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Introdução

No mundo mais das metade de jovens e 

adolescentes entre 10 e 25 anos jogam RPG[1]

jogo que, acrescentados de conceitos 

educativos, pode ajudar a resolver deficiências 

educacionais. Como essa é a faixa etária 

compreendida pelos estudantes de ensino-

médio e recém universitários, sua inclusão 

pode servir de mediador didático para suprir 

carências metodológicas das aulas de 

programação das universidades de 

computação brasileiras e a deficiência lógico-

matemática dos estudantes secundaristas. Vale 

salientar que parte das escolas 

governamentais, mesmo portando 

computadores, não possui internet[2], 

tornando-se viável a utilização do software em 

qualquer meio escolar, já que ele não requer 

utilização dessa ferramenta.

Material e Métodos

A. Motivador

Com o intuito de produzir melhores 

resultados de aprendizagem na área de 

Computação e facilitar a compreensão de 

processos abstratos da programação, faz-se 

necessária uma atualização das metodologias de

ensino. O contato com algoritmos e 

programação muitas vezes representa uma 

barreira significativa aos estudante nos 

primeiros anos dos cursos da área[3][Porter e

Calder, 2004]. Em parte, isso se deve à 

dificuldade dos professores em acompanhar as 

atividades laboratoriais de programação, dado o 

grande número de estudantes sob sua 

supervisão[4] [Tobar et al., 2001]. Destaca-se, 

ainda, a forma de estudar (sob memorização de 

conceitos e processos)[5] [Rosso e Daniele, 

2000]. Essa realidade se mostra pelas altas taxas 

de reprovação e de desistência de cursos da 

área, devido à diminuição da auto-estima e à 

geração de apatia[6][Haden e Mann, 2003].

Faz–se, portanto necessário o uso de uma 

ferramenta computacional estimuladora a faixa 

etária desses estudantes como, por exemplo, 

jogos educativos que agradem a faixa etária 

desses alunos.

B. Sobre o Gênero

O Role playing game (RPG, traduzido 

como "jogo de interpretação de personagens")

que é um tipo de jogo em que os participantes

assumem os papéis de personagens e criam 

narrativas colaborativamente. O progresso 

desse jogo se dá de acordo com um sistema de 

regras implementadas, dentro das quais os 

jogadores podem improvisar livremente e suas



escolhas determinarão a direção que o jogo irá 

tomar.

Os RPGs por si só são tipicamente mais 

colaborativos e sociais do que competitivos e 

agradam porque eles alimentam a imaginação, e

une os seus participantes, aventurando-se como 

um grupo e raramente tem ganhadores ou 

perdedores. Isso o torna fundamentalmente 

diferente de outros jogos de tabuleiro, jogos de 

cartas e de esportes, o que facilitou sua inclusão 

na área educacional.

C. Sobre o Jogo

Com o uso da plataforma RPG Maker 

VX, aplicativo que possibilita a criação de jogos 

com especialidade no gênero RPG, foi

implantado um jogo que facilita a aprendizagem 

desses jovens, instigando a pratica de 

programação e colaborando para a eliminação 

da apatia revertendo assim os dados atuais de 

reprovação nesta disciplina tudo de maneira

intuitiva, simples, divertida, renovadora porem 

seguindo a ementa da disciplina de introdução a 

programação do curso de licenciatura em 

computação da UFRPE.

D. Enredo

O jogo narra a estória de quatro jovens 

que cansado das aulas convencionais e das 

metodologias padrões usadas no ensino de 

programação imagina uma realidade virtual 

onde conseguiriam, com a pratica aprender a 

programar e mostrar ao mundo seu aprendizado, 

é ai que surge a oportunidade de entrarem no 

mundo novo para investigarem a destruição dos 

seus laboratórios e achar os culpados por tais 

atos. Mas no decorrer da estória eles verão que 

para conseguirem achar e encaixar as peças 

desse quebra cabeça deverão buscar esse 

conhecimentos em livros e nos próprios 

professores que criticavam.

Resultado

No projeto o objetivo geral foi analisar alunos e 

do professores, através do jogo educativo 

PROGRAMMER’S ADVENTURE traçando o 

perfil dos alunos através de formulário para 

constatar a adaptação e crescimento cognitivo 

específicos nas áreas computacionais e lógico-

matemático com a atuação da ferramenta. Além 

de avaliar em grau comparativo os jovens que 

não se utilizaram do software na sua formação 

secundarista ou na introdução da programação 

na universidade; relatar experiências positivas 

ou negativas dos professores e dos alunos que 

utilizaram o sistema para eventuais reparos e 

melhorias no jogo e por fim compreender como 

a contextualização da linguagem utilizada no

jogo influencia na capacidade de concentração e 

integração obtida por esses jovens.
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Figura1. Menu principal de inicialização do Jogo, como se trata de um RPG é interessante ter uma opção salvar.
Figura2. Inicio do jogo sala de aula desmotivada e professor sem metodologia inclusiva.
Figura3. Objetivo dos combates é ensinar e criar curiosidade sobres os assuntos fazendo o aluno recorrer, também, 
em outras fontes.
Figura4. No RPG é essencial combates modulares.
Figura5. Para que os personagens passem de nível e prossigam no jogo é necessário responderem perguntas do 
conteúdo que foi passado durante a exploração dos cenários.
Figura6. Referências de livros fazem-se necessárias para o aluno saber as fontes a que tirar informações 
complementares.


