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RESUMO

As catástrofes naturais causam enormes danos humanos, sociais, econômicos e ambientais, sobretudo em grupos e territórios em situação de 
vulnerabilidade socioambiental. As grandes catástrofes ocorridas nos últimos anos têm impulsionado ações intersetoriais, como o curso “Agentes 
Locais em Desastres Naturais: defesa civil e saúde na redução de riscos”, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz entre os 2012 e 2014. A 
capacidade de tomada de decisões estratégicas antes, durante e depois de desastres naturais é uma qualidade importante para um agente local, 
mas pela própria natureza do tema, frequentemente não é possível fazer ensaios prévios sobre tais ações.  Assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar a criação de um jogo digital capaz de simular de forma simplificada diferentes situações relacionadas a desastres naturais permitindo 
ao agente testar seus conhecimentos e aprimorar sua capacidade resposta, visando torná-lo mais efetivo nas situações reais de campo. Os 
princípios teóricos que orientaram o desenvolvimento foram o conceito de jogo digital como participação (RAESSENS, 2005) e a teoria da retórica 
procedimental (BOGOST, 2007). As etapas metodológicas incluíram o levantamento bibliográfico sobre o tema, a concepção inicial a partir dos 
objetivos propostos, o levantamento de informações com pesquisadores especialistas no tema e criadores do curso original, o desenvolvimento 
de uma arte atraente e informativa, a escrita da narrativa que guia o jogador, os primeiros testes de funcionamento e por fim o desenvolvimento 
do protótipo inicial. Aspectos importantes ressaltados no jogo foram: 1) oportunidades de tomada de decisão ao aluno do curso; 2) a importância 
da participação da comunidade na prevenção e manejo de desastres; 3) a articulação das atividades do gestor de saúde no nível macro e do 
agente de saúde no nível local; 4) os aspectos humanos ligados aos desastres naturais, pondo o jogador em contato com as opiniões, sugestões e 
traumas dos envolvidos. O resultado foi um jogo para treinamento de agentes de saúde que também é acessível ao público em geral, 
contribuindo tanto com a formação dos agentes de saúde quanto potencialmente servindo para conscientizar a população da importância do 
trabalho destes profissionais.
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