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RESUMO 

Este ensaio tem como foco principal explicitar, analisar e integrar o arcabouço teórico 
referente à Sustentabilidade e à Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) com as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Destaca-se como a EDS pode ser 
fundamentada e incorporada às TIC, de modo a formar um cidadão esclarecido e fomentar a 
inserção da Sustentabilidade em todas as atividades humanas. Esses conceitos são apropriados 
como matéria-prima para a concepção de um game digital destinado aos dispositivos móveis: 
o ECO2FS. Essa app propõe a efetivação plena do processo de ensino e aprendizagem na 
EDS, despertando valores éticos e encorajando ações sustentáveis concretas. Com caráter 
interdisciplinar, este ensaio reflete ainda sobre a construção de ambientes que não sejam 
limitantes e que estimulem a aprendizagem, incitando a criatividade e fomentando o 
engajamento no processo de ensino e aprendizagem da EDS. Portanto, propõe-se o emprego 
da Gamificação em sintonia dinâmica com o conceito de Mobile Learning, ou, simplesmente, 
M-learning.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, o aquecimento global e suas consequentes implicações climáticas, 

como a poluição, o esgotamento de recursos naturais e as desigualdades e segregações sociais, 

são temáticas bastante alarmantes. O tema da Sustentabilidade é visto como urgente e 

contemporâneo, além de ser concebido para amenizar os efeitos dessa crise mundial 

instaurada.  

É inegável que mudanças significativas foram incorporadas ao processo 

produtivo, à economia e ao modo como as sociedades estão organizadas, porém traços 

históricos característicos desse sistema predatório ainda permanecem vivos, reproduzindo, em 

sua essência, relações desiguais de poder, acesso discriminatório às riquezas, degradação 

ambiental e comportamento humano voltado ao consumo desenfreado e individualismo.  

Nota-se um quadro de insustentabilidade alarmante, calcado em um conceito de 

sustentabilidade que ainda não foi materializado em ações concretas e permanentes. Diante 

disso, a preocupação com o papel determinista que as dimensões da sustentabilidade 

(econômica, social e ambiental) exercem sobre a qualidade de vida, em nível local e global, 

suscitou a construção de instrumentos globais de viabilização de uma sociedade sustentável.  

A proposta da Agenda 21 (UN, 1992) materializa a urgência em promover 

efetivamente o desenvolvimento sustentável. Esse documento internacional estabelece a 

educação como base fundamental para a consecução do desenvolvimento sustentável, 

explicitando que os ensinos formal, não formal e informal são imprescindíveis para que as 

pessoas tenham a capacidade de avaliar e solucionar problemas acerca do desenvolvimento 

sustentável, despertando valores éticos, consciência socioambiental e participação pública 

efetiva na tomada de decisões. Apropriando-se da abordagem teórica disposta no referido 

documento, depreende-se que o ensino formal é aquele que ocorre nos sistemas tradicionais 

de ensino, como as escolas, o não formal são as inciativas organizadas de aprendizagem 

materializadas fora dos sistemas de ensino, ligado à aplicação prática e o informal é o 

decorrente de processos naturais, empreendido pelos pais, em igrejas ou leituras, por exemplo. 
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Assim, o presente ensaio tem por objetivo fundamental explicitar, analisar e 

integrar o arcabouço teórico referente à Sustentabilidade e à Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) com as Tecnologias Digitais. Esses conceitos são 

apropriados para pensar o desenvolvimento do game digital destinado aos dispositivos 

móveis: o ECO2FS. Destaca-se como a EDS pode ser fundamentada e incorporada às 

Tecnologias Digitais, de modo a formar um cidadão esclarecido e fomentar a inserção da 

Sustentabilidade em todas as atividades humanas.  

As tecnologias digitais e móveis são ferramentas indispensáveis à educação 

contemporânea, ainda mais se aplicadas através de processos baseados em teorias que possam 

encorajar comportamentos sustentáveis específicos, ativar o interesse na preservação do meio 

ambiente e estimular a motivação e o engajamento na aprendizagem. A construção do 

presente artigo justifica-se pela temática interdisciplinar, que está relacionada à sobrevivência 

planetária, e convida o leitor a refletir sobre a integração desses conceitos de vanguarda, a 

imergir na temática da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, alicerçada e 

potencializada pela Gamificação em parceria com o M-learning. 

 

SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

O Paradigma da Sustentabilidade: conceitos, problematização e impactos no viver social 

 

O mundo, em aparente conscientização, sobretudo a partir da década de 1970, está 

se mobilizando em direção à unificação da causa socioambiental, desenvolvendo políticas e 

documentos globais de preservação do patrimônio ambiental. O objetivo é evitar um colapso. 

Porém, os desafios ainda não foram solucionados e a vida sustentável permanece presa no 

plano conceitual. Feitosa (2016) valida esse quadro ao afirmar que o conceito de 

sustentabilidade foi concebido mediante perspectiva de minorar os efeitos da crise da 

natureza, decorrentes de um processo de superexploração de recursos naturais e gestão 

inadequada de resíduos, mas ainda não materializado efetivamente em ações individuais e 

coletivas concretas. 

Estruturado a partir do viés ecológico, frente a um modelo de crescimento 

econômico calcado no lucro a qualquer custo, o conceito de Sustentabilidade evoluiu para 



4 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 9 – Número/Vol.22 – Edição Temática VI–II Simpósio Nacional de 
Tecnologias Digitais na Educação (II-SNTDE). UFMA - tecnologiasnaeducacao.pro/tecedu.pro.br 
 

 

uma concepção mais coerente com a atualidade, incorporando, também, aspectos inerentes às 

necessidades sociais, à vida. Sua notoriedade global e unificação conceitual emergiram após a 

Assembleia Geral da ONU ter criado a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD, que cunhou a Sustentabilidade, no relatório Brundtland, como 

modelo capaz de atender “às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. (NOSSO FUTURO COMUM, 

1991, p. 46). 

John Elkington, cofundador da organização não governamental internacional 

SustainAbility, traduziu esse conceito para o mundo empresarial ao conceber, no ano de 1999, 

a Triple Botton Line: Economic Prosperity, Environmental Protection e Social Equity, que 

auxilia empresas a mesclarem, de forma eficiente, três aspectos básicos da Sustentabilidade: 

prosperidade econômica, justiça social e proteção ao meio ambiente em suas operações. 

Vislumbra-se a sociedade civil, o poder público, as organizações e as empresas 

praticando o desenvolvimento sustentável, ainda que seja preciso mais. Logo, 

fundamentando-se teoricamente na obra de Sacs (1993), Montbeller Filho (2001) e Mendes 

(2009), nota-se a ampliação de horizontes quanto a essas dimensões da Sustentabilidade, a 

citar: social, econômica, ecológica, espacial/geográfica, cultural, política e psicológica. Vale 

destacar que tais dimensões atuam de forma dinâmica e, sobretudo, indissociável. 

Essa concepção pluridimensional coloca a Sustentabilidade diretamente 

relacionada e responsável pelos aspectos mais fundamentais do viver humano atual e futuro. 

A Sustentabilidade materializa em suas dimensões todas as ações do homem, bem como suas 

consequências positivas e negativas, as quais irão refletir diretamente no planeta. Quando 

empreendimentos humanos diversificados consideram, por exemplo, a manutenção da 

integridade ecológica; o poder público a exercer seu papel regulador mediante aplicação da 

legislação ambiental; as desigualdades e exclusões sociais; aspectos imateriais da identidade e 

diversidade locais e regionais; e meios produtivos de desenvolvimento econômico justos, 

ecologicamente limpos e socialmente igualitários, a Sustentabilidade está sendo concebida 

como a percepção lógica da dinâmica das condições reais do viver social, como o fundamento 

mais essencial da qualidade de vida local, regional, nacional e mundial. Fala-se, 

concisamente, em viver sustentável. 

Corroborando, Gadotti (2000, p. 75) afirma que a Sustentabilidade “é um sonho 

de bem viver”. O autor complementa sua conceituação ao destacar que o referido termo é o 
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equilíbrio dinâmico entre todos e todos com a natureza, a harmonia entre os diferentes. Ele 

também deixa claro que vida sustentável é “um modo de vida de bem-estar e de bem viver 

para todos, em harmonia (equilíbrio dinâmico) com o meio ambiente: um modo de vida justo, 

produtivo e sustentável”. 

Feitosa (2016) assinala que a tomada de consciência da sociedade acerca da 

necessidade de preservação ambiental, iniciada desde meados do século XX, ainda não está 

materializada em ações efetivas dos principais agentes da degradação do ambiente natural. O 

referido autor relata que essa inércia social, relacionada a um problema que afeta a vida 

global, ocorre, também, devido à falta de um sentimento individual de corresponsabilidade 

com a crise ambiental instaurada, mas, sobretudo, em função da escassez de educação formal 

com qualidade. 

A seguir, será explicitado o eixo teórico de investigação em Ensino e 

Aprendizagem, que aborda a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) e se apoia 

conceitualmente na orientação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS).   

 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS): relação harmônica com a 

orientação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 

 

Em proposta aprovada em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas proclamou a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) 

durante o período 2005-2014. Tendo como agência líder a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a DEDS estabeleceu como objetivo 

fundamental integrar os princípios, os valores e as práticas do desenvolvimento sustentável a 

todos os aspectos da educação e aprendizagem. 

 A DEDS é uma rede de responsabilidades através da qual organizações 

internacionais, governos, sociedade civil, setor privado e comunidades locais podem 

estabelecer parcerias mundiais e demonstrar seus compromissos em aprender a viver 

sustentavelmente. Para UNESCO (2005), agência líder, conforme mencionado, quando 

existem desafios, como pobreza, degradação ambiental, consumo inconsequente, violação de 

direitos humanos essenciais e decadência urbana, a educação não é somente importante, mas 

insubstituível. Direcionando seus esforços nesse sentido, a meta é munir as pessoas através do 

ensino, de habilidades, instrumentos e conhecimentos indispensáveis à construção e 
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compartilhamento de valores éticos, comportamentos e ações concretas para confrontar esses 

desafios (UNESCO, 2005). 

 A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) entende que o 

conceito de sustentabilidade amadurece constantemente e determina como suas três áreas 

principais a Sociedade, o Meio Ambiente e a Economia. Portanto, para promover um processo 

de ensino e aprendizagem acurado, o programa EDS adota como eixo central o respeito, 

apresentando características particulares, a citar: (a) interdisciplinaridade; (b) aquisição de 

valores; (c) desenvolvimento de pensamento crítico e da capacidade de encontrar soluções 

para problemas; (d) multiplicidade de métodos; (e) estímulo ao processo participativo para a 

tomada de decisões; (f) aplicabilidade e relação estrita com a vida local (UNESCO, 2005). 

 Vale ressaltar, mediante disposto pela UNESCO (2005), que o programa EDS 

se aplica a todas as pessoas, independentemente da idade. A EDS desenvolve-se em todos os 

espaços possíveis de aprendizagem – formal, não formal e informal – e em meio a uma 

perspectiva de aprendizado ao longo da vida. Esse contexto demanda uma reorientação de 

abordagens educacionais e criatividade para empreender a formação e consolidação de redes 

democráticas de produção e compartilhamento do conhecimento. O modelo arraigado ao 

espaço físico específico e rígido para realização do processo de ensino e aprendizagem, típico 

do ensino tradicional, necessita evoluir, adequar-se às profundas e constantes mudanças que 

as Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) proporcionam e perder suas 

fronteiras. 

 É oportuno comentar que, para implementação da visão concernente à EDS, 

durante a DEDS, seus atores - setor privado, sociedade civil, organizações não 

governamentais, governamentais e intergovernamentais - balizaram-se em sete estratégias, 

sendo elas: (a) atividades de promoção e prospectivas; (b) consulta e apropriação no nível 

local; (c) parcerias e redes; (d) capacitação e treinamento; (e) pesquisa e inovação; (f) uso das 

Tecnologias de Informação e de Comunicação; e (f) monitoramento e avaliação (UNESCO, 

2005). 

 A DEDS, como inciativa de amplitude mundial, pressupõe a aplicação de 

mecanismos que promovam aderência e difusão de seu arcabouço conceitual compatíveis com 

sua magnitude. Nesse cenário, as TIC apresentam-se como pontos vitais, catalisadoras de 

processos de aproximação e interatividade entre parceiros, construção e difusão do 
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conhecimento, reconfiguração de práticas de ensino e aprendizagem, conferindo agilidade e 

envergadura global à EDS. 

 As TIC suscitam implicações particulares ao programa de EDS. Por 

configurarem-se como a base da “economia do conhecimento”, as tecnologias de informação 

e de comunicação disponibilizam novos métodos para produção de riquezas, sobretudo 

mediante apropriação da informação como matéria-prima, desfocando a visão unilateral da 

natureza como provedora única. Além disso, novas possibilidades e espaços de diálogo e 

aprendizagem são ofertados (UNESCO, 2005). 

 Para Tréz (2014), a EDS não é meramente um programa particular, mas sim 

um conceito complexo e amplo que contempla tanto as inúmeras formas de educação já 

existentes quanto as novas formas que serão criadas. A referida autora ainda propõe que a 

fundamentação teórica da EDS, por se tratar de uma área recente de investigação, pode ser 

calcada nos fundamentos da orientação Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).  

 A Declaração final da Conferência Mundial sobre “A Ciência para o Século 

XXI: uma nova visão e uma base de ação”, realizada no ano de 1999 pela UNESCO, reforçou 

a importância da Educação em Ciências. Assim, fomentar uma educação científica básica 

democrática permite aos cidadãos preservarem o patrimônio natural e refletirem acerca do 

desenvolvimento tecnológico (UNESCO, 2003). Diante disso, as diretrizes educativas 

internacionais, desenvolvidas para a EDS precisam estar em sintonia com a orientação CTS, 

sobretudo ao nível das práticas didático-pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem 

(TRÉZ, 2014). 

 A orientação CTS é uma forma de educação já existente e está sob a rege 

interdisciplinar da EDS, já que esta reconhece o valor da ciência, da tecnologia e das suas 

inter-relações com a sociedade na realização do processo de ensino e aprendizagem. A CTS 

conta com uma fundamentação teórica científica consolidada na área da Educação em Ciência 

(BYBEE, 2002). Logo, os objetivos da orientação CTS na Educação em Ciência apresentam 

clara convergência com os dispostos na EDS, tais como formar cidadãos críticos, 

responsáveis e capazes de tomar decisões conscientes e equacionar problemas frente à 

sociedade (TRÉZ, 2014). 

 Na próxima seção serão ilustradas conceitualmente as oportunidades que o 

emprego da Gamificação, em parceria harmônica com o M-Learning, pode proporcionar 
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enquanto ferramenta estratégica para o engajamento e motivação social de aprendizagem 

frente à EDS.  

 

GAMIFICAÇÃO E MOBILE LEARNING: mecanismos para efetivação da Educação na 

Sociedade da Aprendizagem 

 

 As tecnologias digitais proporcionaram a eclosão de um novo paradigma 

social, um mundo sem amarras ou limites fronteiriços de espaço e tempo para interação entre 

indivíduos, construção e compartilhamento do saber. Pozo (2014) descreveu esse contexto 

mundial emergente como sendo a Sociedade da Aprendizagem, onde, conforme pontuado por 

Hargreaves (2003, p. 33), “o conhecimento é um recurso flexível, fluido, sempre em expansão 

e em mudança”. Hargreaves (2003, p. 37) ainda argumenta que “a sociedade do conhecimento 

é uma sociedade da aprendizagem”. 

 A Sociedade da Aprendizagem exige que seus membros tenham a habilidade 

de evoluir, acompanhar as mudanças profundas e constantes, e aprender continuamente. A 

corroborar com essa proposição, Fisher (2000) alerta que nessa “Sociedade Aprendente”, que 

tem o conhecimento como seu principal ativo econômico, o ponto fundamental é ter a 

capacidade de continuar a aprender após a conclusão da formação escolar, a chamada 

aprendizagem ao longo da vida. A “Cultura Aprendente” é um ambiente onde a diversidade 

de atores favorece a construção e compartilhamento do conhecimento, em nível individual e 

coletivo, em todas as esferas da sociedade (FABELA, 2005).  

 Para suportar as demandas impostas por essa nova sociedade frente à EDS, 

como já mencionado, as TIC emergem como parceiras poderosas para efetivar o processo de 

ensino e aprendizagem, extrapolando os limites físicos das salas de aula e propiciando a 

aprendizagem em qualquer lugar, durante as atividades cotidianas corriqueiras. 

 Atualmente, observa-se a inserção de elementos constitutivos da dinâmica dos 

games digitais em contextos diferentes daqueles que deram origem à sua produção, o 

entretenimento virtual. Vislumbra-se a apropriação de práticas pedagógicas e educacionais 

com fundamentos inerentes à mecânica, dinâmica e estética de games digitais. Evidencia-se, 

então, a validade do desenvolvimento de pesquisas científicas que compreendam as 

especificidades dessa imersão do ensino e aprendizagem no universo dos games, não apenas 
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como mero espaço de diversão, mas como uma realidade efetiva de educação na 

contemporaneidade (JOHNSON, 2005). 

 A aplicação sistematizada da mecânica dos games em cenários, produtos e 

serviços necessariamente não focados em jogos é denominada de Gamificação. Essa 

estratégia faz emergir ambientes de ensino e aprendizagem mediados pelo prazer e pelo 

desafio, valendo ressaltar que esses espaços de aprendizagem são diversos, dinâmicos, 

democraticamente compartilhados dentro e fora de sala de aula e associados às mídias 

digitais. A proposta é potencializar o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos 

aprendentes (ALVES; MINHO; DINIZ, 2014). 

 Kapp (2012, p. 10) dispõe que “Gamification is using game-based mechanics, 

aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, promote learning and solve 

problems”. Essa conceituação apresenta clara consonância com os objetivos propostos pela 

EDS na Sociedade da Aprendizagem, já que propõem harmonicamente o despertar de um 

valor específico, o empoderamento humano com habilidades para a tomada de decisões, 

aprendizado contínuo, resolução de problemas e motivação para ações concretas, individuais e 

coletivas. 

 Burke (2014) e Kapp (2012) alertam que, devido ao acentuado uso no contexto 

educativo da Gamificação apenas como aplicação de crachás, ranking de líderes ou 

pontuações, essa situação não contempla a amplitude do conceito. Lee e Hammer (2011) 

pontuam que a simples utilização de games em salas de aula não garantem a transformação 

dos processos de ensino e aprendizagem, pois é preciso que essa prática gere impactos 

emocionais e sociais nos jogadores. Para tanto, segundo Aguiar (2010), é necessário conhecer 

as necessidades e interesses do público-alvo do game, já que esse tipo de foco permite a 

criação de ambientes de game que captem e retenham a atenção dos usuários por refletirem 

seus desejos, efetivando, assim, a aprendizagem. 

 Ambicionando contribuir com a construção de ambientes sem redomas físicas 

limitantes e mais estimulantes de aprendizagem, incitando a criatividade e fomentando o 

engajamento no processo de ensino e aprendizagem da EDS, propõe-se o emprego da 

Gamificação em sintonia dinâmica com o conceito de Mobile Learning, ou, simplesmente, M-

learning. O M-learning oportuniza mobilidade ao processo de ensino e aprendizagem ao 

integrar o e-learning às tecnologias móveis, viabilizando novas experiências de 

aprendizagem. Quando o indivíduo tem oportunidade de aprendizagem por meio da 
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apropriação de dispositivos móveis – tablets, smartphones ou notebooks, por exemplo – 

dispensando a obrigatoriedade de estar presente em algum espaço físico, ele está 

materializando o m-learning (O’MALLEY ET AL, 2003). Sobre isso, Mühlbeier et. al. (2012) 

afirmaram que tais tecnologias devem ter seu uso extrapolado no sentido de apenas 

facilitarem a vida cotidiana e serem exploradas nas dinâmicas educacionais dos mais variados 

nichos da sociedade digital. 

 Diante do exposto, o presente ensaio defende a imersão da EDS no vasto 

universo tecnológico proporcionado pela Gamificação e pelo M-learning para viabilizar uma 

aprendizagem efetiva. Souter (2002) destaca que essa conciliação pode ser paradoxal, pois, ao 

mesmo tempo em que as tecnologias digitais trazem inúmeros benefícios às pessoas e 

transcendem a educação, elas também ocasionam novos desafios à sustentabilidade. As 

próprias indústrias de tecnologias causam impactos nocivos ao ambiente natural em função do 

descarte inadequado de resíduos e da exploração de recursos naturais finitos.  

 Outra variável que merece destaque é a relação entre Consumo e Uso das TIC: 

enquanto a população econômica e socialmente favorecida tem poder monetário para acessar 

os dispositivos tecnológicos e absorver suas benesses, o nicho populacional 

socioeconomicamente desfavorecido tem acesso restrito a essas oportunidades. Como 

consequência, o acesso à aprendizagem ao longo da vida, por exemplo, que é impulsionada 

pelo uso das TIC, pode se apresentar como insustentável devido à existência dessa barreira 

socioeconômica (SOUTER, 2002). 

 Em contrapartida, Tréz (2014) argumenta que, apesar de reconhecer o caráter 

paradoxal da integração das TIC à vida e ao processo da EDS, empreender a democratização 

do acesso e do uso das tecnologias digitais pode favorecer a redução das disparidades 

socioeconômicas, permitindo a criação e o compartilhamento de conhecimentos, produtos e 

serviços propagadores de uma melhor qualidade de vida nas comunidades mais carenciadas.  

 Alves (2007) defende a conexão estabelecida entre as tecnologias intelectuais e 

os games digitais, percebendo-os como elementos da cultura que contribuem positiva e 

efetivamente para o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo dos sujeitos. Eles emergem 

como uma atividade universal e singular, que empreende a ressignificação de diferentes 

conceitos. Em complemento, Johnson (2005) ressalta as virtudes dos games digitais ao 

estabelecer que, ao jogar, mais importante do que o que se pensa é o modo como se pensa. O 

autor constata que os games atuam como elementos mobilizadores do cérebro para a tomada 
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de decisões, as quais estão baseadas na sondagem e na investigação telescópica. A 

contribuição desse autor vai ao encontro harmônico dos objetivos traçados para a EDS, 

encorajando e motivando o sujeito à ação concreta, transformando a sustentabilidade, através 

dos estímulos engajadores viabilizados pelos games, em um conceito ativo e vivo. 

 Os conceitos de Gamificação e M-Learning, conjuntamente com a 

fundamentação teórica explicitada até aqui, são o norte conceitual e prático utilizado para o 

desenvolvimento do Aplicativo para Dispositivos Digitais Móveis: “ECO2FS”. O objetivo 

desse aplicativo é auxiliar na efetivação plena do processo de ensino e aprendizagem na EDS, 

despertando valores éticos e encorajando ações sustentáveis concretas.  

 A seguir, apresentar-se-á o aplicativo com objetividade e clareza. A intenção é 

apresentá-lo mediante seus objetivos e quanto ao que irá contemplar.  

 

O APLICATIVO ( APP) “ECO2FS”: Gamificação e M-Learning para materialização do 

conceito de Sustentabilidade 

  

 O aplicativo ECO2FS é um game digital para dispositivos móveis, destinado ao 

ensino da Sustentabilidade. O game está sendo projetado a partir da incorporação de todos os 

conceitos debatidos neste ensaio teórico, materializando-os durante o ensino e aprendizagem 

na EDS. Tem como público-alvo a população em geral, sobretudo jovens digitais apaixonados 

por tecnologia e jogos eletrônicos. Ao despertar valores éticos e viabilizar ações sustentáveis 

ao dia a dia em sociedade, entende-se que esse game contribuirá, também, para a 

conscientização no mundo empresarial, especialmente em decorrência do nascimento de uma 

sensibilização por parte dos funcionários e/ou pela mudança de postura do mercado 

consumidor, instruído por saberes sustentáveis. Vale destacar ainda que o app está em 

processo de finalização na construção de seu protótipo, o que resulta em uma ilustração de 

caráter conceitual abrangente, salvaguardando os aspectos técnicos, nuances das narrativas e 

elementos específicos para próximos estudos a serem publicados.  

 O ECO2FS contemplará inicialmente apenas o sistema operacional Android, 

plataforma do Google mais utilizada em dispositivos móveis atualmente. O objetivo é a 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem na EDS por meio da difusão e construção do 

conhecimento, viabilizada pelas TIC, especificamente pela conexão estabelecida entre a 

Gamificação e o M-learning. Vale comentar que os procedimentos de construção e de 
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compartilhamento do conhecimento para consecução de problemas de interesse público irão 

se valer, também, da apropriação do conceito de Crowdsourcing, que consoante Howe (2006) 

dispõe, trata-se de um novo modo de interação social viabilizado pelas TICs e baseado na 

construção coletiva e voluntária de soluções para problemas sociais. 

 Segundo Kensky (2007, p. 117), como será um game de estratégia, ele se 

enquadra naqueles jogos que “precisam de raciocínio para construir e administrar uma 

cidade”. O game visa munir os jogadores-aprendentes com conhecimentos para a 

sustentabilidade local, estimulando a ação através de uma narrativa cativante. Essa narrativa 

será estruturada em fases e a aprendizagem será avaliada através de quizzes.  

 Serão ainda propostas metas para o estudo e assimilação de conceitos básicos 

da EDS em ambiente virtual, tendo em vista a absorção de tais conteúdos e da conclusão de 

fase pelo jogador.  Ou seja, após “vencer” a avaliação em formato de quiz, automaticamente o 

jogador sobe degraus de status, devidamente publicados em redes socais, como o Facebook, o 

que habilitará novos desafios, metas e recompensas. Em etapas mais avançadas do game, os 

jogadores serão convidados a realizar ações em ambiente real, compartilhando através do app 

fotos e informações onde a ação insustentável de recursos está ocorrendo. Isso também será 

publicado em redes sociais e acarretará em recompensas mais significativas. 

 Em suma, o game ECO2FS criará um ambiente estimulante e contemporâneo, 

ideal para a integração dos aprendentes na Sociedade Digital. O crowdsourcing será a 

ferramenta para a construção de conhecimentos e soluções compartilhadas a partir de 

qualquer lugar, bastando apenas a posse de um dispositivo móvel (M-learning). Nesse caso, a 

Gamificação se efetiva enquanto instrumento de engajamento, motivação e retenção desses 

jogadores-aprendentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É inegável que mudanças significativas foram incorporadas ao processo 

produtivo, à economia e ao modo como as sociedades estão organizadas. Contudo, traços 

históricos, característicos da utilização do ambiente natural como provedor de recursos, ainda 

permanecem vivos. É por esse motivo que a Sustentabilidade deve ser concebida a partir de 

uma noção coerente com a atualidade, incorporando, também, aspectos inerentes às 

necessidades sociais, à vida. 
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Como parte dessa noção, recebe destaque as tecnologias de informação e 

comunicação, que permitem a transposição de barreiras relacionadas ao espaço e ao tempo, e 

estreitam os processos de mediação e interação na comunicação humana. Além disso, a 

informação passa a ser disseminada num outro formato, através do uso de vários suportes, 

incluindo plataformas e dispositivos móveis. 

 Assim, considerando a discussão emergente em torno da sustentabilidade e da 

proteção ambiental, observa-se que o uso das TIC e de suas ferramentas é indispensável à 

educação contemporânea, pois encorajam comportamentos específicos, ativando o interesse 

na preservação do meio ambiente e estimulando a motivação e o engajamento na 

aprendizagem. O app ECO2FS, game apresentado neste ensaio, surge com essa finalidade, 

objetivando a troca de informações, a aprendizagem sobre o meio ambiente e a 

sustentabilidade, bem como a construção e o compartilhamento de conhecimento. 

 Por ser uma ferramenta que tende a motivar a participação da sociedade civil 

mais instruída e esclarecida no controle da gestão ambiental pública, é possível instaurar, 

dessa forma, os pilares de um sentimento ético de corresponsabilidade, de pertencimento, de 

participação na governança local e de solução da crise ambiental instaurada. Como 

consequência, solidifica-se a base de uma Cultura da Sustentabilidade, tão necessária para o 

mundo contemporâneo. 
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