
 

 

 

TÍTULO: O USO DE JOGOS SOCIAIS PARA EDUCAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NAS REDES
SOCIAIS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TATIANA APARECIDA GUIMARÃES MIRANDAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARLOS WILLIAM DE LIMA FERREIRAORIENTADOR(ES): 



 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 

TÍTULO: O uso de jogos sociais para educação de sustentabilidade nas redes sociais. 

 

 

 

Linha de Pesquisa: Mídias digitais e Comunicação Digital 

 

 

Equipe: 

 

Orientador: Prof. Ms. Carlos William Ferreira de Lima  

Orientanda: Tatiana Aparecida Guimarães Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 



O presente projeto busca compreender, de que forma os jogos digitais usam do espaço virtual e 

como usuários partilham informações relacionadas com a sustentabilidade. 

Além disso, a pesquisa busca compreender, como a sustentabilidade, pode ser aliada as mídias 

digitais para causar impacto e ao mesmo tempo lazer aos usuários, sem a necessidade de uso 

das mídias tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. Os jogos de videogame ou 

advergames, voltados ao mercado publicitário, são ambientes digitais propícios ao 

desligamento do mundo real e imersão na brincadeira do faz de conta, no qual o jogador, fica 

mais livre das regras impostas no mundo real e pode perceber melhor a mensagem em meio ao 

ambiente do jogo digital. 

A hipermídia pode proporcionar uma confluência de possibilidades comunicacionais e os jogos 

digitais, fazem uso desse espaço, para integrar diversos modelos de comunicação e ao mesmo 

tempo, integrar pessoas que usam rede para comunicar-se, de forma on-line, possibilitando a 

criação de comunidades em torno do jogo e ao mesmo tempo tendo como características 

primárias a socialização, entretenimento, cooperação e diversão. 

Introdução 

Os jogos de videogames originaram-se de pesquisas feitas nos laboratórios da universidade de 

Massachusets, MIT, por volta do fim da década de 1950, ainda com características 

rudimentares, pois, usavam equipamentos com pouca capacidade de processamento, mas 

demonstrando o potencial que os jogos digitais poderiam ter no futuro do entretenimento 

interativo. 

  Os videogames tornaram-se novas formas comunicacionais hipermidiáticas, 

envolvendo as tecnologias computacionais para entretenimento de jovens e adultos ao logo de 

seus 50 anos de história por possibilitar que o jogador participe de uma narrativa virtual, dando-

lhe a possibilidade de alterar o rumo dessa narrativa do jogo, gerando uma nova forma de 

linguagem, uma forma parecida com o cinema, mas controlada pelo jogador.  

As transformações tecnológicas ocorridas nesse período deram aos jogos digitais uma 

nova linguagem, parecida com o cinema às vezes, mas com uma característica que somente os 

jogos digitais possuem: a possibilidade de contar uma narrativa com a participação do jogador 

e, só por meio dele, é que essa narrativa, pode ser construída, sem ele, o jogo permanece 

inerte.  

No cinema, o espectador é convidado a participar da história, mas apenas como 

espectador passivo, como afirma MCLUHAN: “O mundo do cinema não requer nenhuma 

participação. É um mundo de fantasia altamente visual, com o público sentado bem longe do 

espetáculo”.  

Diferente do cinema, o jogador é convidado por meio das imagens, projetadas em 

uma tela, a entrar em um mundo que não pode ser habitado fisicamente, mas com 

características muito próximas da realidade, como reações físicas e semelhanças com 

personagens que existem no mundo real, reproduzidos imageticamente, tornando a história um 

elemento sedutor e o jogador, um participante ativo dessa narrativa, tendo suas reações 

exibidas na tela por meio da interatividade que o jogo digital pode proporcionar.  

Com a adição da comunicação de dados, ou em rede, que a Internet pode 

proporcionar, os jogos digitais tomam uma nova característica, que é a socialização e a 



desterritorialização do indivíduo, em que ele está no ambiente digital, mas sem perder suas 

características fundamentais. 

Objetivo 

O objetivo do trabalho busca compreender como os jogos digitais deixaram de ser apenas 

produtos voltados ao entretenimento e hoje conseguem ser espaços que possibilitam a 

geração de comunicação e troca de informações, ao mesmo tempo que tornam-se alvo por 

busca de espaço publicitário ao mesmo tempo que são campos de informação. 

O campo da hipermídia ou a comunicação digital, tem se tornado frequentemente 

repertório de novas modalidades de pesquisa, no qual o campo computacional deixa de ser 

apenas uma ferramenta de comunicação e passa a criar novos modelos de linguagem, assim 

como os jogos digitais, passaram a ser usados também como mídias de publicidade e ao 

mesmo tempo, tornaram-se pauta de matérias jornalísticas. 

O jogo como elemento social, carrega consigo características de socialização e os jogadores 

partilham entre si, informações além de gerarem conhecimento dentro do espaço digital. 

Uma característica fundamental de todo e qualquer jogo, 

inclusive dos tradicionais, não-eletrônicos, encontra-se na sua 

natureza participativa. Sem a participação ativa e concentrada 

do jogador, não há jogo. Mantendo essa característica básica 

e comum a qualquer jogo, a grande distinção do jogo 

eletrônico em relação a quaisquer outros encontra-se, antes de 

tudo, na interatividade e na imersão (SANTAELLA 2004). 

 

Metodologia 

  A pesquisa se dará de forma exploratória, com análises de jogos on-line, 

disponíveis em mídias digitais, além de análise bibliográfica para composição do cenário 

acadêmico e interpretação dos ambientes digitais, no qual os jogos digitais se inserem, além do 

entendimento das técnicas usadas na publicidade para envio e recebimento de mensagens 

publicitárias com foco na sustentabilidade aos jogadores e usuários. 

  A pesquisa será aplicada de forma qualitativa e quantitativa, analisando os 

elementos abordados acima, além de entrevistas com jogadores e consumidores de jogos, para 

fortalecimento das análises e respectivos autores, que abordam o uso da hipermídia como 

espaço de ambientação e comunicação digital. 

 

 

Desenvolvimento 



  A pesquisa buscará compreender, como os jogos sociais tem papel cada vez 

mais determinante dentro da comunicação e como a relação que se cria com o mercado 

consumidor é construída por meio desses jogos. 

  A pesquisa também buscará como resultado secundário, compreender como os 

jogos sociais podem oferecer uma comunicação que resulte na consciência e impacto em 

relação a sustentabilidade, no qual os jogadores podem trocar experiências e produzir 

conhecimento. 

Educação e seus fatores 

A educação é o um dos fatores cruciais para o desenvolvimento do ser humano. E isso 

pertence a todas a sociedades. Sendo assim tendo como base o aprendizado e logo 

depois o ensinamento. Existindo a escola em que aprendemos a ler, escrever e a escola 

da vida. Na era digital educares se preocupam por acreditar que outros meios de 

comunicação possam interferir na educação de crianças e adolescentes. Acreditam que 

apenas a escola pode apresentar formas seguras de educar. Patricia Marks descreve o 

que ocorre claramente: 

“A palavra escrita foi historicamente o primeiro meio de comunicação de massa, 

estando intimamente ligada ao desenvolvimento da educação formal. O rádio foi o 

segundo meio de comunicação de massa e continua sendo o mais importante na 

maioria dos países do Terceiro Mundo. Para muitos, a palavra escrita é o símbolo de 

educação e o padrão a partir do qual todos os outros meios tendem a ser avaliados.  As 

pessoas que defendem este ponto de vista frequentemente consideram a televisão, o 

cinema e outros meios de comunicação eletrônicos mais recentes como uma ameaça à 

palavra escrita . Entretanto, cada meio tem sua maneira própria de apresentar um 

assunto. Faz pouco sentido privilegiar um meio, como o fizeram os intelectuais e o 

sistema educacional com a palavra escrita.” 

Patricia Marks também afirma que “é hora de analisar se em nosso sistema educacional 

foram ou não atribuídas à palavra escrita funções que outros meios podem fazer melhor.” 

Deixando claro que a forma padrão de educar não deve ser desvalorizado, mas sim 

atribuir novos tipos de aprendizado para que isso possa se tornar cada vez mais atrativo 

à crianças e jovens. E que com isso “crescendo expostas a uma diversidade de meios de 

comunicação, as crianças podem não concluir sua educação com tanta prática em leitura, 

como antigamente. Mas adquirem um conjunto de habilidades mais diversificado do que 

era possível quando a palavra escrita era o meio de comunicação de massa dominante” 

e que também “as mídias eletrônicas mais recentes, se usadas com inteligência, têm 

grande potencial para contribuir com a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 

Proporcionam habilidades mentais diferentes das desenvolvidas pela leitura e pela 

escrita.” 

Educação ambiental 

Na educação ambiental, o assunto não é apresentado obrigatoriamente ao educando. 

Mesmo com cenários assombrosos o tema acaba se tornando esquecido e sendo 



lembrado apenas quando é passado nas mídias e mesmo assim ainda não tem tanto 

impacto.  

“A educação ambiental é indispensável para a modificação de atitudes e para o 

desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a formação de sociedades 

sustentáveis e, por isso, deve ser incorporada em todos os níveis escolares, 

reexaminando-se os programas e os métodos de educação.” 

Por isso pode-se afirmar que “o impacto educativo de um veículo aumenta quando ele 

se torna assunto de diálogo e discussão”. Nas escolas deve ser apresentado com bastante 

clareza os impactos que podem ocorrer, catástrofes e problemas ambientais que 

acontecem a cada dia.  

“A educação ambiental deve se tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-

relações em uma perspectiva sistêmica, em um contexto social e histórico. Aspectos 

primordiais para seu desenvolvimento e seu meio ambiente tais como:  população, paz, 

direitos humanos, democracia, saúde, fome, degradação da flora e da fauna, devem ser 

abordados... Deve capacitar as pessoas a trabalhar conflitos e a integrar conhecimentos, 

valores, atitudes ações, buscando e transformação de hábitos consumistas e condutas 

ambientais inadequadas. É uma educação para a mudança.” 

O maior problema que impossibilita colocar o assunto meio ambiente dentro do âmbito 

escolar é a complexidade do tema, que devem ter desde os desastres naturais até 

práticas que a sociedade deve tomar relacionado ao assunto, saindo um pouco da 

educação formal e institucional. “De certa forma, e a educação ambiental, por meio de 

projetos socioambientais, luta contra o rigor da ordem academicista, propondo 

atividades em que predomina a criatividade que suscita um olhar sobre os nexos entre o 

cotidiano e o geral, entre o singelo e o complexo.” 

Aloisio Ruscheinsky afirma que o problema de ensinar educação ambiental não está 

somente neste tema, outras áreas também sofrem com isso. Os alunos perdem o 

interesse facilmente e com a era digital isso se tornou ainda mais comum. Por isso é 

importante que encontre outras alternativas para amenizar esse problema.  

Segundo Freire (1987), “essa educação não permite que educador e educando se 

encontrem em situação de transformação de conhecimento: “o educador”, por ser 

simplesmente aquele que doa conhecimentos prontos por meio de fórmulas e 

comunicados, e o educando, por receber passivamente essas informações sem 

questioná-las em atuar sobre elas.” 

Por isso as novas tecnologias preocupam mas também possibilitam novas formas de 

aprendizado na área da educação. Também fica por conta dela a quebra do paradigma 

de que as tecnologia atrapalham e não possibilitam, pelo fato de poder ser apresentado 

os dois tipos de educação: formal e informal. 

“A importância estratégica da Educação em um contexto de mudança de paradigmas 

exige a construção de uma noção complexa que supere a necessidade de distinguir entre 

educação formal e não formal, ou entre os vários focos fragmentados, como é o caso do 



qualificativo “ambiental”. Essa alfabetização tendo como fundamento o olhar ambiental 

se guiaria por uma tentativa de religar a dimensão humana ao ecossistema (Morin, 

2010b) ou à busca de um elo perdido ou de distanciamento indevido entre o natural e o 

social. Os riscos da visão sistêmica diante das novas tecnologias se refere a entender que 

o todo ou totalidade é sinônimo de tudo em uma plena indistinção.” 

Cenário brasileiro 

No Brasil, o país que ocupa o 53° em educação. Mas não podemos culpar apenas os 

educadores. O pesa dessa colocação também vem por parte da população que vem 

empurrando com a barriga e com o isso sem cobrança ao governo. A não ser por poucos 

que tentam mudar esse quadro. Por isso, o Brasil continua longe de atingir bons 

resultados de outros. Também, por esse fato alarmante é que um projeto para 

implementação de educação ambiental demorará a ser aplicado em escolas, 

principalmente sendo elas públicas. Mesmo assim, algumas campanhas estão sendo 

feitas e esse tema atualmente é muito lembrado mesmo a população não sabendo 

afundo do tema. 

Assim, a mudança acontece se todos esses fatos puderem ser resolvidos, é o que explica 

Ruscheinsky:  

“As inter-relações educativas, até então, têm sido presenciais e estão embasadas na 

aproximação entre os atores e interlocutores e requerem a coincidência espacial e 

temporal de quem intervém nelas. No espaço telemático as relações de espaço-tempo 

são outras e implicam em mudanças importantes para as inter-relações entre os seres 

humanos e particularmente para os processos educativos.” 

Para finalizar, é preciso ainda trabalhar muito para que esse quadro seja mudado e a 

educação ambiental seja implementada com sucesso não só em escolas, mas no geral. 

 

 

 

Meio ambiente e suas funções 

O meio ambiente é tudo que existe na Terra, sendo ele vivo ou não. Mas podemos focar 

principalmente em três elementos que fazem com que tudo isso tenha seu ciclo iniciado 

e encerrado, são eles: água, terra, ar e fogo. Porém, o uso excessivo e sem menor 

consciência vem fazendo com que esses elementos venham a ser escassos ou mesmo 

que ocorra a famosa “lei do retorno”. Sim, a natureza está se voltando contra nós e sem 

nenhum pudor tentando devolver tudo que produzimos e jogamos fora pra tentar salvar 

o pouco que resta dela. O que podemos fazer? Reconstruir. É aí que entra a 

sustentabilidade. Temos como recomeçar, mas isso deveria ser pra ontem, e o pouco da 

população que ajuda não basta. 

Ruscheinsky definiu o meio ambiente como:  



“ “Meio ambiente” como o conjunto dos processos abióticos e bióticos existentes na 

Terra passíveis da influência da ação humana. Sem o aspecto social, todavia, não há 

abrangência efetiva do “meio ambiente”, na sua totalidade. Assim, usamos do 

mecanismo da “curvatura da vara” (que Saviani, 1983, usa na área da educação, 

atribuindo sua paternidade de Lênin) para insistir fortemente no componente humano 

do “meio ambiente” na seguinte caracterização: “meio ambiente” é o espaço-tempo 

histórico ocupado pelos entes no qual transcorre a vida dos seres humanos. E esclareci 

que esse espaço-tempo, à maneira do da física relativista, deve ser entendido como o 

produto da presença e das relações existentes entre os “entes”. “        ( Aloisio 

Ruscheinsky, 2012 – pág. 43) 

Assim, firma-se o que havia dito anteriormente, o ser humano, ser vivo faz parte do meio 

ambiente existente em nossa e sua ações podem causar o efeito negativo ou positivo 

dentro deste universo. Isso significa que esse “espaço-tempo” só depende de nós se 

quisermos sobreviver. 

Assim, também se estabelesse Marx, afirmando que: 

“Nota-se, então, que na Terra e até onde alcançar o efeito da ação humana, o meio 

ambiente é simultaneamente a condição e o resultado histórico da interação dos 

humanos com o restante da natureza. Tal intercâmbio dá-se de forma privilegiada por 

intermédio do “trabalho”, que é uma das atividades que diferencia os seres humanos 

dos demais seres vivos e que se define como um processo entre o homem e a natureza 

no qual o homem realiza, regula e controla mediante sua própria ação, seu intercâmbio 

de matérias com a natureza para se apropriar sobre uma forma útil para sua própria 

vida a matéria da natureza” (Marx, 1864 – Livro I, Seção 3, Cap. V).  

Ou seja, nós interagimos com o restante da natureza, que segue fortemente sua cadeia 

sem se quer deixar abalado nenhum ecossistema, e pelo contrário, até ajudando para 

que ele se desenvolve e permaneça de pé. Como Marx descreve, temos o poder do 

trabalho. Diferente do restante das cadeias podemos influenciar sim o meio ambiente e 

assim estabilizar o estiver desregulado. 

Surgimento do termo “sustentabilidade” 

 

Acerca de um assunto que vem sendo debatido e tratado, por um lado a busca de 

soluções e por outro pessimismo de uma considerável quantidade de pessoas que 

acreditam não haver solução, ou nem mesmo pequenos reparos. A sustentabilidade está 

em alta, seja por modismo ou por preocupação. E esse termo, que se tornou popular, 

surgiu para que não só o governo, mas a população tome providências e considerações 

a respeito de seu efeito.  

 



Segundo Aloisio Ruscheinsky, à medida que o ser humano foi se distanciando da natureza 

e passou a encará-la como uma gama de recursos disponíveis a serem transformados em 

bens consumíveis, começaram a surgir os problemas socioambientais ameaçando a 

sobrevivência do nosso planeta. Foi assim que também começou toda a essa mudança 

de pensamento em relação ao meio ambiente. Ao se depararem com mudanças 

climáticas nunca vistas. 

 

“Em 1977, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental da ONU 

(realizada em Tbilisi, Geórgia, parte da então URSS; assinalava que “o conceito de meio 

ambiente abarca uma série de elementos naturais, criados pelo homem, e sociais”, e 

que “os elementos sociais constituem um conjunto de valores culturais, morais e 

individuais, assim como de relações interpessoais na esfera do trabalho e das atividades 

de tempo livre”. Assim afirmava-se claramente uma ótica não biologicista do “meio 

ambiente” ao se dar a esse conceito um perfil nitidamente socioambiental. “ ( Aloisio 

Ruscheinsky, 2012 – pág. 43) 

 

No Brasil, 15 anos depois, o assunto começou a ser tratado com maior atenção, “um 

marco importante foi a Conferência Mundial das Nações Unidas no Rio de Janeiro (1992), 

cujos resultados foram oficialmente consolidados por meio do Plano de Ação intitulado 

“Agenda 21”, pelo qual se firmam concretamente os compromissos entre as cúpulas dos 

diversos países envolvidos.”  

 

“Dessa conferência resultou também o “Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, no qual constam recomendações 

sobre a importância da implementação de ações comprometidas em consolidar os 

seguintes valores: responsabilidade individual e coletiva; pensamento crítico e inovador; 

uma educação ambiental caracterizada pela visão interdisciplinar e capaz de suscitar 

consciência ética, que não seja neutra, mas um ato político baseado em valores para a 

transformação social. O documento também faz referência aos métodos e aos 

conteúdos.”  ( Aloisio Ruscheinsky, 2012 – pág. 43) 

Ou seja, com isso foi firmado que o meio ambiente, dito de um modo popular fosse o 

sustento de um todo, e que sem ele, não haveria vida. Por isso “a concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interpendência entre o meio natural, o 

socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.”  Ruscheinsky, 2012. 

 

Sustentabilidade se estabelecendo dentro de uma sociedade 

 



Com a popularização da sustentabilidade, começou a surgir pessoas com interesse em 

fazer com que o problema fosse ao menos amenizado. Com o sentimento da “parcela de 

culpa” curiosos começaram a surgir e até mesmo ativistas a respeito do assunto firmaram 

guerra a quem tivesse opinião contrária, assim como “enfocada no âmbito dos problemas 

ambientais, constitui-se como resultado de reflexões e pesquisas realizadas no seio de 

diversas áreas do conhecimento – ciências, medicina, psicologia, tecnologia, ecologia, 

sociologia, economia, política (Ramos, 1997)”, sendo assim, “nesse contexto, só aumenta 

a importância da educação ambiental visando uma sociedade tecnológica, complexa ou 

de risco em que a desordem e o caos ocupam o seu espaço; bem como, ante os 

mecanismos de ataque à biodiversidade, redobram os desafios e a relevância na 

construção da sustentabilidade (Trevisol, 2003)”. 

 

Com tantas pesquisas sendo feitas a respeito do aquecimento global, efeitos desta 

mudança como os gases do efeito estufa e o dióxido de carbono ficaram tão famosos a 

ponto das autoridades buscarem formas para combater esse drama da sociedade. 

Estratégias e esforços vem sendo criados para amenizar tamanho problema. Isso também 

é desmascarado de forma chocante no livro “Uma verdade inconveniente” dirigido por  

Al Gore, segundo ele: 

 

"A atual crise climática talvez dê a impressão de ocorrer lentamente; mas na verdade, 

ela está acontecendo muito depressa, e já se tornou uma verdadeira emergência 

planetária. Em chinês, a palavra 'crise' consiste em dois caracteres. O primeiro é o 

símbolo do pergigo; o segundo é o símbolo de oportunidade. Para enfrentar e vencer o 

perigo temos de reconhecer que estamos diante de uma crise. Sendo assim, por que 

nossos líderes parecem não escutar esses sinais de alerta tão claros? Estariam eles 

resistindo a reconhecer a verdade porque sabem que, no momento em que o fizerem, 

terão de enfrentar o imperativo moral de agir? Ou será apenas mais conveniente ignorar 

os alarmes? 

Talvez seja; mas o fato é que as verdades inconvenientes não desapareceram apenas 

por não serem vistas. Quando ninguém reage a elas, sua importância não dimunui, mas 

aumenta."  

 

 

Todas as áreas de pesquisa a todo vapor não solucionam o problema, até mesmo 

porque “a crise ambiental por certo não pode ser encaminhada somente pela 

priorização da ciência e da tecnologia, porém inclui a busca por eficácia na mediação 

dos conflitos ambientais e na produção de uma consciência socioambiental 

(Ruscheinsky, 2012)” da população, seja por qualquer meio.  

 



Sem que as autoridades tomem alguma providência, a população se sente um tanto 

desinformada e não sabe ao menos como agir, a não ser por pequenos gestos como 

separar o lixo, economizar água e etc. Esses meios funcionam, mas não são totalmente 

eficazes. ONGs como Greenpeace vem lutando contra esse mal. E da melhor maneiro 

possível, usando de certo incomodo e obrigando muitas empresas a esclarecer conflitos, 

faz com que essa prática venha se tornando comum. E isso com uma parcela da 

população, que assina petições e pede mudanças em relação a esse cenário de terror que 

vivemos. 

 

Segundo Perrenoud “para que se atinja com a reforma do ensino as pretensões 

delineadas nos princípios e fins da educação ambiental descritos nos vários documentos 

oficiais, é necessário que façamos uma análise profunda das contradições e que 

sejamos conscientes da complexidade que envolve a referida reforma.” Deixando claro 

que, a reforma pode e deve ser usada para esclarecer, não para dificultar. Assim sendo 

“a dimensão educativa dos processos de gestão ambiental é uma referência necessária 

para a definição de estratégias políticas voltadas para a mudança de paradigmas. (Sá, 

2004, p. 69)” e “os desafios que os avanços tecnológicos e a crise ambiental põem para 

a visão sistêmica conduzem alguns autores à defesa da alfabetização ecológica (Molon e 

Dias, 2009)” 

 

A visão que temos desde o começo da civilização é de que precisamos destruir pra 

constuir, usar de matérias primas para a evolução da sociedade, e com a chegada da 

sustentabilidade, é testado o efeito contrário. Pois, sem a matéria prima paramos de 

evoluir e começos a regredir, sendo assim “a educação ambiental, entre outras 

atribuições diante de uma crise civilizatória ou do modelo de sociedade sob o mando da 

lógica da razão instrumental, possui uma característica de provocar uma desordem 

criadora (Sá, 2004), especialmente porque a ordem em vigor degrada o ecossistema e 

conduz ao declínio da biodiversidade.“ 

 

Para finalizar: 

“A visão ecossistêmica ou concepção sistêmica se compreende como uma abordagem 

integrada dos problemas e das resoluções em face das mudanças ambientais. Em 

relação aos conflitos socioambientais, prevê a participação ativa na avaliação de 

impactos ambientais, prevê a participação ativa na avaliação de impactos ambientais, 

bem como entende como fundamental as contribuições de diferentes vertentes para o 

estabelecimento de soluções norteadoras para as ações de proteção ambiental. Uma 

interrogação sempre se põe: se não basta um quadro geral de situação dos principais 

ecossistemas brasileiros, dando ênfase às respectivas ameaças cada ecossistema 

regional ou local possui peculiaridades.”                                                   ( Aloisio 

Ruscheinsky, 2012 – pág. 129) 



Pra finalizar esse capítulo, a sustentabilidade veio para que a população tivesse um alívio 

momentâneo, porém, sem práticas fortemente efetivas o regresso continua seu processo e o 

tempo continua a ser corrido pra tamanha desordem que existe atualmente no Planeta Terra. 

 

 

Videogames desde o seu início 

No livro “O desenvolvimento do raciocínio na era da eletrônica: os efeitos da TV, 

computadores e videogames” que foi lançado em 1988 por Patricia Marks, apresentava 

os prós e contras da dos videogames, na época em que surgiam os primeiros videogames, 

muitos pais, mesmo comprando por insistência dos filhos, temiam esse novo tipo de 

interação por acharem um tanto sem nexo, acompanhe o trecho que esclarece muito 

bem o que ocorria na época:  

“Nos últimos anos, um novo meio de comunicação surgiu, fascinando jovens e 

preocupando os pais: os videogames. Alguns adultos temem que, mais que a televisão, 

os videogames sejam, na melhor das hipóteses, fúteis e, na pior, bestificantes e 

violentos. Enquanto muitos veem a familiaridade dos jovens com os microcomputadores 

como uma tendência promissora, outros temem que ela reforce inclinações associais, ou 

mesmo, anti-sociais”. 

Atualmente 

Nos dias atuais vemos um cenário muito diferente. A indústria dos jogos eletrônicos já 

superou a do cinema, que na década de 80 e 90 era insuperável. Segundo texto publicado 

por Matheus Ferreira no site da Universidade Federal de Goiás “essa indústria deve 

faturar até 2017 cerca de U$ 100 bilhões, algo que seria inimaginável a pouco tempo 

atrás.” E que “o fator determinante para esse crescimento da indústria aumento do 

número de jogadores. A visão de ser algo feito para o público infantil foi deixada para 

trás, com produções muitas vezes se aproximando de narrativas cinematográficas, com 

grandes histórias e gráficos quase realistas.”  

Podemos observar que a algum tempo atrás o erro estava no tipo de interação que era 

oferecido às crianças e adolescentes, faltava aventura e não despertava curiosidade de 

ter o desfecho do game. Tanto no começo da era dos games quanto hoje em dia pode 

ser observado que o problema não está no jogo que pode ser ou não violento e sim no 

mistério que ele apresenta. Sendo assim, a complexidade também conta como um ponto 

muito forte para o interesse, deixando claro que essa indústria não pertence mais 

somente aos jovens, os adultos entram como público forte que fazem com que o 

faturamento seja bilionário. Um exemplo foi uma pesquisa citada por Patricia Marks na 

época em que surgiram os primeiros jogos eletrônicos:  

“Thomas Malone analisou a atração dos jogos de computador, começando com uma 

pesquisa sobre preferências das crianças que se tornaram familiarizadas com uma 

ampla variedade de jogos nas aulas de computador de uma escola primária particular 

em Palo Alto , na Califórnia. As idades das crianças variavam de 5 a 13 anos, e os jogos 



de aventura abrangiam desde jogos de aprendizagem. Os elementos visuais foram 

importantes para a popularidade dos videogames: os jogos gráficos como o Petball 

(fliperama por computador) e Snake 2 (dois jogadores controlam o movimento das 

cobras e sua pontaria nelas) eram mais preferidos aos jogos de palavras como Eliza 

(uma conversa com um psiquiatra simulado) e Gold (uma história para preencher sobre 

Cachinhos Dourados). O fato de que os três jogos menos preferidos – Stars, Snoopy e 

Draw – não tem nenhuma animação, ou muito menos do que os jogos mais requisitados 

indica que há grande atração pelas imagens visuais dinâmicas.” 

 

Mesmo com mercado de jogos crescendo, ainda existe uma fraqueza que pode 

apresentar ameaça pra essa indústria que vem crescendo tanto. Mesmo com a variedade 

de jogos e com os adultos sendo o público de maior crescimento. Os pais ainda se 

preocupam com a violência que pode ser influenciadora nas atitudes de filho. Claro, um 

jogo que pode ajudar na educação ambiental não tem como haver preocupação. Porém 

esse é um ponto forte que deve ser esclarecido. Daniel Anderson mostra, que esse 

“trauma” pode ser o medo pelo desconhecido: 

 “Os videogames tem conteúdo violento; a TV tem conteúdo violento; as histórias em 

quadrinhos tem conteúdo violento; os filmes tinham (têm) conteúdo violento. Há muito 

se crê que o conteúdo violento possa ensinar um comportamento violento. E, no 

entanto, novamente nossas sociedades descobrem um novo meio onde exibe-se tal 

conteúdo e mais uma vez a demanda é insaciável.” 

Entrando no tema sustentabilidade, no mercado softwares existentes possuem bom 

conteúdo para educação ambiental, porém são pouco atrativos. Como citado 

anteriormente, a complexidade e realidade do jogo que o tornam mais atraente, segundo 

Aloisio Ruscheinsky: 

“Os meios de comunicação mais recentes, como a internet, apesar de serem capazes de 

promover um ambiente rico, desafiador, interativo, colaborativo e propiciar 

comunicação rápida, têm sido usados de forma inadequada. Sites e softwares 

educacionais disponíveis no mercado, apesar de atrativos, na sua maioria, priorizam o 

aspecto informacional, instrucional diretivo algorítmico, constituindo-se em ambientes 

prontos, acabados apoiados em pressupostos de teorias comportamentalistas” 

Em matéria publicada em 2011 pelo site TechTudo mostra que a indústria dos games já 

se interessa por jogos voltados ao estímulo do aprendizado. Exemplo destes citados por 

eles são: 

• Big Brain – Jogo de quebra-cabeças 

• Carmen Sandiego – Estímulo geográfico 

• Scribblenauts – Criatividade linguística 

• Democracy – Geopolítica 

• Monopoly – Administração financeira; entre outros. 



Isso mostra que, existe grande possibilidade de desenvolvimento de um game voltado 

para sustentabilidade.  

 

No Brasil, a chance de crescimento dessa indústria é possível, porém “as grandes 

empresas internacionais não crescem no Brasil por falta de talentos de qualidade”. Porém 

existe a possibilidade por apresentar tantas fontes e empregabilidade. “A cadeia de valor 

da indústria é uma das mais ricas, pois agregam empreendedores, plataformas e 

ferramentas, desenvolvedores, distribuidores, mercado editorial, entre outros”. Por isso 

existe grande possibilidade de estabelecer mais uma fonte de recursos para o Brasil. “ 

Mídias digitais 

De modo geral as mídias digitais tem como base a exploração e compartilhamento de 

fontes livres no meio digital. Sendo assim podemos incluir as redes sociais, sites de 

informação e entretenimento e canais entre marca e cliente. Sendo uma fonte rica e 

hoje em dia quase que insubstituível quando o fator é divulgar ou mudar a visão de uma 

marca. Com as redes sociais, isso se torna ainda mais viável. As pessoas compartilham 

essas informações, dão suas opiniões e ainda impactam outras pessoas e assim por 

diante. Diante disso, esse cenário é bastante propenso para uma possível 

implementação de um game voltado para a educação ambiental. Patricia Marks cita 

como isso influencia diretamente as pessoas: 

 

“A televisão, os videogames, os computadores e outros recursos da informática vieram 

para ficar e sua crescente penetração e torna imprescindível a descoberta de uma 

utilização melhor para eles. Há vinte anos, Marshall McLuhan expôs a tese 

revolucionária de que “o meio é a mensagem”. Sua ideia era cada meio de comunicação 

produz efeitos sociais e psicológicos sobre seu público,  relações sociais únicas e uma 

forma de consciência ou modo de pensar singulares que quase independem do conteúdo 

que é transmitido. Estes efeitos constituem a mensagem do meio. A famosa frase de 

McLuhan é amplamente citada (mesmo não sendo na mesma proporção entendida). 

Porém, seu próprio trabalho, que consiste principalmente de análise literária e intuição 

artística, proporciona mais especulações gerais do que informações com base científica 

sobre a natureza desses efeitos. Além disso, dois meios intimamente ligados que 

atualmente tornam-se cada vez mais importantes, os vídeo-games e os computadores, 

não existiam como meios de comunicação de massa na época em que McLuhan 

escreveu. Atualmente, a pesquisa sobre efeitos dos meios de comunicação é um campo 

florescente, mas estamos só começando a entender, a partir de uma perspectiva 

científica, qual a influência dos meios de comunicação, desde a palavra escrita e o rádio 

à televisão, videogames e computadores em nossa consciência.” 

A interatividade que as mídias digitais oferecem proporcionam de forma democrática a 

relação entre os usuários da mesma. No caso dos games “é possível que, antes do 

advento dos videogames, a geração criada na era do cinema e da televisão se encontrasse 



num dilema: o meio mais ativo de expressão, a escrita, não possuía a qualidade do 

dinamismo visual. A televisão tinha dinamismo, mas impedia a participação do 

espectador. Os videogames são o primeiro meio que combina dinamismo visual com uma 

participação ativa por parte das pessoas.” E também segundo Lúcia Leão “não apenas 

estamos mudando radicalmente, de corpo e mente, mas também estamos nos tornando 

ativamente envolvidos em nossa própria transformação.” 

“Na verdade, o velho debate sobre o artificial e o natural não é mais relevante. Estamos 

interessados só no que pode ser feito de nós,  não no que nos faz. No tocante à 

santidade do indivíduo, somos agora, cada um de nós, feitos de muitos indivíduos, um 

conjunto de selfs. Na realidade, o sentido do individual está dando lugar ao sentido 

interface. Nossa consciência nos dá o limite impreciso de identidade, oscilando entre o 

interior e o exterior de todo tipo de definição que poderíamos estabelecer do que é ser 

um ser humano. Somos todos interfaces. Somos mediados pelo computador e 

possibilitados pelo computador. Esses novos modos de conceitualização e de percepção 

da realidade envolvem mais do que um simples tipo de mudanças quantitativas na 

maneira pela qual vemos, pensamos e agimos no mundo. Constituem uma mudança 

qualitativa em nosso ser, uma faculdade de “cibercepção” pós-biológica.” 
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