

assume a personagem do herói da história, dispondo de tudo o que o rodeia, criou a 

que a posse da ilha é também dele. 
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questão da necessidade defesa militar na ilha  

mos os inquiridos sobre a posse da ilha a quem pertencia. Embora 

mais obtida em ambos 

os inquéritos embora no inquérito final tenha diminuído de 16 para 14. Contudo, o 

o Rei manteve no mesmo valor em ambos os inquéritos, 

, a correcta, só manteve 3 

inquiridos, enquanto consegui a transferência positiva de 6 da resposta do Capitão 

. É também importante que a resposta Capitão Donatário também teve uma 

transferência, embora que incorrecta de 7, e com outros 7 inquiridos a manterem a 

orrer do jogo para 

Como o jogador 

assume a personagem do herói da história, dispondo de tudo o que o rodeia, criou a 



Gráfico 22. Distribuição da população 

 

7.1.3. Avaliação segundo o método de análise crítica de Jogos de 
Computador 

No inquérito final também um grupo de 

perguntas referentes a diversos aspectos 

relacionados com o próprio jogo, mais 

concretamente com a metodologia de 

análise crítica de jogos de computador 

segundo Lars Konzack. Esta abordagem à 

estrutura do jogo consiste na avaliação do 

jogo educativo que foi desenvolvido e 

testado por este grupo de amostragem da 

comunidade escolar.  

A primeira pergunta refere

onde o jogo foi jogado se era apropriado. 

O meio utilizado foi 

Computer” (PC). A resposta maioritária 

foi de que achou apropriado o meio 

utilizado (87%). Cerca de 6% 

responderam que não era apropriado. 

Para o caso dos inquiridos que 

escolheram a resposta Não, foi

solicitado então a selecção de entre outros 

meios, qual/quais seriam os mais apropriados. A resposta 
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Distribuição da população na questão da propriedade da ilha

Avaliação segundo o método de análise crítica de Jogos de 

No inquérito final também um grupo de 

perguntas referentes a diversos aspectos 

relacionados com o próprio jogo, mais 

metodologia de 

análise crítica de jogos de computador 

segundo Lars Konzack. Esta abordagem à 

trutura do jogo consiste na avaliação do 

jogo educativo que foi desenvolvido e 

testado por este grupo de amostragem da 

refere-se ao meio 

era apropriado. 

O meio utilizado foi “Personal 

(PC). A resposta maioritária 

foi de que achou apropriado o meio 

utilizado (87%). Cerca de 6% 

responderam que não era apropriado.  

a o caso dos inquiridos que 

escolheram a resposta Não, foi-lhe 

solicitado então a selecção de entre outros 

meios, qual/quais seriam os mais apropriados. A resposta Consola de Jogos

Gráfico 23. Distribuição da população pela aceitação do 
meio utilizado de jogo (PC) 

Gráfico 24. Distribuição da população pelos outros tipos 
de meios para suportar o jogo  
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questão da propriedade da ilha 

Avaliação segundo o método de análise crítica de Jogos de 

Consola de Jogos foi obteve o 

Distribuição da população pela aceitação do 

Distribuição da população pelos outros tipos 



total de 2, enquanto a resposta 

meios poderá significar que poderá haver outros meios que possam interessar para 

desenvolver jogos e provoquem o interesse dos alunos.

 

Foi pretendido saber junto dos inquiridos se era importante que o jogo foss

online, onde cerca de 80 % considerou 

considerou importante que o jogo fosse 

jogado em rede. A perspectiva de jogar 

em rede aumenta um conjunto de outras 

expectativas relacionadas com o trabalho 

colaborativo com a formação 

comunidades de virtuais associadas ao 

conhecimento do jogo. 

As próximas perguntas terão a ver com a 

avaliação das funcionalidades tidas como 

presentes no jogo desenvolvido, 

analisando o comportamento do 

computador e às reacções da interface às entradas do utilizador. 

A primeira questão deste grupo é se o jogo é determinista, ao apresentar sempre a 

mesma sequência de passos e comandos. A resposta a esta questão foi muito repartida 

com cerca de 50 % a afirmar que 

% a afirmar que Bão. Pode

jogo apresenta possivelmente situações 

mistas porque há um leque grande passos 

e comandos a realizar, mas a forma de 

conseguir os ganhos e as recompensas 

são sempre as mesmas. Esta é uma das 

razões possíveis que encontro para obter 

este resultado tão equilibrado entre

respostas Sim e Bão. 
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total de 2, enquanto a resposta Telemóvel obteve uma. Esta abordagem suplementar aos 

meios poderá significar que poderá haver outros meios que possam interessar para 

desenvolver jogos e provoquem o interesse dos alunos. 

Foi pretendido saber junto dos inquiridos se era importante que o jogo foss

% considerou que sim. Contrariamente só cerca de 

considerou importante que o jogo fosse 

jogado em rede. A perspectiva de jogar 

em rede aumenta um conjunto de outras 

expectativas relacionadas com o trabalho 

ativo com a formação 

comunidades de virtuais associadas ao 

As próximas perguntas terão a ver com a 

des tidas como 

presentes no jogo desenvolvido, 

analisando o comportamento do 

computador e às reacções da interface às entradas do utilizador.  

primeira questão deste grupo é se o jogo é determinista, ao apresentar sempre a 

mesma sequência de passos e comandos. A resposta a esta questão foi muito repartida 

com cerca de 50 % a afirmar que Sim, 47 

. Pode-se a afirma o 

ta possivelmente situações 

mistas porque há um leque grande passos 

e comandos a realizar, mas a forma de 

conseguir os ganhos e as recompensas 

são sempre as mesmas. Esta é uma das 

razões possíveis que encontro para obter 

este resultado tão equilibrado entre as 

Gráfico 25. Distribuição da população pela importância 
do jogo em rede (online) 

Gráfico 26. Distribuição da população pela identificação de 
determinismo do jogo 
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obteve uma. Esta abordagem suplementar aos 

meios poderá significar que poderá haver outros meios que possam interessar para 

Foi pretendido saber junto dos inquiridos se era importante que o jogo fosse jogado 

. Contrariamente só cerca de 13 % não 

primeira questão deste grupo é se o jogo é determinista, ao apresentar sempre a 

mesma sequência de passos e comandos. A resposta a esta questão foi muito repartida 

Distribuição da população pela importância 

Distribuição da população pela identificação de 



A terceira pergunta realizada foi de como 

o jogador considera o jogo no que se 

refere à sua perspectiva contextual. A 

resposta maioritária desta pergunta foi de 

pessoal com a percentagem de 97%, 

enquanto a outra resposta possível 

impessoal não teve qualque

inquiridos. Estes resultados demonstram

que os inquiridos assumem claramente 

uma personagem estratégica no jogo

se identifica com género do RPG

A quarta questão relaciona

acesso aos diversos componentes (links, 

textos, etc.) disponíveis durante todo o 

jogo. Metade dos inquiridos (5

consideraram que ao cesso é controla

enquanto cerca de 40% dos mesmos 

consideraram que o acesso aos 

componentes era aleatório. 

A quinta e última questão de avaliação de 

alguns aspectos funcionais do jogo 

refere-se à identificação das 

acções/funções encontradas pelo utilizador durante o jogo. As respostas dadas pelos 

inquiridos apontam para acções/funções 

de carácter mais exploratório

as outras respostas possíveis os seguintes 

valores: configurativa (9) e 

(5). Esta resposta maioritária, 

exploratória, quanto às acções/funções 

encontradas no jogo pelos inquiridos, 

confere plenamente com uma estratégias 

aplicadas no jogo, para o jogador ter a 

possibilidade de escolher entre vários 
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o jogador considera o jogo no que se 

refere à sua perspectiva contextual. A 

resposta maioritária desta pergunta foi de 

com a percentagem de 97%, 

enquanto a outra resposta possível 

não teve qualquer resposta dos 

Estes resultados demonstram 

que os inquiridos assumem claramente 

uma personagem estratégica no jogo, que 

se identifica com género do RPG. 

A quarta questão relaciona-se com o 

acesso aos diversos componentes (links, 

disponíveis durante todo o 

jogo. Metade dos inquiridos (53%) 

consideraram que ao cesso é controlado, 

% dos mesmos 

consideraram que o acesso aos 

componentes era aleatório.  

A quinta e última questão de avaliação de 

alguns aspectos funcionais do jogo 

se à identificação das 

acções/funções encontradas pelo utilizador durante o jogo. As respostas dadas pelos 

inquiridos apontam para acções/funções 

rio (24), tendo 

as outras respostas possíveis os seguintes 

(9) e interpretativa 

(5). Esta resposta maioritária, 

exploratória, quanto às acções/funções 

encontradas no jogo pelos inquiridos, 

confere plenamente com uma estratégias 

adas no jogo, para o jogador ter a 

possibilidade de escolher entre vários 

Gráfico 27. Distribuição da população pela perspectiva 
contextual do jogo 

Gráfico 29. Distribuição da população pelo acesso aos 
diversos componentes disponíveis do jogo

Gráfico 28. Distribuição da populaç
encontradas no jogo 
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acções/funções encontradas pelo utilizador durante o jogo. As respostas dadas pelos 

Distribuição da população pela perspectiva 

Distribuição da população pelo acesso aos 
diversos componentes disponíveis do jogo 

Distribuição da população pelas acções/funções 



caminhos possíveis a sua evolução dentro do mesmo. 

A próxima questão corresponde à identificação de elementos existentes na estrutura do 

jogo apresentado. Estes elementos constituem

fazem reconhecer ou não que um software informático é um jogo de computador. 

Podemos afirmar com o software informático testado por estes inquiridos é um jogo de 

computador pois foram identificados todos os element

mais identificados foram os recursos (25), personagens (23), objectivos (20), obstáculos 

(19), espaços físicos e virtuais (15), Ganhos/Penalizações (10), conhecimento separado 

em aberto (10), aleatório (8) e escondido (1) e po

objectivos (6).  

Gráfico 30. Distribuição da população pelos elementos identificativos da estrutura do jogo

Outra pergunta colocada foi se considera que o jogo tem um significado na estrutura 

apresentada. A resposta obtida junto dos inquiridos demonstra que foi encontrado um 

significado na estrutura do jogo, cerca de 

90%, enquanto somente 3 % não 

encontrou qualquer significado na mesma.  

 

Outra questão colocada no inquérito 

seguindo a metodologia de análise crítica 

dos jogos de computador é se no jogo há 

algum referencial com outros jogos que já 

tenha jogado. Esta questão teve a 

concordância de 56% dos inquiridos em 
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caminhos possíveis a sua evolução dentro do mesmo.  

A próxima questão corresponde à identificação de elementos existentes na estrutura do 

jogo apresentado. Estes elementos constituem por si só os factores condicionantes que 

fazem reconhecer ou não que um software informático é um jogo de computador. 

Podemos afirmar com o software informático testado por estes inquiridos é um jogo de 

computador pois foram identificados todos os elementos apresentados. Os elementos 

mais identificados foram os recursos (25), personagens (23), objectivos (20), obstáculos 

(19), espaços físicos e virtuais (15), Ganhos/Penalizações (10), conhecimento separado 

em aberto (10), aleatório (8) e escondido (1) e por último, o tempo (6) e sub

Distribuição da população pelos elementos identificativos da estrutura do jogo

Outra pergunta colocada foi se considera que o jogo tem um significado na estrutura 

entada. A resposta obtida junto dos inquiridos demonstra que foi encontrado um 

significado na estrutura do jogo, cerca de 

90%, enquanto somente 3 % não 

encontrou qualquer significado na mesma.   

questão colocada no inquérito 

seguindo a metodologia de análise crítica 

dos jogos de computador é se no jogo há 

algum referencial com outros jogos que já 

tenha jogado. Esta questão teve a 

rdância de 56% dos inquiridos em 
Gráfico 31. Distribuição da população pelo 
significado apresentada na estrutura do jogo
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oposição aos cerca de 37% que não 

encontraram qual referencial em outros 

jogos existentes na indústria dos jogos de 

computador comerciais.  

 

Foi identificado um conjunto de jogos 

comerciais que tiveram uma grande 

audiência junto de várias camadas etárias 

de jogadores e que são apontados como 

referências para o jogo testado.

esses jogos referidos há Sim City, 

Pokemon, Final Fantasy, Zelda, Civilization e Age of Empires. 

 

Gráfico 33. Distribuição da população pelos jogos definidos como referencia 

Quanto à identificação do jogo com um contexto

mundo real, foi obtida uma resposta 

em cerca de 67% dos inquiridos, enquanto 

23% respondeu que não identifica esse 

contexto com o que está inserido no mundo 

real. 
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jogos existentes na indústria dos jogos de 
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comerciais que tiveram uma grande 

audiência junto de várias camadas etárias 

jogadores e que são apontados como 

referências para o jogo testado. Entre 

esses jogos referidos há Sim City, 

Pokemon, Final Fantasy, Zelda, Civilization e Age of Empires.  

Distribuição da população pelos jogos definidos como referencia 

Quanto à identificação do jogo com um contexto sociocultural em que está inserido no 

, foi obtida uma resposta positiva 

cerca de 67% dos inquiridos, enquanto 

23% respondeu que não identifica esse 

contexto com o que está inserido no mundo 

Gráfico 32. Distribuição da população do referencial 
com outros jogos comerciais 

Gráfico 34. Distribuição da população pela 
identificação do jogo com o contexto sociocultural 
onde está inserido  
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Limitações do estudo 

O estudo realizado compreende uma limitação base que é não se saber ao certo se as 30 

pessoas que pertencem ao grupo de amostragem estão ao mesmo nível em termos da 

aprendizagem. Embora tenha sido feito a avaliação diagnóstica e identificado os 

conhecimentos de cada um dos inquiridos, há também que ter em conta o modo que 

essa aprendizagem se realiza em cada um dos inquiridos. Este aspecto de como a 

aprendizagem acontece, porque cada inquirido tem o seu ritmo e percurso de 

aprendizagem, condicionará o modo como são adquiridas as novas aprendizagens. Nem 

todos aprendem da mesma maneira. Por isso este aspecto deverá ser tido em atenção em 

todo a análise que possa ser feita aos resultados obtidos. 

 

Conclusão do tratamento de dados recolhidos na avaliação do protótipo 

É nossa opinião que este tipo de jogo contribui para uma aprendizagem efectiva, por 

duas razões. Em primeiro lugar porque coloca o aluno como a personagem principal do 

jogo que o controla, consequentemente por analogia do jogo com contexto de 

aprendizagem, o aluno também é o elemento activo da aprendizagem, construtor do seu 

conhecimento, como constrói a história no RPG. Em segundo lugar, o aluno construiu a 

sua evolução no conhecimento pela aprendizagem adquirida no jogo, através das 

actividades pedagógicas. Estas ocorriam no cenário sem qualquer interrupção do jogo 

para avaliar os conhecimentos, as acções realizadas acumulavam a experiência 

necessária para passar o nível seguinte. A avaliação é própria evolução da experiência 

da personagem principal. 

 

Este jogo RPG teve um contexto muito específico, a história dos 500 anos do Funchal, 

cujas áreas temáticas envolventes são diversas: história, geografia, economia, o que 

torna esta abordagem como multidisciplinar, aumentando por isso a complexidade das 

relações entre factores, personagens, acontecimentos intervenientes da história importa 

analisar para agir e assim jogar para aprender. 

Dada esta característica da transdisciplinaridade do conteúdo abordado e especificidade 

local, esta temática da história da Cidade do Funchal não tem um enquadramento 

curricular com uma disciplina própria. Por isso não temos informação suficiente para 

afirmar que possa ser usado na sala de aula antes ou depois de ser dada os conteúdos do 

jogo funcionando como suporte aos mesmos. 
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No entanto, podemos afirmar que o jogo Funchal RPG -1508 constitui-se como um 

meio de avaliação da aprendizagem, porque só chega fim, isto é, ganha o jogo que 

adquirir mais experiência pelas actividades pedagógicas realizadas. 

 

 Uma das conclusões que podem se retiradas do tratamentos de dados é a que o 

protótipo é identificado como um jogo de computador pela sua estrutura, pelo 

referencial a outros jogos comerciais existentes, pelas acções/funções que possui e pelos 

elementos relacionados pelos jogos tais como: objectivos, recursos, personagens, 

obstáculos, ganhos e penalizações.    

 

Dos resultados comparativos obtidos dos dois inquéritos podemos considerar que houve 

uma aprendizagem porque na sua maioria foram identificadas as perguntas no jogo, com 

respostas maioritariamente correctas, acrescidas em alguns casos com uma transferência 

positiva no sentido da resposta após o jogo. 

 

No protótipo implementado, o jogador assume a personagem mais importante que não 

tem qualquer limitação nas funções, contudo poderia ser interessante a situação da 

transferência do controlo da personagem para outro elemento da história que teria as 

suas limitações. Neste ponto, o jogador conheceria um pouco mas as suas limitações 

pois estava noutro patamar de acção, não porque o jogo não permitia essa acção mas 

porque estava limitado porque pertencia a um determinado grupo social. No caso do 

jogo implementado, a personagem não tem qualquer restrição de forma a conseguir 

obter o máximo de conhecimento. 
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8. Conclusões 
 
O jogo de computador está para as crianças e jovens no início do século XXI assim 

como a bola estava para eles em meados do século XX.  

Como afirma Souza & Zakabi (2006) “não é preciso ser pai ou professor para notar que 

as crianças estão mais espertas do que nunca. Dominam as informações que só deveriam 

aprender anos mais tarde. Fazem perguntas surpreendentes. Mexem em computadores, 

em telemóveis e em aparelhos electrónicos como se agissem por instinto – realizando 

operações que, para os adultos, exigem consultas ao manual de instruções.”  

 

Também o neuro-cientista americano Gerald Edelman, Prémio Nobel, observa este 

fenómeno da seguinte maneira: "de certo modo, seus filhos não são seus filhos. Eles são 

filhos da tecnologia da informação. Os estímulos do mundo moderno são o que faz a 

cabeça deles, muita mais do que os pais". Entre estes estímulos dos media lá está o jogo 

de computador que é o mais interactivo que existe.  

 

Este enquadramento do modo como os jogos de computador estão enraizados na 

maioria dos jovens das sociedades desenvolvidas é importante para perceber o quanto é 

necessário aproximar este media contemporâneo e com os processos de ensino-

aprendizagem.  

Com o nosso trabalho de investigação conseguimos fazer esta aproximação entre estas 

duas áreas através da implementação dum protótipo de jogo RPG sobre os 500 anos da 

Cidade do Funchal. O nosso objectivo fundamental é demonstrar como usar os jogos na 

aprendizagem como um instrumento de conhecimento e de integração sociocultural. 

 

O contexto educacional actual coloca o processo ensino-aprendizagem alinhado nas 

teses construtivistas que coloca o aluno no centro da aprendizagem, não como elemento 

passivo da mesma mas sim como activo e o principal interveniente da mesma, fazendo o 

seu próprio caminho de formação e aquisição do conhecimento. Por isso, a nossa 

escolha do jogo do género RPG foi mais correcta para a realização activa da construção 

do conhecimento dos alunos, porque promove no jogador o tipo de interacção de 

descoberta e de aprendizagem. O aluno assume o papel principal do jogo, o herói, 

construindo o seu conhecimento e experiência pelo adquirido pelo feedback da 

interacção com o jogo e dos seus ambientes. 
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O jogo de computador é sempre organizado em torno dum ciclo: constrói a tua hipótese, 

teste-a, reflecte-a sobre os resultados obtidos e teste-a novamente para alcançar 

resultados melhores. Como afirma Paul Gee (2006), “os jogos estimulam os jovens a 

relacionar os factos, e não pensá-los como acontecimentos isolados”. Mas o uso de 

jogos de computador no contexto educacional não é para tornar a aprendizagem 

divertida, mas sim para criar um ambiente efectivo de aprendizagem porque é imersivo 

(Oblinger2006).  

 

O desafio a que nos propusemos com o desenvolvimento deste protótipo foi bastante 

ambicioso pela sua forma de construção e abrangência pretendida para a sua aplicação. 

Mas o resultado deste objectivo deste trabalho é positivo porque conseguiu aplicar dos 

conceitos analisados com o trabalho de investigação. Em primeiro lugar, a avaliação 

feita pelos inquiridos participantes no teste ao protótipo identificaram como possuidora 

de uma estrutura de jogo de computador com os seguintes aspectos: 

− o PC é um meio apropriado para o jogo; 

− tem uma perspectiva contextual pessoal; 

− acções e funções exploratórias; 

− foram identificados vários elementos tais como: recursos, personagens, espaços 

físico e virtual, objectivos, ganhos e penalizações, entre outros; 

− foi identificado o significado na estrutura, bem como encontrado alguma 

referência com outros jogos comerciais; 

− foi identificado um contexto sociocultural ligado ao contexto real dos 

inquiridos. 

 

A análise ao protótipo feita pelos inquiridos foi extremamente positiva quanto a 

reconhecê-lo com um jogo de computador.  

 

A outra parte do objectivo era que o jogo funcionasse como um instrumento de 

aprendizagem aplicado à história do 500 anos da Cidade do Funchal. A aplicação dos 

conceitos estudados na concepção do jogo educativos foi considerada para que fossem 

aplicados os vários aspectos referidos.  
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O “Funchal RPG – 1508” é um exemplo de jogos educativo, porque os jogadores 

interpretam uma personagem no cenário histórico da cidade de Funchal de há 500 anos. 

Os jogadores devem aplicar o ciclo mental acima referido para entender a lógica das 

relações sociais e hierárquicas da altura, para explorar os recursos naturais, para 

desenvolver habilidades comerciais, etc. Desta forma, os jogadores conhecerão o 

desenvolvimento social, económico, cultural e histórico da cidade nos primeiros 

séculos. 

 

O teste realizado ao protótipo foi realizado com sucesso, em ambiente escolar, com 

elementos da comunidade educativa, estudantes e professores, que jogaram o jogo 

enfrentando perguntas acerca da época histórica que eles “viveram” imersos num 

contexto específico, realizado as várias actividades pedagógicas integradas na história 

do jogo.  

Analisados os resultados da avaliação dos participantes, demonstraram que realizaram 

aprendizagem no acto de jogar com a identificação dos vários aspectos históricos, 

económicos, sociais e religiosos no cenário contextualizado. Outras capacidades do 

jogador foram validas no jogo como o ele tomar decisões frequentes e importantes, e 

operacionalizar objectivos claros. 

Podemos afirmar que os inquiridos aumentaram as suas competências e conhecimento 

sobre a história da sua cidade, valorizando a sua cidadania e conexão às suas raízes, 

sabendo a sua história pelo jogo.  

 

O contexto multidisciplinar de temas que abrange o jogo Funchal RPG - 1508 reforçou 

a ideia desde inicio que este trabalho teria de colaborativo com os docentes dessas áreas 

disciplinares para um apoio mais especializado nas mesmas, bem como com os alunos, 

que além de serem os destinatários do jogo, também puderem ser elementos activos na 

construção com a colaboração na investigação sobre a história do Funchal e contribuir 

para a construção do jogo. Este objectivo foi cumprido com a forma organizativa para a 

pesquisa e avaliação do jogo através do grupo de trabalho com docentes das várias áreas 

disciplinares. 

 

Quanto ao desenvolvimento de jogos no contexto escolar, sentimos as dificuldades 

inerentes à construção dos jogos de computador que exigem equipas altamente 

especializadas para cada uma das áreas design, modelação 3D e programação do jogo. 
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Esta tomada de consciência serviu-nos para repensar a ideia inicial do jogo num cenário 

3D com os modelos para as personagens e outras unidades com apresentação 

tridimensional, para uma opção mais ajustada porventura ao contexto escolar, a 

ferramenta RPG Maker VX. Sem a necessidade dos conhecimentos tão avançados das 

outras soluções estudadas, conseguimos construir a história pretendida mantendo uma 

componente de codificação que nos permitiu implementar as alterações que achamos 

convenientes segundo concepção do jogo realizada. 

 

Sem dúvida que os jogos de computador não são concorrentes com o ensino e os 

processos de aprendizagem, porque estes são insubstituíveis no papel que têm na 

transmissão e partilha do conhecimento e na socialização entre pares. Contudo, não é 

menos verdade que eles capacitam os jovens com as ferramentas úteis para uma 

educação mais completa e uma melhor adaptação ao ritmo acelerado do mundo de hoje. 

 

Este trabalho de investigação abriu-nos para a perspectiva da utilização dos jogos de 

computador por alunos para a aprendizagem multidisciplinar de temáticas como 

integradora do conhecimento pela sistematização e avaliação de todas as informações 

disponíveis, e pela atitude activa em tomar decisões e definir estratégias para alcançar 

seus objectivos, de longo ou curto prazo. 

Em relação às futuras implementações que possam ser realizadas desejávamos as 

seguintes: 

− Implementar a construção das unidades (edifícios, casas, templos) em tempo real 

de jogo e respectivas funcionalidades associadas para a interacção com o 

jogador, aumentando assim a jogabilidade dos cenários.  

− Concluir o desenvolvimento das campanhas do jogo que faltam implementar (3ª, 

4ª e 5ª)  

− Criar o jogo online para que a sua abrangência do público-alvo seja maior do 

que o da nossa escola, aproveitando os novos padrões de relacionamento e 

convivência sociais relacionados com a ligação à rede da Internet. 
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10. A
EXOS 
 

Anexo 1 – Inquérito Diagnóstico do Jogo Funchal 1508 – RPG 
 

Inquérito Diagnóstico do Jogo Funchal 1508 – RPG 
 
Este inquérito pretende diagnosticar o conhecimento prévio sobre a história do Funchal no que se 

refere aos seus primeiros 150 anos. 

Na primeira parte do inquérito é pedida a caracterização do utilizador. 

Na segunda parte será feita um questionário sobre aspectos relevantes nas áreas Comércio, Recursos 

Naturais, População, Agricultura/Pecuária e Religião. 

 
 

Nº de identificação:  

GRUPO I - CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO 

 

Idade:  

 

Sexo:  

 

Escolaridade:  

 

Função:  

 

Tem Computador?  

 

Tem acesso à Internet?  

 

Como se identifica como jogador de jogos de computadores? 

Experiente 

Mediano 

Iniciante 

 

O que entende por Role Play Games (RPG)?
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GRUPO II – CONHECIMENTOS RELEVANTES SOBRE OS PRIMEIROS 150 ANOS DO FUNCHAL 

 

Havia alguma forma de sobrevivência sem o apoio do reino de Portugal (cortes e rei)?  

 

Os escravos tiveram grande intervenção no avanço da exploração agrícola nos terrenos tornados aráveis pela 

desflorestação?  

 

Se respondeu Não, quem foi/foram:  

 

Quais os recursos naturais que possuía a ilha? (Minérios) 

Ouro 

Prata 

Ferro 

Basalto 

Pedra 

Carvão 

Xisto 

Outro:  

 

Quais os recursos naturais que possuía a ilha? (Florestas) 

Til 

Carvalhos 

Palmeiras 

Urze 

Madeiras para lenhas 

Madeiras valiosas para construção naval e habitacional  

Outro:  

 

Quais os recursos naturais que possuía a ilha? (Vegetação) 

Anis 

Pastel 

Funcho 

Cereais 

Urzela 

Limoeiro 
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Sumagre 

Ervas Medicinais 

Outro:  

 

Esses recursos naturais eram ilimitados?  

 

Qual era a moeda utilizada? 

Real 

Escudo 

Centavo 

Moedas 

Outro:  

 

As trocas comerciais eram realizadas de uma forma directa?  

 

Como considera a localização do porto do Funchal?

 
 

Qual foi a 1ª zona da baía do Funchal onde se estabelecerem os primeiros povoadores? 

Zona de Santa Maria Maior 

Zona entre as ribeiras de S. João Gomes e de Santa Luzia 

Zona da ribeira de São Francisco (São João) 

 

Qual a importância da Igreja Católica no crescimento e desenvolvimento da ilha? 

Nenhuma 

Baixa 

Média 

Elevada 

 

Que passos considera importantes para avançar com o desenvolvimento da baía do Funchal? (escolha somente 5 

das opções apresentadas) 

Aquisição de muitos escravos e fomento da vinda de camponeses para a exploração agrícola 

Cultivo da monocultura dos cereais (trigo) pelo seu alto rendimento na exportação 

Cultivo da monocultura da cana-de-açúcar pelo seu alto rendimento na exportação 

Cultivo de produtos agrícolas para o auto consumo e fornecimento aos navios visitantes 

Aposta no cultivo variado de produtos agrícolas para a comercialização 

Criação intensiva de animais de abate e de consumo 
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Queimada das florestas para obter mais rápidos terrenos aráveis 

Construção de um porto marítimo que permitisse a acostagem de mais navios 

Exploração dos minérios existentes 

Aproveitamento dos recursos marítimos e dedicação somente à pesca e à construção naval de naus e 

caravelas para o tráfegos marítimo 

Reforço da força militar presente dada a importância estratégica da ilha 

Evangelização da população com a vinda padres e religiosos para o Funchal e a construção de igrejas e 

capelas para o culto 

 

Havia necessidade de ter militares numa ilha remota no Atlântico?  

 

Quem era o dono da ilha? 

Rei 

Capitão Donatário 

Mercadores 

 

Obrigado pela vossa participação 

 

 

 
 

 

  

Enviar
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A
EXO 2 – Inquérito Final do Jogo Funchal 1508 - RPG 
 

Inquérito Final do Jogo Funchal 1508 - RPG 

 

Este inquérito pretende avaliar os conhecimentos adquiridos durante o jogo de computador sobre a 

história do Funchal no que se refere aos seus primeiros 150 anos. 

Na primeira parte do inquérito é o questionário sobre aspectos relevantes nas áreas do Comércio, 

Recursos Naturais, População, Agricultura/Pecuária e Religião. 

Na segunda parte do inquérito é o questionário sobre aspectos directamente relacionados com 

estrutura do jogo. 

 

 

Nº de identificação:  

GRUPO I – CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO JOGO FUNCHAL RPG - 1508 

 

Havia alguma forma de sobrevivência sem o apoio do reino de Portugal (cortes e rei)?  

 

Os escravos tiveram grande intervenção no avanço da exploração agrícola nos terrenos tornados aráveis pela 

desflorestação?  

 

Se respondeu Não, quem foi/foram:  

 

Quais os recursos naturais que possuía a ilha? (Minérios) 

Ouro 

Prata 

Ferro 

Basalto 

Pedra 

Carvão 

Xisto 

Outro:  

 

Quais os recursos naturais que possuía a ilha? (Florestas) 

Til 

Carvalhos 

Palmeiras 

Urze 

Madeiras para lenhas 
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Madeiras valiosas para construção naval e habitacional  

Outro:  

 

Quais os recursos naturais que possuía a ilha? (Vegetação) 

Anis 

Pastel 

Funcho 

Cereais 

Urzela 

Limoeiro 

Sumagre 

Ervas Medicinais 

Outro:  

 

Esses recursos naturais eram ilimitados?  

 

Qual era a moeda utilizada? 

Real 

Escudo 

Centavo 

Moedas 

Outro:  

 

As trocas comerciais eram realizadas de uma forma directa?  

 

Como considera a localização do porto do Funchal?

 
 

Qual foi a 1ª zona da baía do Funchal onde se estabelecerem os primeiros povoadores? 

Zona de Santa Maria Maior 

Zona entre as ribeiras de S. João Gomes e de Santa Luzia 

Zona da ribeira de São Francisco (São João) 

 

Qual a importância da Igreja Católica no crescimento e desenvolvimento da ilha? 

Nenhuma 

Baixa 
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Média 

Elevada 

 

Que passos considera importantes para avançar com o desenvolvimento da baía do Funchal? (escolha somente 5 das 

opções apresentadas) 

Aquisição de muitos escravos e fomento da vinda de camponeses para a exploração agrícola 

Cultivo da monocultura dos cereais (trigo) pelo seu alto rendimento na exportação 

Cultivo da monocultura da cana-de-açúcar pelo seu alto rendimento na exportação 

Cultivo de produtos agrícolas para o auto consumo e fornecimento aos navios visitantes 

Aposta no cultivo variado de produtos agrícolas para a comercialização 

Criação intensiva de animais de abate e de consumo 

Queimada das florestas para obter mais rápidos terrenos aráveis 

Construção de um porto marítimo que permitisse a acostagem de mais navios 

Exploração dos minérios existentes 

Aproveitamento dos recursos marítimos e dedicação somente à pesca e à construção naval de naus e caravelas 

para o tráfegos marítimo 

Reforço da força militar presente dada a importância estratégica da ilha 

Evangelização da população com a vinda padres e religiosos para o Funchal e a construção de igrejas e capelas 

para o culto 

Havia necessidade de ter militares numa ilha remota no Atlântico?  

 

Quem era o dono da ilha? 

Rei 

Capitão Donatário 

Mercadores 

 

GRUPO II - ASPECTOS RELEVANTES DA ESTRUTURA DO JOGO FUNCHAL RPG - 1508 

 

Achou apropriado o meio onde jogou o jogo (PC)? 

Sim 

Não 

 

Se achou que não, diga outras hipóteses de possíveis meios para suportar o jogo? 

Telemóvel 

Consola de Jogos 

Portátil 
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Outro:  

 

Considera importante que o jogo fosse jogado no contexto da rede da Internet? 

Sim 

Não 

 

O jogo realizado é determinista, apresentado sempre a mesma sequência de passos e comandos? 

Sim 

Não 

 

Como considera o jogo quanto à sua perspectiva contextual? 

Pessoal (o jogador assume uma personagem estratégica) 

Impessoal (o jogador não assume uma personagem estratégica) 

 

Como considera o acesso aos diversos componentes (links, textos, etc) disponíveis durante todo o jogo?  

Aleatório 

Controlado 

 

Qual os acções/funções que como utilizador encontrou no decorrer do jogo? 

Interpretativa (investigar o significado dos contextos apresentados) 

Exploratório (o utilizador escolhe entre diversos caminhos possiveis) 

Configurativa (o utilizador cria e escolhe as combinações disponíveis no contexto apresentado) 

 

Quais dos seguintes elementos conseguiu identificar da estrutura do jogo? (Escolha os que achar conveniente) 

Recursos 

Personagens 

Duração do jogo 

Espaço físico e virtual 

Objectivos 

Sub objectivos 

Obstáculos 

Conhecimento aberto (tido por regras ou estatísticas) 

Conhecimento escondido (estratégia de outros jogadores) 

Conhecimento aleatório (sorte/ situações aleatórias) 

Ganhos/Penalizações 
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Considera que o jogo tem um significado na estrutura apresentada? 

Sim 

Não 

 

Considera que este jogo tem algum referencial com outros jogos que já tenha jogado? 

Sim 

Não 

 

Se respondeu sim à pergunta anterior, diga qual o jogo que considera como referência?  

 

Identifica o jogo com um contexto sociocultural em que está inserido no mundo real? 

Sim 

Não 

 

Obrigado pela vossa participação 

 

 

 

 

Enviar
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