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Algumas estatísticas sempre impressionam. Há 1,2 bilhão de pessoas vivendo com menos de 
um dólar por dia no mundo. Cerca de 11 milhões de crianças morrem antes de completar 5 
anos de idade. Os países pobres pagam cerca de US$ 100 milhões por dia em dívidas para os 
países ricos. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que é extenso o balanço de 
conflitos sociais, que despertam o interesse e assustam jovens e adultos. E são exatamente a 
indignação e o desejo por mudanças que compõem a base para que o jogo dinamarquês 
Conflitos Globais chame a atenção dos estudantes para questões como democracia, direitos 
humanos, globalização. 
 
O jogo para computadores será lançado no país na próxima semana pela empresa Iconomia 
Produções Culturais, nascida do ambiente acadêmico da Cidade do Conhecimento, da 
Universidade de São Paulo (USP), com foco no desenvolvimento de ambientes educacionais 
que auxiliem no aprendizado e articulação entre escolas, mercado e novas mídias. 
 
O professor Gilson Schwartz, líder do grupo de pesquisa da Cidade do Conhecimento e 
desenvolvedor do projeto, fechou no ano passado uma parceria com a empresa Serious 
Games, da Dinamarca, criadora do jogo, para traze-lo ao país e tropicalizá-lo. A empresa atua 
também na Inglaterra, Alemanha, Portugal e Suíça. E tem versões traduzidas a vários idiomas. 
 
O projeto foi selecionado entre cerca de 450 concorrentes da Primeira Empresa Inovadora 
(Prime) da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da Ciência e Tecnologia. E 
recebeu R$ 120 mil para ser utilizado no período de um ano. 
 
O valor é pequeno, mas suficiente para lançar o jogo no país, afirma Schwartz. "Montamos a 
plataforma 3D e o suporte pedagógico, para que as escolas saibam como trabalhar com os 
conteúdos interdisciplinares", diz. A partir desta plataforma serão criadas comunidades e novos 
jogos em parceria com a Serious Games. 
 
Aprender jogando 
 
Se um jogo é realmente capaz de ensinar? O professor garante que sim. Schwartz refere-se a 
pesquisas que mostram que a absorção de conteúdo em textos é de 30%, mas com 
instrumentos audiovisuais aumenta para 70%. "Será cada vez mais difícil ensinar fora do 
ambiente audiovisual. Ao invés de ficarmos reclamando que os estudantes não leem e só 
gostam de games, é melhor utilizarmos os instrumentos que atraem os jovens em favor do 
aprendizado." 
 
A empresa da Dinamarca está interessada em particular no conflito que acontece no território 
amazônico, e que vai ser transformado em jogo..O primeiro game a ser lançado no país 
chama-se "Conflitos Globais: América Latina". Logo após serão lançados os títulos "Palestina", 
"África" e "Afeganistão". O desenvolvimento de "Conflitos na Amazônia" será feito em paralelo, 
informa. 
 
Como brincar 
 
O sistema de jogo é a interpretação de papéis (RPG, na sigla em inglês). No "Palestina", 
primeiro título lançado pela Serious Games em 2007, o estudante assume o papel de um 
jornalista que acaba de chegar a Jerusalém, armado com caneta, caderno e curiosidade para 
enfrentar questões como desrespeito aos direitos humanos e terrorismo. 
 
"Conflitos Globais" trabalha disciplinas como Redação, História, Geografia, Tecnologia, 
Informática, Idiomas e Relações Internacionais. E o aprendizado não fica restrito ao vídeo. "É 
importante o professor estar preparado para trabalhar os temas na sala de aula, para produzir 
conteúdo", conclui.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 16. 


