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Resumo  

 

A equipe multidisciplinar de acadêmicos da FURG, dos cursos de pós-graduação em 

Modelagem Computacional, graduação em Engª. Computacional, Pedagogia e Artes 

tem se empenhado na criação de um jogo eletrônico educativo que oportunize, como 

recurso didático inovador na prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, 

a promoção do exercício da cidadania através do movimento social auto-organizado; 

além de oferecer muitas possibilidades nas diversas áreas do conhecimento, a partir 

do planejamento do professor, para explorar e contextualizar história e conteudos, 

auxiliado por esta ferramenta digital. Os desafios do artefato consistem na simulação 

das dificuldades reais vivenciadas pelas comunidades dos arredores do campus, 

partindo do pressuposto de que muitas demandas poderiam ter encaminhamentos 

através das associações de moradores dos bairros, diante da imensa exclusão, 

descaso e vulnerabilidade aos quais estão relegados pela conjuntura social-política 

e econômica do Capitalismo. A ludicidade e a inclusão tecnológica que pretendemos 

disponibilizar às  escolas com este produto, nascem  das  narrativas destes sujeitos 

e das reflexões balizadas nos estudos teóricos e atividades locais, incluindo a 

parceria com a instituição de ensino fundamental CAIC – Rio Grande. Questões de 

saúde, saneamento, transporte, educação, moradia, violência, trabalho e renda são 

representadas no ambiente virtual, mas já são problematizadas desde já, buscando 

soluções e resgate dos Direitos Humanos.  
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Obs: Em toda a área escrita utilizar fonte Arial, tamanho 12. Favor retirar do texto 

estas instruções após o preenchimento. 

 

O aluno que tiver o trabalho recusado pelo avaliador, se desejar participar da 

MPU, terá que efetuar a inscrição como ouvinte no período de 22/08/11 a 

09/09/11. 

Novo modelo do resumo (de 800 a 1500 caracteres com espaços) para a 10ª 

MPU pode ser encontrado aqui. 

ATENÇÃO: ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO! 

As inscrições para apresentação de trabalho na 10ª Mostra da Produção Universitária iniciam 

dia 19/07/2011 e vão até o dia 19/08/2011. Neste ano, será permitida a inscrição de somente 1 

trabalho e todas as apresentações serão na modalidade comunicação oral (10 min de 

apresentação e 5 min de perguntas). 

No momento da inscrição, o estudante deverá anexar o resumo do trabalho a ser apresentado, 

indicar o seu orientador e um avaliador para revisar o seu resumo. 

Estudantes de outras instituições devem informar apenas o orientador e anexar o resumo, o 

qual será revisado por avaliador indicado pela comissão organizadora.  

Para os ouvintes, as inscrições estarão disponíveis do dia 22/08/2011 ao dia 09/09/2011 e 

também durante o evento.  Neste caso, o ouvinte terá direito apenas ao certificado. 

Introdução     - 5.036 caracteres 

A ação de extensão junto aos educandos  EJA - Educação de Jovens e Adultos e 

em sua comunidade, objetiva a elaboração de um Jogo Eletrônico Educativo. 

 Os jogos eletrônicos são softwares com atributos específicos priorizando o 

entretenimento. Representam um mundo fechado que possui regras bem definidas 

e objetivos claros, os quais serão atingidos pela execução de ações desafiadoras e 

divertidas (MATTAR, 2010). 

Os jogos sérios (serious games) são um misto de jogos e simuladores  que 

buscam provocar algum tipo de transformação no mundo real;  vêm se 

destacando  em vários setores visando aquisição de conhecimento, melhora das 

atitudes, treinamento profissional, exploração das emoções, desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e aprimoramento do comportamento de seus jogadores. 

http://www.mpu.furg.br./MODELO%20RESUMO%2010%20MPU_com_arte-1.doc
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Os elementos que constituem o jogo são: enredo, jogabilidade , modelagens do 

cenário e dos personagens e programações da interação e das interfaces com 

o jogador. Neste, a temática será construída coletivamente com os  estudantes 

da EJA que  vivenciam os desafios reais locais: Baixa escolaridade; falta de 

saneamento básico, de calçamento, regularização fundiária e moradia digna; de 

ampliação dos serviços  do posto de saúde; precariedade dos serviços de transporte 

e segurança; drogadição; desemprego; violência doméstica;  falta de creches; 

exploração infantil e incidência de doença infecto-contagiosa, a exemplo da hepatite 

A.  

Metodologia  

Acadêmicos da pós-graduação em Modelagem Computacional, graduação em 

Pedagogia, Artes e Engª da Computação, temos participado de tarefas de 

comunicação e organização de eventos de formação política e cultural na 

comunidade, incluindo planejamento das atividades pedagógicas semanais da turma 

de 8ª série em parceria com a escola CAIC-FURG.  Além disso, realizamos estudos 

teóricos e reuniões presenciais no laboratório da universidade - e online, discutindo 

de forma multidisciplinar as várias possibilidades acerca  da criação do jogo. 

Os recursos possibilitados pela Blender Game Engine, através do design gráfico em 

três dimensões simulam aspectos da realidade da periferia trazendo a narrativa que 

está sendo construída a partir das falas dos sujeitos e de suas reflexões sobre as 

dificuldades cotidianas. Isso identifica a complexidade dos níveis de desafios e 

respectiva simulação do ambiente, primeiro, pelas provocações nas rodas de 

conversa, e depois, nos diálogos com os NPC’s (personagens não controlados por 

computador). 

Resultados e discussões  

O resultado final esperado será  o produto de comunicação e material didático a ser 

disponibilizado posteriormente para outras escolas e para download em site. Deve 

levar, subjetivamente, às concepções de autonomia, movimento popular auto-

organizado, solidariedade, sustentabilidade, controle social, cidadania e outros, 

oferecendo espaços para flexibilidade do planejamento docente a partir do 

desdobramento dos temas e uso interdisciplinar. 

Preliminarmente, já observou-se um comportamento pró-ativo dos alunos da EJA, 

resultante dos debates;  sensibilização e diálogo entre academia e comunidade, 

somando-se ao crescimento na aprendizagem, pela interação de todos os 

envolvidos.  

Considerações Finais  

Constatamos que muitos dos encaminhamentos pretendidos poderiam ser dados 

pela Associação de Moradores do Bairro onde reside a maioria destes alunos, 

percebendo o descaso das autoridades com os moradores de periferia. 

O ensino noturno, eventualmente em turno imediato ao dia exaustivo de trabalho, 

pode tornar-se mais atraente e menos cansativo ao educandos, a partir de um 

ambiente lúdico e reflexivo que traga diferença nas suas concepções como sujeito 

histórico. É possível inovar a prática pedagógica, deixando de resumi-la ao modo 
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tradicional e utilizando as linguagens múltiplas quando nos valemos coerentemente 

das TIC’s – Tecnologias da Ciência e Informação e propomos uma educação 

contextualizada. 

A indissossiabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pressupõe um contato 

dialógico entre a universidade e a sociedade e troca de saberes, reformulando as 

verdades existentes e produzindo conhecimentos novos, conforme  CORRÊA 

(2007).  
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