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Resumo: O trabalho teve como intuito conscientizar 

alunos de escolas do nível médio e técnico sobre os 

efeitos danosos que podem ser causados nos 

ecossistemas do planeta com uma má administração dos 

seus recursos naturais. Através de um evento onde foi 

aplicado o jogo empresarial “Fishbanks”, produzido 

pela MIT, os alunos de ETECs participantes do projeto 

tiveram a oportunidade de conhecer a dinâmica de 

recursos simulada pelo jogo e demais teorias 

relacionadas. 

 

1. Introdução 
Segundo Hargreaves (2004), vivemos atualmente 

numa “Sociedade do Conhecimento”, cuja economia 

baseia-se e também estimula a criatividade e a 

inventividade. O grande desafio para os educadores 

seria o de acompanhar esta “Sociedade do 

Conhecimento”, ao incentivar o desenvolvimento destas 

novas habilidades se qualificarem para atender a estas 

demandas e enfrentar estes novos paradigmas. 

Deste modo, os Serious Games são uma excelente 

oportunidade para que os estudantes exercitem seu 

aprendizado e recebam feedback imediato sobre as 

decisões tomadas. Além disso, as simulações são ideais 

para o desenvolvimento de uma compreensão de 

grandes ideias e conceitos (Aldrich, 2011). 

2. Metodologia 
O trabalho foi dividido em três etapas: estudo do 

conteúdo, planejamento da aplicação e preparação do 

evento. 

A primeira etapa do trabalho foi formada pela busca 

de referências e materiais de estudo sobre Dinâmica de 

Recursos e Tragédia dos Comuns bem como o estudo 

desses materiais e também os primeiros contatos com o 

jogo Fishbanks com o auxílio de professores da FEI 

com experiências em aplicar o jogo para o se entender 

do funcionamento do jogo. 

No segundo momento, foi realizado reuniões com 

professores e coordenadores que estiveram apoiando o 

evento para decidir sobre os detalhes do evento bem 

como o público, a sua programação e também 

configurações do jogo. Além disso, foi realizado os 

primeiros contatos com as ETECs (escolas escolhidas 

devido ao contato com os diretores e coordenadores 

dessas ETECs que cursam mestrado na FEI). 

Como última etapa, ficou posto a realização de todas 

as preparações para o evento, criação da apresentação 

para a explicação das teorias relacionadas ao jogo, 

programação do jogo Fishbanks, reservar equipamentos 

necessários, entre outros. 

Após todas as etapas, foi efetuado a avaliação de 

todos os dados colhidos durante o evento para a 

preparação do relatório e para reajustes em próximos 

eventos. 

 

3. Resultado e Conclusões 
Através das informações colhidas pela pesquisa 

realizada após o evento pudemos concluir que o 

objetivo de transmitir o conhecimento sobre a “Tragédia 

dos Comuns”, “Dinâmica de Recursos” e “História das 

Coisas” foi cumprido com sucesso.  

Por outro lado, o jogo não teve resultados de 

unanimidade positiva como a didática e o evento. 

Parece que o funcionamento do jogo não foi claro para 

alguns alunos. Ainda assim, todos os alunos 

conseguiram participar já que foi jogado em grupo e 

também foi dado suporte a cada aluno que não entendia 

algum processo durante o jogo. Esse resultado nos 

mostra que é necessário dar uma atenção maior e talvez 

com mais tempo para a explicação do jogo. 

Figura 1 - Gráfico sobre a didática no evento 
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