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Introdução

Atualmente, o uso de computadores está se tornando 
cada vez mais frequente no ambiente educacional. 
Entretanto a implementação dessas tecnologias da 
informação (TI) na escola apresentam muitas 
dificuldades, dentre as quais podemos citar: falta de 
formação, tanto técnicas quanto pedagógica, por parte 
de professores, no uso do computador, infra-estrutura 
aquém das necessidades, e, pouca disponibilidade de 
material didático que utilize essas TIs. Essas 
dificuldades Esse último aspecto, apresenta grande 
impacto sobre a eficácia do uso do computador como 
ferramenta de auxílio e melhoria no processo de 
ensino-aprendizagem. Dentre os softwares utilizados 
em educação, os Jogos Educativos podem ser um meio 
de passar por essas dificuldades, assumindo um
importante papel na plena utilização das possibilidades 
educacionais do computador. Dentre os Jogos 
Educativos podemos citar os jogos de Role Playing 
Game mais conhecidos pelo acrônimo RPG, que em 
português significa “jogo de representação”, que são 
considerados por alguns uma ótima alternativa para o 
desenvolvimento mental.

Os RPGs são jogos de mesa ou eletrônicos onde os 
jogadores são inseridos em um mundo imaginário, com 
um enredo que pode ser criado no momento do jogo ou 
anteriormente. Neste enredo o jogador poderá inserir 
suas ações, modificando o próprio enredo. Dessa 
forma, 

“no RPG o jogador não é um mero espectador, 
mas um participante ativo, que como ator, 
representa um papel e como roteirista, escolhe 
caminhos e toma decisões nem sempre prevista 
pelo mestre, contribuindo na recriação da 
aventura.” [1].

A maioria dos RPGs descritos na literatura tem um 
formato textual com ou sem uso de tabuleiro, no 
presente trabalho apresentamos um RPG desenvolvido 
em formato digital. Dentre as vantagens no uso do 
RPG digital podemos citar: Melhor visual gráfico,
maior interação entre o jogador e o jogo e a 
possibilidade de jogo em equipe. Além disso, com o 
crescimento do número de computadores nas escolas e 
a melhoria na infra-estrutura de TI, surge a necessidade 
do desenvolvimento de materiais que abordem de 
forma específica assuntos apresentados em sala de aula 
e que utilizem plenamente as possibilidades dessas 
novas tecnologias. 

A importância do RPG

A motivação dos estudantes e a efetiva construção do 
conhecimento de forma ativa estão entre os fatores que 
levam a tornar os jogos tão úteis ao processo de ensino-
aprendizagem. Dentre os diferentes tipos de jogos, o 
RPG é uma ótima opção para ser utilizada em sala de 
aula, pois este tipo de jogo tende a aperfeiçoar: “habito 
de leitura, pensamento lógico, sentido de observação, 
planejamento de estratégias e a resolução de problemas 
e tomada de decisões” [2]. Seguindo este contexto em 
que ele está inserido, este pode ser tratado como um 
instrumento lúdico com grande potencial educacional.

 Este tipo de jogo possui três aspectos fundamentais, 
liberdade, regulação e separação, utilizando o conceito 
de que “o jogo é aquilo que você faz quando está livre 
para fazer o que desejar” [3], portanto “num sentido 
puramente formal poderíamos considerar toda a 
sociedade como um jogo, sem deixar de ter presente 
que este jogo é o principio vital de toda civilização. A 
conclusão é que sem o espírito lúdico a civilização é 
impossível” [3]. Utilizando este conceito, fica claro que 
o lúdico na vida das pessoas possui grande importância 
e que o ato de “brincar” acarreta o surgimento de um 
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universo imaginativo surpreendente, sendo este 
universo a base para a criação dos jogos em RPG.

Também temos que considerar que “a criança precisa 
ser alguém que joga para que, mais tarde, saiba ser 
alguém que age, convivendo sadiamente com as regras 
do jogo da vida. Saber ganhar e perder deveria 
acompanhar a todos sempre” [4]

Construindo RPGs

Um software amplamente utilizado para a criação de 
RPGs digitais é o RPG Maker® da Enterbrain™, este 
software auxilia através de uma interface simples 
(figura 1.A) a criação de modelos, que vão desde 
cenários a eventos, que juntos formam o jogo em si 
(figura 1.B). Ele possui varias versões, sendo a mais 
atual intitulada RPG Maker® VX, possuindo suas 
versões originais em inglês e japonês, podendo ser 
encontradas traduções para o português. O seu 
download é subdividido em duas partes, a primeira 
contendo o programa em si e a segunda contendo o 
RTP (Run Time Package) que possui os sons, imagens 
e outros arquivos essenciais para o funcionamento do 
programa. O RPG Maker® é construído na base de 
uma linguagem de programação chamada Ruby, não 
sendo, porém, obrigatório o domínio dessa linguagem
pelo criador do jogo, já que o pacote vem com uma 
quantidade considerável de scripts (figura 1.E), ficando 
a critério do usuário. Como o software possui um modo 
gráfico, onde o criador do jogo pode modificar desde o 
banco de dados até o uso dos scripts presentes, a sua 
manipulação fica muito facilitada.

O RPG Maker® foi escolhido como software 
exemplo devido à sua facilidade de uso para pessoas 
que não possuem muita experiência na área 
computacional e pela possibilidade de adicionarmos 
conteúdos pessoais.

O RPG Maker® como ferramenta de 
construção de Jogos Educacionais

Um fato importante que devemos citar para a escolha 
deste software é a possibilidade do jogo criado em 
formato eletrônico não ter necessariamente a presença 
de um “mestre”, já que o próprio jogo simula o papel 
desse mestre, sendo estipulados limites para a ação do 
jogador.

A praticidade do RPG Maker® facilita a sua 
utilização para a construção de Jogos Educacionais, já 
que não são necessários conhecimentos avançados de 
informática para sua construção.

Neste trabalho apresentamos o desenvolvimento do 
RPG: “A Saga do Modernismo”.

“A saga do Modernismo” é um jogo educativo criado 
com o software RPG Maker® que relata de forma 

lúdica uma história que se passa na época do 
Modernismo no Brasil. O RPG foi desenvolvido de 
forma a unir aspectos locais com citações de fatos 
históricos da época. Pretende-se com isso, motivar o 
estudante a entender os contextos históricos em que 
esse movimento literário se desenrolou além de 
detalhes sobre alguns dos seus principais expoentes. A 
contextualização com o ambiente escolar local foi feita 
mediante a escolha dos personagens, citando alguns 
fatos históricos.

Antes de iniciar o programa, foi construído um
roteiro das cenas tratadas no jogo. O primeiro passo no
desenvolvimento do jogo é a criação do arquivo projeto 
onde são inseridos os dados dos personagens e aspectos 
ambientais no banco de dados (figura 1.G). Depois 
foram criados os mapas onde a historia acontece, sendo 
depois inseridos os cenários (casas, pedras, árvores, 
etc.) (figura 1.C). Logo após a análise do resultado dos 
cenários, foram iniciadas as criações dos eventos, que 
podem ser feita por modo gráfico (figura 1.D). Depois 
de serem criados os ligamentos entre os mapas, 
chamados de “Teletransportes”, foi iniciado o 
melhoramento gráfico do visual do jogo (figura 1.F) e 
criado o layout da inicialização do jogo (figura 1.H). 
Após esta fase foi fechado o projeto e criado o disco de 
jogo, onde tudo é compilado e é criado o executável do 
jogo.

O contexto histórico do jogo se passa inicialmente em 
um mundo medieval, passando ao decorrer do jogo 
para o início do modernismo e indo em seguida para o 
final da época do pré-modernismo, passando por fatos 
históricos, místicos e encontrando personagens 
históricos e seus personagens criados.

O jogo foi apresentado no 3° Festival de Literatura de 
Garanhuns em conjunto com a 2ª Mostra Literária do 
Centro Experimental de Ensino de Garanhuns, onde 
crianças tiveram a oportunidade de jogar e logo após, 
responder as questões sobre literatura tratadas no jogo.

Resultados

Durante a apresentação do jogo, foi claramente 
observado a motivação com que crianças e 
adolescentes jogavam. Observamos também que o jogo 
estimulou os participantes a levantarem dúvidas e se 
interessarem pelo assunto proposto. Pretendemos dar 
andamento ao desenvolvimento desse RPG e iniciar 
outros com o propósito de construir um repositório de 
jogos RPGs associados com assuntos ministrados nos 
ciclos fundamental e médio. Esse projeto também se 
enquadra dentro de um projeto maior: Garanhuns 
Digital, que visa instalar computadores com internet 
nas escolas públicas do município de Garanhuns.

Assim, tomando como referência o software RPG 
Maker®, que permite a criação de jogos eletrônicos de 
RPG, acreditamos ser viável a criação de jogos 



educativos, assim como a desmistificação dos jogos 
eletrônicos como prejudiciais a educação, e sim como 
um aliado a educação.
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Figura 1. A) Interface do RPG Maker® VX; B) O conjunto de modelos compondo o jogo; C) O primeiro cenário; D) Criando os 
eventos; E) O editor de scripts com os scripts padrões; F) Os modelos gráficos sendo aperfeiçoados, como o personagem; G) O banco 
de dados sendo iniciado; H) Layout do jogo.


