
Diversão a favor do ambiente 
Lucas Frasão  
 
Cada vez mais jogos de tabuleiro e games na internet conscientizam de forma divertida sobre 
preservação 
 
Geradores eólicos, placas solares, termelétricas. Fábricas, escolas, casas, punhados de 
entulho. Tudo “chove” do céu, como no Tetris, e precisa ser encaixado de maneira a construir 
uma cidade sustentável, cujo gráfico lembra o SimCity. Eis o cenário de apenas um de muitos 
games que misturam fantasia e realidade para sair do simples entretenimento e ensinar 
sustentabilidade. Jogos com esse perfil, segundo especialistas ouvidos pelo Estado, são ainda 
recentes e têm pouca tradição comercial. Mas, em tempos de alarde sobre as mudanças 
climáticas, eles não param de aparecer. 
 
Uma das melhores referências é o City Rain (http://www.cityrainbs.com/), descrito acima, em 
que o jogador precisa montar uma cidade com peças que “chovem” do céu. Se priorizar 
indústrias e esquecer das áreas verdes, por exemplo, vai ter de se virar para alocar montanhas 
de entulho enviadas das nuvens. O game começou a ser desenvolvido em 2007 por estudantes 
brasileiros da Unesp de Bauru, que queriam se inscrever em dois concursos da Microsoft. Eles 
pesquisaram dados sobre sustentabilidade em sites da Organização das Nações Unidas e, 
depois, aplicaram o jogo em uma escola de Bauru, anotando sugestões das crianças. 
 
O resultado foi a medalha de prata no XNA Challenge em 2008, ano em que o concurso foi 
criado no Brasil, e o primeiro lugar na categoria de games do Imagine Cup, com direito a 
premiação em Paris. Ambos os concursos, exclusivos para estudantes, tinham como tema a 
sustentabilidade. 
 
Os estudantes de Bauru voltaram da França com ideias e dinheiro suficiente para abrir uma 
empresa, a Mother Gaia Studio, que acaba de ser inaugurada. O game completo começou a 
ser vendido no mês passado, por US$ 9,95, em inglês, no circuito internacional. No Brasil, o 
Bradesco comprou a proposta, mas mudou o nome para Cidade Sustentável. “Queríamos fazer 
algo inovador”, diz Túlio Soria, de 21 anos, um dos integrantes da equipe. 
 
“Com temas sustentáveis, os estudantes pensam de maneira mais criativa”, diz Amintas Neto, 
gerente-geral de programas acadêmicos da Microsoft Brasil. A empresa organiza o XNA 
Challenge, cujo tema, em 2009, é inspirado nas Metas do Milênio da ONU. Novos talentos e 
games serão revelados na final desse ano, que ocorre sexta-feira que vem, em São Paulo. 
 
O sucesso de eventos como esse é também reflexo do crescimento da indústria brasileira de 
games. De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de 
Jogos Eletrônicos (Abragames), o mercado nacional movimentou cerca de R$ 87,5 milhões em 
2008. Só o setor de software para jogos cresceu 31% de 2007 para 2008. No mundo, segundo 
a Entertainment Software Association, o faturamento com jogos eletrônicos em 2007 foi de 
aproximadamente US$ 9,5 bilhões (cerca de R$ 21 bilhões). 
 
Não existem dados sobre games relacionados à sustentabilidade, mas eles podem abocanhar 
um “grande nicho de mercado”, segundo Luiz Carlos Petry, doutor em Semiótica e 
Comunicação e professor de Jogos Digitais na PUC de SP. 
 
“Um jogo conhecido que esbarra na sustentabilidade é o SimCity, no qual se pode administrar 
uma cidade. Mas, no geral, há outros menores, sem apelo comercial”, diz Gonzalo Frasca, 
doutor em Investigação de Jogos pela Universidade IT de Copenhague e diretor criativo do 
Powerful Robot Games, estúdio sediado no Uruguai. 
 
 “O desafio de fazer um game nesse área é grande por causa dos fatores econômicos”, explica 
Ben Sawyer, cofundador da Digital Mill, consultoria em tecnologia para usos alternativos de 
games, baseada em Maine, nos Estados Unidos, e cofundador do projeto Serious Games 
(http://www.seriousgames.org/). “Apesar disso, há cada vez mais jogos que cumprem o papel 
de ajudar pessoas a entender o desenvolvimento sustentável.” 



 
Prova desse crescimento é a instituição Games for Change (http://www.gamesforchange.org/), 
que existe desde 2004 e, sob o slogan “games globais reais, impactos globais reais”, consegue 
reunir diversos exemplos de jogos “sérios” com alto nível de conteúdo educativo. A entidade 
organiza um concurso anual, que também já premiou os garotos do City Rain. A 6ª edição, em 
2009, será realizada no fim de maio em Nova York. 
 
TABULEIROS 
 
Os jogos sustentáveis não estão só na internet e nos consoles de videogames. Estão também 
nos tabuleiros, como mostram algumas iniciativas no Brasil. 
 
Um exemplo comercial é a Estrela, que lançou pouco antes do Dia das Crianças, em 2008, dois 
jogos com a temática da sustentabilidade. Um deles é o tradicional Banco Imobiliário, que, na 
versão sustentável, ganhou caixa em papel reciclado, peças de plástico feito a partir da cana-
de-açúcar e nova concepção de significados. A unidade monetária foi substituída por créditos 
de carbono e as cartas de propriedade agora indicam reservas naturais brasileiras, como a 
Chapada dos Veadeiros, em Goiás. 
 
Outro jogo é o Novo Mundo, cujo objetivo é despoluir o planeta. Para isso, é preciso percorrer 
o tabuleiro respondendo a 170 questões elaboradas sobre o meio ambiente. 
 
De acordo com o diretor de marketing da Estrela, Aires Leal Fernandes, a empresa faz 
pesquisas para ouvir crianças e saber temas que podem ser interessantes. “A sustentabilidade 
é um tema muito recorrente nesses encontros”, diz ele. 
 
Outro tabuleiro é o do Negócio Sustentável, desenvolvido pela consultora de riquezas Glória 
Maria Garcia Pereira, autora de livros como As Personalidades do Dinheiro (2005) e A Energia 
do Dinheiro (2003). Para chegar à edição atual, o jogo já incorporou palpites de pessoas em 
35 diferentes países e promete uma quebra de paradigmas. Uma ideia central é que não há 
perdedores, por exemplo, mas há aqueles que “ganham menos”. Isso porque o jogo funciona 
com objetivos individuais e coletivos. E, às vezes, é preciso se unir para resolver um problema 
comum. 
 
“É uma ferramenta que pode ser usada em corporações, escolas, famílias. O jogo cria 
condições para o cérebro criar insights”, explica Glória. 
 
Apesar de ainda não haver previsão para ser vendido em lojas, o Negócio Sustentável tem 
conquistado importantes avanços. Deverá, por exemplo,integrar a grade acadêmica da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, na USP, a partir de 2010. “Será uma 
disciplina alternativa chamada Jogo Negócio Sustentável. Os alunos jogam e, no final, 
preparam artigos para discutir propostas para o século 21”, explica o professor José Roberto 
Kassai, responsável pela implantação do jogo. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 abr. 2009, Vida& Sustentabilidade, p. H6. 


