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RESUMO 

Sinergia é a necessidade de unir forças em busca de um mesmo objetivo. A 
união de forças a favor da formação dos alunos é uma alternativa sedutora e 
que, em muito, enriquece a experiência de aquisição de conhecimento. Se um 
tema pode, e deve, ser abordado em suas diversas facetas por disciplinas 
diferentes, por que não trabalhá-la de maneira coletiva, com o maior número de 
especialistas desenvolvendo o trabalho de maneira integrada. Para atender 
essa necessidade educacional muitas propostas de projetos interdisciplinares 
têm sido desenvolvidas. O objetivo deste artigo é desenvolver, de forma 
sinérgica, uma proposta metodológica interdisciplinar para abordar o conflito 
entre Israel e Palestina utilizando um jogo computacional. A proposta tem como 
material principal o jogo Peacemaker, que aborda o conflito entre Israel e 
Palestina de uma forma lúdica e instigante. O jogo apresenta ao participante o 
desafio de assumir o papel de líder político de um dos dois lados do conflito, 
fazendo tomadas de decisões (políticas, diplomáticas sociais e econômicas) 
com o objetivo final de alcançar a coexistência política das duas partes. A 
metodologia foi dividida nas seguintes etapas: a) análise de perspectivas 
interdisciplinares integrando conhecimentos de áreas de geografia, informática, 
sociologia, inglês e psicologia; b) desenvolvimento da proposta para ser utilizada 
em sala de aula, em 8 horas de atividades, e questionários avaliativos qualitativos 
e quantitativos; c) aplicação da proposta e análise dos resultados. A pesquisa 
foi desenvolvida com uma turma de alunos do primeiro ano do ensino médio. 
Na análise prévia do conhecimento dos participantes percebeu- se quase um 
total desconhecimento acerca do tópico proposto. Posteriormente, foi apresentado 
o conteúdo programático sobre a história e a geopolítica da região do conflito, 
buscando envolver os alunos no tema, através recursos tecnológicos como 
vídeo e apresentação. Finalizando a parte teórica, foi discutida a possibilidade 
da coexistência dos dois estados em uma mesma região, sendo Jerusalém 
capital em comum. À primeira vista, pareceu ser uma ideia absurda, mas que foi 
sendo assimilada à medida que experimentavam o jogo. Em seguida foram 
desenvolvidas atividades que intercalavam momentos de explanação e 
discussão sobre dúvidas do tema e momentos em que os alunos jogavam no 
computador. Percebeu-se, a partir de observações feitas pelos próprios alunos 
(100%) que se sentiram motivados pelo assunto abordado, principalmente, 
devido à maneira inovadora que foi desenvolvido. Como resultado, em uma 
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avaliação feita pelos alunos, o processo desenvolvido teve um alto índice de 
aprovação (87,5%), não se sentiram cansados mesmo sendo uma atividade 
extensa. Além disso, afirmavam (100%) que a estratégia de ensino utilizada era 
divertida e fora da rotina de sala de aula e, se possível, que fossem utilizados 
outros jogos para o ensino de novos temas. Comparando-se o questionário 
sobre o conflito, antes do início dos trabalhos com um aplicado ao final, 
percebe-se que os alunos alcançaram significativa melhora na qualidade das 
respostas (75%) às perguntas dos questionários. Conclui-se que, de maneira 
geral, os alunos são bem mais estimulados através da utilização de recursos 
tecnológicos e abordagem interdisciplinar, possibilitando maior assimilação e 
interesse pelo conteúdo. 
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