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Resumo:  Passados  mais  de  40  anos  do  início  do  processo  de  modernização  da
agricultura,  intitulado  como Revolução  Verde,  sobram evidências  de  que seus  efeitos
sobre o mundo rural e sobre a sociedade foram desastrosos. Portanto, na década de 70,
houve uma difusão da Agroecologia, com o objetivo de amenizar os impactos causados
por  esse  padrão  de  agricultura.  O  enfoque  agroecológico  ressalta  o  fato  de  que  a
produção e a  transmissão de conhecimentos são atividades próprias do ser  humano,
exercidas individual  ou coletivamente por  meio  das  culturas,  e  é  responsabilidade  de
todos  a  difusão  desses  conhecimentos.  Partido  disso,  e  tendo  em  mente  as
potencialidades pedagógicas de jogos para dispositivos móveis, propõe-se o uso dessas
tecnologias  para  simular  um  ambiente  virtual  de  produção  agrícola  para  auxiliar
professores no ensino de Agroecologia nas instituições de ensino brasileiras, tendo em
vista, tornar o aluno capaz de desenvolver modelos de agricultura ecológica levando em
consideração  cada  agro  ecossistema  brasileiro.  A  metodologia  empregada  para  o
desenvolvimento do jogo consiste na coleta e reunião de bibliografias, escrita de roteiro,
definição  da  mecânica  de  jogo  e  a  criação  do  jogo  em  si.  O  mesmo,  se  encontra
atualmente na fase de roteirização. Finalizado o primeiro protótipo, será disponibilizado
aos  alunos  da  disciplina  de  Agroecologia  do  curso  técnico  de  Agropecuária  do  IFCE
campus Crato para testes. Logo em seguida, será realizado a correção de possíveis bugs,
bem como a adição dos próximos níveis do jogo.
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