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JOGO DA ARTE
Agora é só baixar da internet
Game educativo produzido em SC está disponível para download gratuito, e criadores querem sugestões para nova versão
REPRODUÇÃO

JÚLIA ANTUNES LORENÇO

O único game educativo sobre
história da arte do país, produzido em Santa Catarina, será repaginado e terá sua versão nova
lançada em 2013.

Construção com
desenho a lápis
e aquarela

P

ara isso, envolvidos no trabalho
estão pedindo sugestões de alunos e professores. O jogo A Mansão
de Quelícera está disponível para
download e foi incluído pelo Ministério da Educação no Guia de Tecnologias Educacionais – uma espécie
de certiﬁcação de produtos que têm
ﬁnalidade pedagógica.
O jogo foi produzido entre 2000 e
2005 pelo estúdio de design digital
Casthalia, que ﬁca em Florianópolis,
em parceria com o Centro de Artes
da Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc), sob coordenação
do professor Antonio Vargas, que
também está à frente do projeto atual.
Na época, foi distribuído para escolas
em CD-ROM.

PARA O

DOWNLOAD

Acesse:
www.quelicera.casthalia.com.br

O game participou de festivais,
conferências, e foi tema de duas teses de mestrado. Uma delas, feita em
2010 no Rio de Janeiro, sugeriu melhorias ao jogo.
– Em 2010, estamos falando de
cinco anos depois da finalização do
game, e muita coisa mudou no padrão de jogos para crianças – explica
a artista visual e designer educacio-

nal Ana Beatriz Bahia, uma das fundadoras do estúdio Casthalia.
Para a versão atual, serão pensados
em novos recursos de interface. Deve
ser revista a idade do público-alvo.A
primeira edição era para estudantes
entre nove e 13 anos.
A atualização do game deve ter
uma faixa etária mais definida.
Quando pronto, o game ficará dis-

SEU MELHOR AMIGO EM BOAS MÃOS!!!

O Clube do Assinante reuniu os melhores pets shops e clínicas
veterinárias da cidade para oferecer benefícios exclusivos aos
assinantes. No Clube Pet você encontra tudo o que precisa
para seus animais de estimação como ambiente climatizados,
profissionais especializados, banho e tosa, etc. Confira!!!
Boutiquarium Aquarismo e Pet Shop
Capoeiras 3244-8039 (Angeloni)
Beira Mar 3333-0111 (Angeloni)
3269-8401 (Floripa Shopping)
DESCONTO CLUBE DO ASSINANTE 20%

Pet Sul
Trindade 3025-1150
DESCONTO CLUBE DO ASSINANTE
ATÉ 25% NOS SERVIÇOS

Pet Shop Caninos Brancos
São José 3343-0875
Barreiros 3258-0764
DESCONTO CLUBE DO ASSINANTE
BANHO E TOSA

Se você já é assinante e ainda não possui seu cartão do Clube do Assinante, ligue 0800.48.1400
Para assinar o Diário Catarinense ligue 0800.644.4001 ou acesse www.diario.com.br/assinaturas

ponível na internet, sem precisar ser
distribuído para as escolas por CD.A
ideia, de acordo com Ana Beatriz, é
alcançar o maior número de crianças e jovens. Para ter mais sugestões
de mudanças, o jogo está disponível
para download.
– Queremos que as pessoas voltem
a jogar e voltem a dar o retorno que
é muito importante para o aperfei-

çoamento. Estamos em processo de
discussão – explica.
O game faz referência a 101 obras
de arte, de artistas como Michelangelo,Van Gogh e Cézanne. Nele, o jogador precisa desvendar os mistérios de
uma mansão abandonada.
Os cenários e os personagens de
A Mansão de Quelícera foram construídos com técnicas tradicionais das
artes plásticas em desenho a lápis e
a aquarela. Ana Beatriz explica que
é o único jogo do Brasil que faz esta
abordagem para a disciplina de arte.
– Temos games para o desenho e
para a pintura. Os parâmetros curriculares do MEC pedem essa produção de desenho, mas também uma
apreciação e uma contextualização
da arte – argumenta.
Para ela, que é doutora em Educação, é importante usar tecnologia em
sala de aula, para que as crianças não
a associem apenas a momentos de lazer e diversão.
julia.antunes@diario.com.br

