
	

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

CAMILA HARUMI HATAMURA 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE JOGOS VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Um Levantamento para o Ensino Fundamental II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 



	

 

 
 
 

CAMILA HARUMI HATAMURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE JOGOS VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Um Levantamento para o Ensino Fundamental II 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, para 

obtenção do título de licenciada em Ciências 

Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

Orientadora: Profa. Dra. Marisa Del Cioppo Elias 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 



	

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Nome: Camila Harumi Hatamura 

Título: O USO DE JOGOS VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

 Um Levantamento para o Ensino Fundamental II 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Presidente e orientador: Profa. Dra. Marisa Del Cioppo Elias 

 

 

1° Examinador: Profa. Dra.  __________________________________________ 

 

 

2° Examinador: Profa. Dra.  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de novembro de 2014 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À família,  

avó, pais, mães, irmão, irmãs e sobrinhas,  
por aceitarem, apoiarem e contribuírem  
para a realização desta longa jornada. 



	

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar à família, base de tudo o que sou até então. Agradeço pela 
educação, apoio, cobranças e principalmente o patrocínio para que esse trabalho 
fosse concluído. Sem vocês, eu nada seria. 

 
À Professora Doutora Marisa Del Cioppo Elias, minha orientadora, por me 

aceitar na adoção para realização deste trabalho de conclusão de curso na 
Faculdade de Educação. Obrigada por entender a situação, me aceitar de braços 
abertos e principalmente colaborar para que este trabalho fosse realizado com 
leveza.  

 
 Ao Professor Doutor Luis Carlos Petry, colaborador, por incansavelmente 
responder aos meus e-mails cheios de questionamentos em relação às avaliações 
de softwares e por me receber no campus Marquês de Paranaguá para discussão 
sobre a metodologia. 
 
 À Professora Doutora Maria Otília José Montessanti Mathias, pelos cinco 
anos acompanhando meu desenvolvimento na Licenciatura da Ciências Biológicas. 
Obrigada pelas oportunidades, pelos livros, pelos conselhos e também pelas 
broncas e puxões de orelha. Serei uma professora melhor por causa deles. 
  
 À Professora Doutora Maria Celina Teixeira Vieira, à Professora Doutora 
Helena Marieta Rath Kolyniak e ao Professor Doutor Carol Kolyniak Filho, por 
estarem presentes nesta formação de docência.  
 
 À Professora Doutora Vilma Palazetti de Almeida e ao Professor Doutor Heitor 
Zochio Fischer, que apesar de biólogos, sempre despertaram a didática e o 
educador que há dentro de nós, alunos da biologia. 
 
 E por fim, mas não menos importante, à todos os educadores que de alguma 
forma, fizeram desabrochar em mim esse desejo de ter a profissão mais nobre que 
existe. Aos meus professores de educação infantil, fundamental, médio e superior. 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oh captain! My captain!” 

Walt Whitman (1865) em Sociedade dos Poetas Mortos (1989) 



	

 

HATAMURA, Camila Harumi. O Uso De Jogos Virtuais Na Educação Ambiental: Um Levantamento 
Para O Ensino Fundamental II. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Licenciatura em Ciências Biológicas, 2014, 59 p. Orientadora. Profa. Dra. 
Marisa Del Cioppo Elias. 
 

 

RESUMO 
 
 
O uso de novas tecnologias está cada vez mais frequente em nosso dia a dia, 
facilitando a vida e as relações interpessoais porém, ainda é escasso o número de 
pesquisas sobre a eficácia dos jogos virtuais na aprendizagem. As atividades lúdicas 
são formas interessantes de enfatizar um conteúdo com a proposta de motivar o 
aprendizado e auxiliar na formação do conhecimento. A Educação Ambiental, que 
atualmente faz parte da grade curricular, favorece essa integração social por meio 
da compreensão do meio ambiente, influenciando atitudes que alteram o 
comportamento das pessoas. Desta forma, este trabalho teve por objetivo realizar 
um levantamento de jogos virtuais voltados à Educação Ambiental e realizar uma 
análise qualitativa para verificar se o conteúdo promove o aprendizado, sugerindo 
melhorias em próximas versões para complementar o ensino de Ciências. A 
pesquisa foi estruturada em 3 fases: (1) levantamento de jogos virtuais voltados à 
educação ambiental; (2) avaliação dos jogos pelo método heurístico através de dez 
parâmetros considerados eficazes para a educação e, (3) comparação e 
desenvolvimento de sugestões a fim de melhorar a qualidade dos novos jogos. A 
maioria dos jogos analisados apresenta um método mecânico de tentativa e erro o 
que, para a absorção do conhecimento é irrelevante. A partir da análise foram 
listadas sugestões para desenvolvimento de jogos futuros que podem explorar: (a) 
uma abordagem de conteúdo mais profundamente; (b) a explicação clara dos 
objetivos dos jogos; (c) a checagem de temas a fundo a fim de não cometer erros na 
propagação das mensagens; (d) o aprofundamento no conteúdo além da 
mecanização dos jogos e, (e) a utilização de temas sobre sustentabilidade além do 
lixo. 
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ABSTRACT 
 
 

The use of new technologies is increasingly in our lives, making our life and 
interpersonal relationships easier, although is still scarce the number of researches 
on the effectiveness of virtual games in education. Playful activities are interesting 
ways to emphasize a content with the proposal to motivate learning and assist in the 
formation of knowledge. Environmental education, which is now part of the 
curriculum promotes social integration through comprehension of the environment 
influencing attitudes that change people's behavior. Thus, this study aimed to 
conduct a survey of virtual games in environmental education and perform a 
qualitative analysis to verify if the content promotes learning suggesting 
improvements in future versions to complement the teaching of Science. The 
research was structured in 3 phases: (1) survey of virtual games geared to 
environmental education; (2) evaluation of the games by heuristic method through 
ten parameters considered effective for education and (3) comparison and 
development of suggestions in order to improve the quality of the new games. Most 
reviewed games features a mechanical method of trial and error, which for the 
absorption of knowledge is irrelevant. From the reviews, were listed suggestions for 
the development of future games where they must explore further: (a) the approach 
of content more deeply; (b) a clear explanation of the objectives of the games; (c) the 
themes check thoroughly in order not to make mistakes in the propagation of 
knowledge; (d) work on content beyond mechanization of games and (e) the use of 
topics on sustainability in addition to the trash. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso de novas tecnologias está cada vez mais frequente ao nosso dia a dia, 

facilitando a vida e as relações interpessoais. É fato, também, que essas novas 

mídias são de fácil acesso aos alunos atualmente, fazendo com que o professor 

necessite de uma constante formação para acompanhar esse processo afinal, esta 

mudança, possibilita um novo sistema de ensino que pode ser utilizado pelo 

professor para ajudar o aluno a construir o conhecimento. 

O uso de jogos virtuais na internet que podem ser acessados tanto do 

computador, quanto de tablets ou celulares, não tem obtido uma grande atenção nas 

escolas como forma educativa mas sim, apenas como lazer. Ainda há uma grande 

defasagem em relação à pesquisa sobre a eficácia do uso de jogos virtuais na 

aprendizagem. 

Atividades lúdicas são formas interessantes de enfatizar um conteúdo com a 

proposta de motivar o aprendizado e auxiliar na formação do conhecimento. Durante 

o tempo dispensado no jogo virtual, o aluno pode desenvolver a atenção, o 

raciocínio, o interesse e a curiosidade. Porém, os jogos não devem ser apenas 

lúdicos mas, também, educativos para, assim, atingirem um potencial de 

aprendizado. 

A Educação Ambiental, que atualmente faz parte da grade curricular, favorece 

essa integração social por meio da compreensão do meio ambiente, influenciando 

atitudes que alteram o comportamento das pessoas. Mesmo estabelecendo relações 

entre a natureza e o homem desde a década de 80, o Brasil ainda é considerado um 

dos que mais sofre com questões ambientais. 

Quando se fala na modificação do comportamento, os jogos têm papel 

fundamental. Os jogos virtuais oferecem o estímulo que falta na sala de aula. 

Aguçam o interesse do aluno e de forma lúdica podem trazer o conhecimento de 

forma participativa. Na perspectiva de Piaget, os jogos em grupos devem ser usados 

em sala de aula a fim de promover a habilidade de coordenar pontos de vistas e 

fazer conexões com os conteúdos abordados em aula. 

Desta forma, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento de 

jogos virtuais voltados à educação ambiental, onde é possível verificar se o 
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conteúdo dos mesmos promove um aprendizado científico de qualidade, avaliando 

sua abordagem, objetivos, atualidade de conteúdo, veracidade de informações e 

consistência das atividades, além de parâmetros para a avaliação técnica como 

arquitetura gráfica e usabilidade a fim de sugerir melhorias em novas versões. 

 O interesse da pesquisa não foi apenas verificar algo, mas de transformar, a 

fim de melhorar a qualidade de novas metodologias no ensino de Ciências portanto 

foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa. Isso significa dizer que a 

análise de um jogo virtual com finalidades educacionais não pode ser feita sem 

considerar o seu contexto pedagógico de uso. Um jogo virtual só pode ser 

considerado bom ou ruim dependendo do contexto e do modo como ele será 

utilizado portanto, para que este seja avaliado corretamente, é necessário ter a 

abordagem educacional bem clara e objetiva sendo necessário distinguir entre a 

promoção do ensino e a construção do conhecimento pelo aluno. 

Esta pesquisa apresenta uma introdução e uma apresentação das 

justificativas de trabalho e está organizado em capítulos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo discorre sobre o histórico da educação ambiental no Brasil 

e sua importância no currículo escolar. O segundo capítulo aborda a importância das 

atividades lúdicas no aprendizado. Enquanto o quarto e último capítulo apresenta o 

recurso didático e material analisado onde são encontrados todos os jogos 

levantados e suas análises com base na avaliação heurística e por fim, as 

considerações finais que visam a melhoria da qualidade no desenvolvimento de 

novos jogos voltados à Educação Ambiental.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Justificativa 

De acordo com FONSECA; COSTA & COSTA (2005) “A educação ambiental 

deve buscar, permanentemente, integrar a educação formal e não-formal, visando 

ações participativas e estabelecendo novas relações entre a natureza e o homem.”  

Uma das formas de ensino que atrai a atenção dos alunos é através de jogos 

lúdicos, motivando a aprendizagem porém, estes são pouco conhecidos e utilizados 

por professores do ensino Fundamental II e Médio. 

De acordo com Santaella (2005), a indústria de jogos eletrônicos, há mais de 

uma década se tornou uma das mais promissoras da Terra assim, os jogos 

eletrônicos vêm impulsionando e disseminando pesquisas em tecnologia de 

comunicação digital. 

Com base em levantamento de material já existente, reconhece-se que há 

uma falta de recursos atuais para trabalhar o ensino de ciências nas escolas. O 

avanço da tecnologia torna o material lúdico existente, um tanto quanto defasado, 

gerando um desinteresse nos adolescentes, tornando as aulas tradicionais cada vez 

mais difíceis de se ministrar. A utilização de jogos nem sempre foi aceita como algo 

didático e demorou a ser visto como um meio educativo no ambiente escolar. Ainda 

hoje seus benefícios são desconhecidos pela maioria dos professores do Ensino 

Fundamental II (GOMES, 2001).  

Materiais didáticos são peças fundamentais para facilitar o entendimento dos 

alunos além de serem um importante recurso para o professor que, previamente, 

introduz o conteúdo e o vivencia com atividades lúdicas facilitando a compreensão. 

Devido a carência de material virtual na área ambiental que corresponda a 

realidade dos adolescentes, o presente trabalho visa contribuir para essa 

atualização realizando um levantamento de jogos virtuais passíveis de serem 

utilizados por alunos do Ensino Fundamental II.  
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Questões de Pesquisa 

 Foram considerados jogos virtuais online encontrados facilmente na internet 

sem a necessidade de utilização de lojas virtuais em celulares ou tablets, sendo a 

viabilização do acesso, fácil a todos, tanto professores quanto alunos. 

 Sendo o objetivo do presente trabalho, realizar um levantamento de jogos 

virtuais voltados à educação ambiental para o Ensino Fundamental II, foi necessário 

levantar perguntas que acompanharam o trabalho durante sua execução. 

As questões de pesquisa são: 

1- Os jogos virtuais voltados à Educação Ambiental são fáceis de serem 

encontrados no ambiente virtual? 

2- Existe faixa etária indicativa? 

3- Agregam valor ambiental para quem joga? 

4- Promove o ensino e a construção do conhecimento ou é apenas 

mecânico? 

Suas respostas serão encontradas nas considerações finais. 
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1 O HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

A Educação Ambiental ganhou força após a década de 70 com a criação do 

Clube de Roma, que discutia sobre o futuro da humanidade e da realização da I 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo (Suécia), em 

1972. Considerada um marco histórico, a conferência de Estocolmo visava a 

necessidade de estabelecer uma visão global e princípios comuns que servissem de 

inspiração e orientação à humanidade, para a preservação e melhoria do ambiente 

humano.  

O conceito de educação ambiental, por muito tempo ficou relacionado 

somente aos aspectos naturais, sem evidenciar as ciências sociais no entendimento 

e melhoria do meio ambiente humano. 

De acordo com Dias, na conferência de Tbilisi, a definição de educação 

ambiental pode ser encontrada como:  

 

"... dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada 
para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente 
através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e 
responsável de cada indivíduo e da coletividade..." (DIAS, 1993, 
p.26). 

 

No Brasil, a Educação Ambiental se destacou em 1981 com a aprovação da 

Lei 6.938/1981, que dispunha sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins 

e mecanismos e em 1987 quando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) incluiu 

a Educação Ambiental nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por 

Educação Ambiental:  

 
"Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade." (BRASIL, 1999) 

 

Apesar de fazer parte da grade curricular desde a década de 80 e, 

atualmente, da grade curricular dos alunos de 6º ano do Ensino Fundamental II e, 

também, da grade dos temas transversais, o Brasil ainda é um dos países que mais 
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sofre com o desmatamento, sendo que 93% de Mata Atlântica, 50% de Cerrado, 

15% da Floresta Amazônica e mais de 50% de Caatinga já foram extintos (LUCAS; 

NÓBREGA; MEDEIROS, 2010). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de examinar os problemas do 

meio ambiente e do desenvolvimento na busca da sustentabilidade, divulga através 

da comissão Brundtland, em 1987, o relatório Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum). 

 Outro marco histórico para o meio ambiente foi a realização da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde mais de 170 

países participaram e que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992. A conferência 

buscava unir esforços e compromissos das nações para atingir o equilíbrio entre 

desenvolvimento e meio ambiente garantindo a diminuição da pobreza, a eficiência 

econômica, o uso sustentável dos recursos naturais e o controle dos impactos 

ambientais, resultando na elaboração da Agenda 21. 

Em 1994, o Ministério da Educação formulou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) como base para todos os currículos do país no qual a questão 

ambiental foi incluída como um dos Temas Transversais obrigatórios. 

A Educação Ambiental deve promover o desenvolvimento de conhecimentos, 

atitudes e habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental, 

devendo provocar uma consciência social que possa gerar atitudes capazes de 

transformar comportamentos. 

De acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), a Educação 

Ambiental no Brasil é desenvolvida por meio de três modalidades: projetos, 

disciplinas especiais e/ou a inserção da temática ambiental nas diversas disciplinas 

e elaboração de novas propostas educacionais pelos profissionais da educação. 

Este trabalho faz um levantamento de possíveis jogos virtuais capazes de 

integrar a formação dos alunos e auxiliar a análise crítica dos princípios que tem 

levado à destruição inconsequente do meio ambiente. 
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2 AS ATIVIDADES LÚDICAS NO APRENDIZADO 
 

 

As dificuldades de efetivar a Educação Ambiental formal nas escolas ainda 

estão fixadas na falta de clareza do que fazer nesse processo educativo para 

superar a ausência de diálogos entre as disciplinas e a formação docente adequada 

para tratar o tema. 

Fröebel incentivava a importância dos jogos, das artes, da música, das 

atividades físicas, destacando a importância da educação não ser de forma isolada. 

O mesmo fazia Maria Montessori enfatizando a importância da quantidade e 

qualidade dos estímulos para que se constituíssem em fatores de desenvolvimento. 

Já Freinet, reivindicava a experiência escolar e suas vivências onde educadores 

devem inventar e sugerir atividades de acordo com o desenvolvimento do aluno, 

ajudando-o a avançar na sua própria construção de pensamento. 

Através dos jogos o aluno pode desenvolver uma gama de habilidades sejam 

elas motoras, de atenção, de memória, observação, indagação, lógicas, 

socializadoras, entre outras. Sendo essas informações incorporadas pelo aluno, de 

acordo com o grau de seu desenvolvimento. 

Os meios digitais abrem possibilidades para novas abordagens metodológicas 

na Educação. O professor deixa de ser o centro das informações para o aluno 

(BORBA & PENTEADO, 2001). Possibilitam o processo de ensino e de 

aprendizagem, ao expandirem o desenvolvimento de novas situações pedagógicas, 

instigam a curiosidade e facilitam a busca do conhecimento podendo contribuir com 

o professor, na formação de opinião em sala de aula. 

Os meios digitais podem ser também interdisciplinares, facilitando o trabalho 

em conjunto com outras áreas. No ambiente virtual a aprendizagem segue o ritmo 

da mente humana que, ao invés de memorizar, seleciona e interpreta o que 

encontra, construindo saberes. De acordo com Morin, para obter o conhecimento, é 

necessário dialogar com a incerteza ao invés de utilizar uma verdade absolutamente 

certa e única. 

Grandes estímulos são fornecidos pelos meios digitais, podendo acelerar e 

propiciar uma maior compreensão do tema a ser trabalhado porém, se não forem 

adequados, se transformarão em “ruídos” (COSCARELLI, 1998). A transformação 
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constante de pensamentos é necessária para que os alunos criem novos 

significados. A informação precisa ser assimilada e não somente recebida. É 

necessário saber usá-la, aprofundá-la para construir o conhecimento. 

De acordo com Kampff & Dias (2004) o professor é indispensável como 

mediador e facilitador do processo de construção do conhecimento. Para tanto é 

fundamental que o professor conheça as possibilidades e domine os recursos da 

multimídia, para que o conhecimento seja visto como um processo contínuo de 

pesquisa e múltiplas interações. 

A nova concepção de professor está relacionada com o perfil de um 

orientador, facilitador do processo, que aprenda a repensar suas sínteses, a tomar 

atitudes provisórias, permanentemente, refeitas mediante perspectivas e resultados 

obtidos com a utilização da tecnologia e dos recursos digitais por ele oferecidos 

(MORAN, 1997). 

A multimídia, em especial, tem sido a grande promessa de uma nova 

revolução no ensino. Muito se fala a respeito disso, mas pouco se comprova em 

termos da eficácia desse instrumental em situações de ensino-aprendizagem. Muita 

pesquisa ainda precisa ser feita buscando informações novas a respeito da 

influência dos meios digitais na aprendizagem para que se possa, futuramente, 

explorar esse recurso da melhor maneira possível para fins educacionais. Contudo, 

uma ideia já é ponto pacífico entre as pessoas que lidam com informática na 

educação: a informática, assim como qualquer outro instrumental que pode ser 

usado em situações de ensino-aprendizagem, depende do uso que se faz dele. Não 

se pode esperar milagres das novas tecnologias. 

É cada vez mais evidente a necessidade e pressão do uso dos meios digitais 

nas diversas áreas, incluindo a educação. Professores que não são capazes de 

utilizar a informática como meio de trabalho e instrumento de ensino, ficam 

defasados e fora do mercado de trabalho. Diante da pouca demanda de material e a 

constante evolução das crianças, jogos virtuais podem ser grandes motivadores 

para o ensino na educação ambiental. 

 Acredita-se que as apresentações multissensoriais aumentam a compreensão 

e instigam a curiosidade, porém o excesso de estímulos pode, também, desviar a 

atenção para aspectos de importância secundária (REEVES, 1994). Não existe 
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consenso a respeito das vantagens e desvantagens do uso individual ou em grupo 

de programas educacionais em multimídia (SCHANK, 1994). 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio: Ciências da 

natureza, matemática e suas tecnologias (BRASIL, 2006): 

 

“O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-
lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de 
relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior 
apropriação dos conhecimentos envolvidos.” 

 

2.1 Benefícios 

De acordo com Grégoire et al. (1996), as novas tecnologias possuem um 

enorme potencial para explorar o ensino-aprendizagem e contribuir para a formação 

dos alunos, dentre os principais benefícios, encontram-se: (a) estimulam os alunos a 

desenvolver habilidade intelectuais; (b) estimulam o maior interesse em aprender e 

aumentam a concentração; (c) as novas tecnologias estimulam a busca de mais 

informação sobre um assunto e de um maior número de relações entre as 

informações; (d) promove a cooperação entre alunos; (e) gera contribuição na 

função do professor;  (f) através das novas tecnologias os professores obtêm 

rapidamente informação sobre recursos instrucionais; (g) gera uma maior interação 

entre professor-aluno que nas aulas tradicionais; (h) professores começam a ver o 

conhecimento cada vez mais como um processo contínuo de pesquisa; (i) por 

possibilitar rever os caminhos de aprendizagem percorridos pelo aluno, as novas 

tecnologias facilitam a detecção, pelos professores, dos pontos fortes assim como 

das dificuldades específicas que o aluno encontrou, ou aprendizagem incorreta ou 

pouco assimilada. 

 Com inúmeros benefícios, este trabalho pretende realizar um levantamento 

dos jogos virtuais sobre Educação Ambiental para alunos do Ensino Fundamental II 

e verificar se de fato pode contribuir para o aprendizado dos alunos. 
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 3 RECURSO DIDÁTICO E MATERIAL ANALISADO 

 

 O presente trabalho desenvolveu uma pesquisa de abordagem qualitativa, no 

levantamento e avaliação de atividades/jogos virtuais para a Educação Ambiental 

portanto, o interesse da pesquisa não foi apenas verificar algo mas, de transformar 

visando contribuir para uma melhor compreensão das atividades que podem ser 

realizadas em espaços não formais, com grande importância no ensino de Educação 

Ambiental auxiliando e complementando o ensino tradicional de Ciências.   

 A pesquisa foi estruturada em 3 fases: (1) levantamento de atividades ou 

jogos virtuais existentes voltados à Educação Ambiental; (2) avaliação da eficácia 

quanto ao conteúdo e outros aspectos como abordagem, funcionalidade e estética; 

e, (3) comparação e desenvolvimento de sugestões a fim de melhorar a qualidade 

de novas metodologias no ensino de Ciências. 

 Na primeira fase onde foram realizadas pesquisas em sites online na internet, 

para o levantamento de diversos jogos que provocassem o interesse ambiental em 

adolescentes, que não houvessem a necessidade de serem pagos e que fossem de 

fácil acesso, o que resultou em grande dificuldade em encontrar jogos voltados para 

alunos do Ensino Fundamental II e que contemplassem os assuntos de interesse. A 

maioria dos jogos encontrados foram voltados à área da saúde, anatomia e fisiologia 

humana.  

 Foram encontradas opções de jogos em lojas virtuais para celulares e tablets 

porém, optou-se por continuar na linha de fácil acesso onde o professor pode 

trabalhar com os alunos em salas de informática sem a necessidade de outras 

formas mais burocráticas para o uso dos jogos.  

 Com o levantamento realizado foram definidos dez jogos para a análise e 

avaliação de eficácia. Para isto, esta pesquisa considerou os parâmetros de 

qualidade para jogos de computadores e os parâmetros definidos pelo MEC para 

avaliar tecnologias educacionais, bem como utilizou-se de estratégias e técnicas 

para a coleta de dados.  

 Com base nos dados encontrados os jogos então passaram para a fase de 

análise, onde Aarseth (2003) define que para uma boa análise de jogos virtuais é 
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necessário observar e jogar. Além do estudo sobre o jogo analisado, é necessária a 

interação com o mesmo. 

 Primeiramente foram realizados levantamentos de parâmetros a serem 

discutidos através de uma avaliação heurística sendo identificados pela presença ou 

ausência do mesmo, bem como a descrição da situação e uma nota individual para 

cada parâmetro.  

 A Avaliação Heurística é um exemplo de avaliação ergonômica que tende a 

descobrir e resolver problemas mediante a experiência, seja ela do próprio 

pesquisador ou observada em outrem, onde estes utilizam os jogos tendo uma 

listagem de parâmetros a serem avaliados para posterior discussão. São cinco os 

fundamentos da avaliação heurística a serem considerados durante a análise: (a) 

facilidade de aprendizagem; (b) eficiência; (c) memorização; (d) baixa taxa de erros 

e, (e) satisfação. 

 Dentre os parâmetros a serem avaliados foram selecionados dez princípios 

voltados à educação e ao conteúdo de aprendizagem agregado pelo jogador. São 

eles: (01) Adequação ao MEC - visa saber se o jogo em questão amplia e aprofunda 

o uso das tecnologias contemporâneas motivando a “aprender a conhecer”, 

“aprender a fazer”, “aprender a conviver" e "aprender a ser"; (02) Abordagem 

Pedagógica – questiona sobre o incentivo a construção de valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade; (03) Clareza no objetivo – questiona se o jogo apresenta seu 

objetivo no início e com facilidade de ser atingido; (04) Coerência entre abordagem e 

objetivo – questiona se a abordagem pedagógica condiz com o objetivo proposto 

pelo jogo e se as informações apresentadas são suficientes; (05) Atualidade do 

conteúdo – procura saber se o conteúdo apresentado retrata temas atuais de 

sustentabilidade, conservação do meio ambiente e qualidade de vida; (06) 

Veracidade das Informações – questiona sobre o conteúdo apresentado; se este não 

possui erros na sua informação; (07) Consistência das atividades – questiona sobre 

se o jogo é capaz de agregar valor ao jogador através de informações fornecidas 

sobre questões ambientais; se além de atingir o objetivo, o jogador sair com 

informações relevantes; (08) Arquitetura Gráfica – questiona sobre a parte gráfica do 

jogo; sobre a presença de diversas telas com ilustrações, sons, animações, botões 
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direcionais e texto informativo; (09) Usabilidade – questiona sobre a forma de 

aprendizagem do jogo;  memorização, baixa taxa de erro; (10) Jogabilidade – 

questiona sobre a experiência do usuário; como é a experiência de jogar o jogo 

proposto? É fácil iniciar e atingir os objetivos? Os comandos propostos são intuitivos 

e suficientes para a experimentação? 

 Estes parâmetros foram selecionados com base na influência de abordagem 

do conteúdo e na conexão do jogador com o jogo proposto.  

 A seguir, podemos conferir as análises dos jogos, suas pontuações com base 

na ficha de avaliação heurística e um breve relato do jogador (pesquisador) como 

proposto por Aarseth. 

  

3.1 Ciclo da Água 

 
Figura 1. Imagem ilustrativa do jogo Ciclo da Água.   

Fonte: (http://www.cambito.com.br/games/ciclo_agua.htm) 
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Ciclo da Água 

utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  Este jogo é 
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encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por professores e 

seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Ciclo da Água aborda o conceito do ciclo da água no planeta. Visa por 

meio de ilustrações ensinar os conceitos de evaporação, condensação, lençóis 

freáticos, etc. Portanto, apesar de retratar um tema fortemente discutido nos dias 

atuais não influencia a parte ambiental de conservação da água no coletivo.  

Pontuação: 5,0 

 

3. Clareza no objetivo 

O objetivo do jogo é acertar a relação entre a lista de termos sobre o ciclo da 

água e a posição correta na ilustração. O objetivo aparece escrito de forma 

simplificada porém um pouco confuso quando induz ao aperto de botões.   

Pontuação: 6,0 

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

Há coerência entre abordagem e objetivo. Ao atingir o objetivo, as informações 

sobre o ciclo da água são apresentados de forma correta com o acerto, ou por 

negação, no caso de erro. Porém, apesar da relação entre ambos, o conceito da 

abordagem é mal aplicada quando relacionada à questão ambiental portanto, o 

objetivo do jogo deveria ser algo voltado à preservação do ciclo da água. 

Pontuação: 5,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

O tema água é um dos principais discutidos atualmente devido à escassez do 

bem natural principalmente na região do estado de São Paulo com a seca no 

reservatório Cantareira porém, o tema não foi bem explorado ao relatar a 

conservação da água. O jogo somente apresenta conceitos teóricos, sem relatar 

sobre a sustentabilidade necessária quando utilizamos a água. 

Pontuação: 5,0 
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6. Veracidade das Informações 

Não foram verificadas informações erradas porém, é necessário um incremento 

no número de informações para que o jogo seja mais educativo e informativo, 

agregando um valor maior ao jogador. 

Pontuação: 7,0 

 

7. Consistência das atividades 

Apesar de estar fora do conceito de educação ambiental, o jogo Ciclo da Água 

apresenta informações pertinentes que, apesar de não estarem descritas de forma 

textual, são capazes de agregar valor através das ilustrações e sinalizações na tela 

do jogo. 

Pontuação: 7,0 

 

8. Arquitetura Gráfica 

O jogo Ciclo da Água apresenta apenas uma única tela na qual há ilustrações 

que levam o jogador ao entendimento da tarefa e das respostas para o sucesso. 

Apresenta, também, sinalizações como feedback ao jogador porém, isto poderia 

ocorrer em mais de uma tela ou mais de uma fase para que outras informações 

fossem acrescentadas. 

Pontuação: 7,0 

 

9. Usabilidade 

A usabilidade do jogo se apresenta de forma simples porém, com alguns itens 

que dificultam sua jogabilidade. O jogo é de fácil memorização e pode ser explicado 

de forma simples para outros jogadores. Apresenta um texto informativo simples 

com o objetivo a ser alcançado, botão para contato com o desenvolvedor, pontuação 

e um botão para jogar novamente. Há, porém, uma parte intuitiva durante o jogo 

onde foram posicionados quadrados que são na verdade botões e devem ser 

clicados para concluir a tarefa. 

Pontuação: 6,0 
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10. Jogabilidade 

O jogo Ciclo da Água é fácil de ser deduzido quando se possui uma certa 

experiência virtual porém, há questões a serem observadas como os botões 

posicionados de forma flutuante na tela do jogo que indicam posições que não são 

explicadas no texto informativo e que devem ser clicados para serem relacionados 

com seus respectivos termos.  Além disso, após o jogador ter acertado as sete 

respostas possíveis, o jogo não se torna mais atrativo ao jogador. Não haverá novos 

desafios a serem ultrapassados portanto, a relação com o jogador fica sem conexão. 

Pontuação: 5,0 

- Relato do Usuário 

‘Ciclo da Água’ (Figura 1) foi desenvolvido pelo site cambito.com.br, um site 

que expressa à comunidade de baixa renda, aliado por um país mais justo, 

pregando a paz e a justiça social. O jogo encontra-se na área de jogos e é de 

acesso livre. Tem como objetivo, aprender sobre o ciclo da água do planeta Terra, o 

objetivo funcional do jogo, visa acertar os locais correspondentes entre as frases e a 

ilustração. O jogo inicialmente apresenta uma breve explicação sobre o tema, 

informa sobre as fases da água e influencia o jogador a testar seus conhecimentos 

através de botões que devem ser relacionados com as respostas. Há uma contagem 

de pontos de acordo com os acertos (mais um ponto) e erros (menos um ponto). A 

primeira vista, o jogo atinge o objetivo porém, apenas se o jogador possuir um 

conhecimento prévio sobre o assunto. Sem o conhecimento prévio, o jogo se torna 

mecânico apenas clicando nas possíveis respostas, que apresenta na tela o erro ou 

o acerto. Mesmo no formato mecânico, o jogo atinge o objetivo, apresentando ao 

jogador a informação correta, o que agrega informação sobre o meio ambiente. O 

jogo Ciclo da Água é um jogo rápido que envolve apenas sete questões. Uma vez 

com o aprendizado, será difícil retornar a jogá-lo. Esteticamente, se apresenta de 

forma agradável, com ilustrações e animações adequadas aos alunos do Ensino 

Fundamental II. Apresenta, também, fácil leitura e entendimento.  
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3.2 Quanto vive um Lixo? 

 
Figura 2. Imagem ilustrativa do jogo Quanto vive um lixo? 

Fonte: (http://www.cambito.com.br/games/lixo.htm) 

 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Quanto vive um 

Lixo? utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  Este 

jogo é encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por 

professores e seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Quanto vive um Lixo?, aborda a questão do tempo de decomposição do 

lixo produzido pela população. Dentro da proposta, trabalha por meio de perguntas e 

respostas, não explicitamente, a consciência ambiental e conservação do meio 

ambiente.  

Pontuação: 7,0 

 

3. Clareza no objetivo 

O objetivo do jogo não é apresentado inicialmente, apesar de ser intuitivo. Em 

nenhum momento é explicado o que o jogador deve fazer porém, por intuição, 
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caracteriza-se como um jogo de perguntas e respostas onde se deve acertar a 

resposta correta entre três alternativas. 

Pontuação: 6,0 

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

Há coerência entre a abordagem proposta, trabalhando a conservação ambiental 

através da decomposição de lixo e o questionamento sobre o tempo que cada 

material leva para se decompor. 

Pontuação: 8,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

O lixo é uma questão bem trabalhada na educação ambiental, tanto em relação 

ao lixo que vai parar nos oceanos afetando animais marinhos, quanto ao lixo 

desenfreado que é produzido diariamente pela população e que vai direto para 

aterros na espera de sua decomposição. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Não foram encontrados erros nas respostas das perguntas realizadas no jogo. 

Pontuação: 10,0 

 

7. Consistência das atividades 

Apesar de possuir pouca informação, o jogo é capaz de instruir sobre o tempo de 

decomposição de cada material. Para agregar um valor maior, o jogo poderia instruir 

sobre os tipos de materiais que podem ser reciclados evitando que sejam destinados 

aos aterros. 

Pontuação: 7,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

O jogo apresenta um pequeno descritivo sobre o quanto o jogador sabe sobre 

decomposição do lixo. Este se apresenta em apenas uma tela com diversas 

ilustrações de materiais e três alternativas para respostas. Para uma futura melhoria, 
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o jogo poderia adicionar telas representando a coleta seletiva e o incentivo da 

reciclagem.  

Pontuação: 7,0 

 

9. Usabilidade 

A usabilidade do jogo se apresenta de forma simples porém, com alguns itens 

que dificultam sua jogabilidade. O jogo é de fácil memorização e pode ser explicado 

de forma simples para outros jogadores. Apresenta um texto informativo simples 

com o objetivo a ser alcançado, botão de respostas corretas e um botão para jogar 

novamente. Para concluir a tarefa, é necessário utilizar a intuição e o conhecimento 

prévio em informática para identificar os botões a serem clicados e acertar ou não as 

respostas. 

Pontuação: 6,0 

 

10. Jogabilidade 

O jogo Quanto vive um Lixo? é fácil de ser deduzido quando se possui uma certa 

experiência virtual porém, há questões a serem observadas como os botões que 

indicam as alternativas na tela do jogo. Além disso, após o jogador ter acertado as 

respostas possíveis, este não se torna mais atrativo ao jogador. Não haverá novos 

desafios a serem ultrapassados, portanto a relação com o jogador fica sem conexão. 

Pontuação: 8,0 

 

- Relato do Usuário 

 ‘Quanto vive um lixo?’ (Figura 2) também foi desenvolvido pelo site 

cambito.com.br e encontra-se na área de jogos e é de acesso livre. O objetivo do 

jogo é aprender o tempo de decomposição do lixo comum encontrado em aterros. A 

princípio o jogo não apresenta uma explicação prévia sobre os materiais do lixo 

porém, é bem claro em seu objetivo pois apresenta uma pergunta sobre a duração 

do lixo a partir do momento que o jogamos fora. O jogo online apresenta 10 

questões de alternativas que sem um prévio conhecimento, se torna mecânico, 

apenas por tentativa e erro, porém como apresenta as respostas após algumas 

tentativas, é possível classificá-lo como educativo. Após a fase de tentativa e erro, o 

jogador pode jogar novamente até atingir todas as respostas certas. Após a 



27	

	

 

memorização das respostas o jogo se torna obsoleto. ‘Quanto vive o lixo?’ está de 

acordo com a faixa etária proposta inicialmente e esteticamente o jogo é bem 

ilustrado porém com muita informação, o que dificulta a leitura e entendimento das 

questões.  

 

3.3 Coleta na Cooperativa 

 
Figura 3. Imagem ilustrativa do jogo Coleta na Cooperativa (Cultura Ambiental nas Escolas) 

Fonte: (http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/multimidia/jogos/coleta-na-cooperativa) 
 

 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Coleta na 

Cooperativa utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  

Este jogo é encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por 

professores e seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Coleta na Cooperativa aborda a consciência ambiental através da 

reciclagem de materiais. A reciclagem é um dos principais temas trabalhados na 

educação ambiental porém, há falta de informações sobre os materiais, cores de 

lixeiras ou como ele deve ser separado nas residências para que não se torne 

perigoso para quem faz a seleção nas cooperativas. 
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Pontuação: 6,0 

3. Clareza no objetivo 

O objetivo do jogo é apresentado claramente na forma escrita na tela inicial, onde 

explica que o jogador deve separar o material correto de acordo com pedido a cada 

fase.  

Pontuação: 10,0 

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O objetivo do jogo é claro na questão da separação do material a ser reciclado 

porém, ao ser relacionado com a abordagem, o jogo não apresenta com clareza a 

descrição dos tipos de materiais a serem coletados.  

Pontuação: 7,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

A reciclagem é um dos principais temas trabalhados na educação ambiental. Em 

meio ao crescimento desenfreado da população, o lixo vem se tornando um grande 

vilão da sociedade, acabando com o meio ambiente. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Todas as informações apresentadas estão corretas porém, há pouca informação 

a ser julgada.  

Pontuação: 6,0 

 

7. Consistência das atividades 

O jogo informa sobre alguns tipos de materiais que são separados em 

cooperativas para a reciclagem porém, são poucas informações. Para melhoria, 

seria necessário que os materiais a serem reciclados fossem especificados nas 

instruções, a cor da lixeira onde os materiais são recolhidos poderia mudar conforme 

material de acordo com a coleta seletiva e também o tempo de decomposição de 

cada material poderia ser apresentado caso ele não fosse reciclado.  

Pontuação: 5,0 
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8. Arquitetura Gráfica  

O jogo apresenta diversas telas ilustradas, com efeitos sonoros, tela de 

instruções, pontuação e informações para atingir o objetivo. A única melhoria a ser 

realizada é na especificação dos materiais em cada fase. 

Pontuação: 8,0 

 

9. Usabilidade 

A usabilidade é elaborada. O jogo é de fácil memorização e pode ser explicado 

de forma simples para outros jogadores. Apresenta um texto informativo com o 

objetivo a ser alcançado, pontuação do jogador, número de erros permitidos e a 

ilustração dos materiais que serão separados na coleta de cada fase. 

Pontuação: 10,0 

 

10. Jogabilidade 

Coleta na Cooperativa é fácil de ser interpretado e memorizado porém, o uso dos 

comandos no jogo para a coleta requere agilidade e habilidade no manuseio dos 

controles do computador para se atingir o objetivo. Como há rotação de fases e 

pontuação, o jogo se torna mais interessante criando um vínculo com o jogador, 

porém este não agrega informações apenas se torna um jogo mecânico onde é 

trabalhada a habilidade. 

Pontuação: 6,0 

 

- Relato do Usuário 

 O jogo ‘Coleta na Cooperativa’ foi realizado pela Cultura Ambiental nas 

Escolas com apoio da TetraPak e está disponível online gratuitamente. O objetivo do 

jogo é trabalhar a conscientização sobre a reciclagem de materiais, onde é 

necessário separar o lixo corretamente e colocá-lo na lixeira conforme a 

necessidade. Um jogo simples, que necessita de agilidade para separar os 

materiais. Cada fase representa um tipo de material. Apesar das ilustrações, não há 

descrição dos produtos, e caixas longa vida são representadas apenas como 

‘embalagens’. As lixeiras onde os materiais são separados também não mudam de 

cor. Para agregar um valor maior, as lixeiras poderiam ter as cores referentes a cada 

tipo de material. Outras informações também poderiam ser exibidas entre uma fase 
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e outra relatando o tempo de decomposição de cada material ou algo sobre 

sustentabilidade. Um jogo interessante, porém que pode ser melhorado com ajustes 

de informações.  

 

3.4 EcoAqua 

 
Figura 4. Imagem ilustrativa do jogo EcoAqua 

Fonte: (http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/ecoaqua)  
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo EcoAqua utiliza 

ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  Este jogo é 

encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por professores e 

seus alunos em laboratórios de informática. Pode, também, ser encontrado em 

versões para tablets e celulares, disponível em lojas virtuais. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo EcoAqua aborda o tem a da conscientização sobre o uso da água. Em 

tempos onde a água é escassa, o jogo visa trabalhar a economia de água na hora 

de tomar banho. Apesar da mensagem positiva do uso coerente da água, faltam 

informações adicionais que poderiam ser agregadas ao jogo como porcentagem de 

água doce existente no mundo e quanto dessa porcentagem é destinada às 

residências, ou consumo médio de litros de água por minuto em banhos, etc.  

Pontuação: 6,0 
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3. Clareza no objetivo 

O objetivo do jogo é ajudar os personagens a economizar água fechando as 

torneiras do chuveiro. O objetivo do jogo é apresentado na página do portal onde o 

jogo é disponibilizado porém, não está inserido dentro do jogo em si. 

Pontuação: 7,0 

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O jogo EcoAqua apresenta coerência entre abordagem e objetivo porém, o 

objetivo do jogo é apenas mecânico, sem agregar informações adicionais em 

relação à economia de água e seu uso inconsciente.  

Pontuação: 6,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

O tema água é um dos principais discutidos atualmente devido à escassez do 

bem natural, principalmente na região do estado de São Paulo com a seca no 

reservatório Cantareira. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Não foram verificadas informações incorretas porém, não há um número de 

informações significativas que possam ser analisadas. 

Pontuação: 5,0 

 

7. Consistência das atividades 

EcoAqua não agrega informações através do jogo. Este, apesar do objetivo ter 

uma abordagem correta sobre o uso consciente da água, é um jogo mecânico que 

não exige muito o pensar do jogador. 

Pontuação: 2,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

São apresentados nas telas do portal as informações e instruções para o jogo. 

Dentro do aplicativo do jogo, há uma lista com os nomes dos desenvolvedores e 
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animações com diversas ilustrações de duchas e criaturas no banho, bem como um 

medidor de água gasta.  

Pontuação: 9,0 

 

9. Usabilidade 

Um dos únicos jogos encontrados que pode também ser instalado em tablets e 

celulares. Possui animações com efeitos sonoros, que servem de alertas porém, não 

há instruções do jogo e possui muitas telas de erro.  

Pontuação: 6,0 

 

10. Jogabilidade 

Inicialmente se apresenta como um jogo interessante para economia de água 

porém, após alguns minutos se torna um jogo entediante sem criar uma conexão 

com o jogador. Um jogo que apesar dos erros de desenvolvimento, é fácil de ser 

entendido. A forma mecânica de jogar apenas fechando torneiras, torna o jogo 

interessante apenas para treinar a habilidade e a agilidade. Não agrega informações 

relevantes para a educação. 

Pontuação: 6,0 

 

- Relato do Usuário 

 O jogo ECOAQUA encontra-se disponível online no portal Ludo Educativo e, 

também, para celulares e tablets em lojas virtuais. O objetivo do jogo é fazer com 

que os personagens presentes no jogo, economizem água desligando o chuveiro 

onde eles estão tomando banho. Apesar do visual ser agradável e moderno, os 

objetivos do jogo não estão especificados em nenhum lugar. É necessário deduzir o 

objetivo do jogo que é fechar as torneiras e ajudar na economia de água. Como 

objetivo intelectual, o jogo busca ensinar crianças, jovens e adultos sobre a 

importância do recurso natural esgotável mais importante que possuímos, a água. O 

jogo tem como principal função desenvolver a coordenação motora e atenção. 

Enquanto é jogado, informações gerais sobre o uso da água correm na parte inferior 

da tela, que pode passar despercebida para quem está focado em atingir os 

objetivos propostos pelo jogo. Para quem consegue ler as informações, o jogo pode 

ser educativo e agregar conteúdo ao jogador. 
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3.5 Jogo da Reciclagem 

 
Figura 5. Imagem ilustrativa do jogo da Reciclagem 

Fonte: http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/jogo-da-sustentabilidade 
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o Jogo da Reciclagem 

utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  Este jogo é 

encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por professores e 

seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo da Reciclagem aborda a consciência ambiental através da coleta seletiva 

de materiais. A coleta seletiva é um dos principais temas trabalhados na educação 

ambiental porém, o jogo não apresenta explicações sobre cores de lixeiras para 

cada coleta e os tipos de materiais que podem ser reciclados ou tratados de forma 

diferente à coleta do lixo normal.  

Pontuação: 5,0 

 

3. Clareza no objetivo 

O objetivo do jogo apesar de não estar explícito em nenhuma tela do jogo, é 

separar os materiais presentes de acordo com a sua lixeira correta.  

Pontuação: 2,0 
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4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O tema de abordagem condiz com o objetivo porém, em nenhum momento o 

objetivo é apresentado ao jogar, este é apenas completado por intuição da atividade. 

Para melhoria, seria necessário uma prévia explicação sobre suas lixeiras e sobre 

os materiais utilizados. 

Pontuação: 5,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

A coleta seletiva é um dos principais temas trabalhados na educação ambiental. 

O jogo da Reciclagem está de acordo com a abordagem ao influenciar o jogador a 

aprender sobre a relação entre as cores das lixeiras e seus materiais. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Foram encontrados erros em relação às cores das lixeiras e seus respectivos 

materiais. Lâmpadas podem entrar na lixeira cinza porém, a descrição correta seria 

“materiais não recicláveis” e, quanto a pilhas e baterias, o correto seria informar com 

a descrição “resíduos perigosos” e com a lixeira da cor laranja. 

Pontuação: 2,0 

 

7. Consistência das atividades 

O jogo da Reciclagem é um jogo totalmente intuitivo, que não apresenta 

explicações prévias de seu objetivo e aborda questões da coleta seletiva. 

Infelizmente, há conteúdo errado, o que pode agregar uma informação incorreta ao 

jogador. Para melhoria, seria necessário consertar os erros e adicionar informações 

relevantes sobre a relação das lixeiras com os materiais e a importância da 

reciclagem de materiais. 

Pontuação: 5,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

O jogo apresenta uma única tela, sem informações textuais porém, com muitas 

ilustrações de lixeiras de coleta seletiva e materiais a serem reciclados. Apesar das 
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ilustrações e animações, o conteúdo informativo textual é importante para direcionar 

o jogador a atingir o objetivo e agregar informação. 

Pontuação: 4,0 

 

9. Usabilidade 

A intuição é muito utilizada no jogo da Reciclagem pois não há qualquer tipo de 

informação, botões ou explicação. A única relação que o jogo cria é um feedback 

positivo quando os materiais são colocados nas lixeiras corretas, por intuição. Não 

há diversas fases, ou telas e nem pontuação.  

Pontuação: 3,0 

 

10. Jogabilidade 

Após o descobrimento de como funciona o jogo, este se torna fácil de ser 

manuseado. Simples, desenvolve apenas a função de coordenação motora no 

jogador e pouco o pensar. Por ser simples, com apenas uma tela, acaba não criando 

uma conexão com o jogador, que o faria voltar e jogar outras vezes.  

Pontuação: 7,0 

 

- Relato do Usuário 

 O Jogo da Reciclagem faz parte de um software chamado Jogo da 

Sustentabilidade e pode ser encontrado online no portal Ludo Educativo. Supõe-se 

que o objetivo do jogo seja aprender sobre o tipo de material a ser reciclado e em 

quais lixeiras eles devem ser descartados. O jogo não apresenta nenhum descritivo. 

Não há qualquer tipo de informação ao jogador, nem objetivos a serem atingidos, 

nem informações extras. O começo do jogo é puramente intuitivo. Após a tentativa e 

erro, o jogo é finalizado após todos os acertos. Apesar do jogo ser intuitivo, existe a 

possibilidade do jogo ser educativo, pois o jogador aprende as cores dos cestos de 

lixo porém, nenhuma informação é dada referente a coloração. A utilização das 

cores para o cesto de lixo estão corretas e visualmente é um jogo agradável com 

muitas ilustrações porém, poucas informações textuais. 
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3.6 Basquete Reciclável 

 
Figura 6. Imagem ilustrativa do jogo Baquete Reciclável 

Fonte: http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/basquete-reciclavel 
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Basquete 

Reciclável utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  

Este jogo é encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por 

professores e seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Basquete Reciclável aborda a consciência ambiental através da 

reciclagem de materiais. A reciclagem é um dos principais temas trabalhados na 

educação ambiental porém, há falta de informações sobre os materiais que podem 

ser reciclados, tanto quanto a cor das lixeiras a que eles devem ser destinados. 

Pontuação: 6,0 

 

3. Clareza no objetivo 

O jogo apresenta o objetivo dentro das instruções de como jogar. É necessário a 

seleção correta do material e o arremesso do mesmo em direção à lixeira. 

Pontuação: 7,0 
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4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O tema de abordagem condiz com o objetivo porém, para melhoria, seria 

necessária uma prévia explicação sobre suas lixeiras e sobre os materiais utilizados. 

O jogo trabalha muito nas instruções e pontuações do jogo e esquece do conteúdo a 

ser abordado. 

Pontuação: 6,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

A coleta seletiva é um dos principais temas trabalhados na educação ambiental. 

O jogo Basquete Reciclável está de acordo com a abordagem ao influenciar o 

jogador a aprender sobre a relação entre as cores das lixeiras e seus materiais. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Apesar de poucas, as informações apresentadas estão corretas, sem 

identificação de erros graves que possam influenciar no aprendizado do jogador. 

Pontuação: 7,0 

 

7. Consistência das atividades 

O jogo informa sobre alguns tipos de materiais que são separados para coleta 

seletiva porém, são poucas as informações. Para melhoria, seria necessário que os 

materiais a serem reciclados fossem especificados nas instruções de acordo com a 

cor da lixeira onde os materiais são arremessados. O tempo de decomposição de 

cada material também poderia ser especificado, caso o arremesso não fosse bem 

sucedido. 

Pontuação: 5,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

O jogo apresenta uma tela inicial com as instruções detalhadas e diversas fases 

de acordo com o material a ser arremessado a lixeira correta. Possui, também, 

ilustrações e efeitos sonoros. A identificação de cada ilustração e os materiais 

utilizados deveriam estar relacionados na tela de instruções. 

Pontuação: 8,0 
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9. Usabilidade 

O jogo Basquete Reciclável possui diversas telas com instrução, pontuação, 

indicação da próxima fase, sinalização de mira durante o arremesso e pausa durante 

o jogo. É de fácil aprendizado e pode ser facilmente explicado por outros jogadores 

porém, falta um indicativo de força na hora do arremesso do material a ser reciclado 

em direção à lixeira.  

Pontuação: 8,0 

 

10. Jogabilidade 

Apesar de todas as informações estarem presentes para guiar o jogador a atingir 

o objetivo de acertar o material na lixeira, há uma enorme dificuldade em calcular a 

direção e força com que o material é arremessado. Apesar de uma seta sinalizar, 

esta não é muito eficaz durante o jogo, tornando-o difícil para o jogador. A 

dificuldade e a pontuação podem criar uma certa conexão com o jogador, fazendo 

com que o mesmo queira jogar novamente e por diversas vezes porém, as 

informações agregadas não são muitas. 

Pontuação: 4,0 

 

- Relato do Usuário 

 O jogo Basquete Reciclável também é encontrado online no portal Ludo 

Educativo. Como objetivo principal, é necessário acertar os lixos corretos nas lixeiras 

certas. O jogo apresenta instruções de como jogar e como atingir o objetivo, explica 

detalhadamente sobre as pontuações e fases do jogo porém, não oferece nenhuma 

informação sobre reciclagem. São trabalhadas questões como coordenação motora, 

desafio e estratégia, onde a única informação sobre o meio ambiente são as cores 

das lixeiras. O jogo Basquete Reciclável apresenta uma maior dificuldade no uso e é 

capaz de oferecer uma conexão para o retorno do jogador mesmo após diversas 

partidas. O jogo possui contagem de pontos e diversas fases, o que desafia o 

jogador a uma competição. Esteticamente, é um jogo de interface simples mas bem 

ilustrada.  
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3.7 Half na Floresta 

 
Figura 7. Imagem ilustrativa do jogo Half na Floresta 

Fonte: http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/half-na-floresta 
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Half na Floresta 

utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  Este jogo é 

encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por professores e 

seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Half na Floresta aborda a conscientização ambiental através da 

conservação do meio ambiente e proteção dos animais. O tráfico de animais é um 

assunto pouco discutido porém, de suma importância. O tema, que é muito 

interessante porém, não aborda questões sobre conservação das espécies. 

Pontuação: 5,0 

 

3. Clareza no objetivo 

O objetivo do jogo é apresentado dentro das instruções de como jogar. No jogo 

Half na Floresta, o jogador deve desviar de armadilhas e salvar os animais do 

tráfico. 

Pontuação: 8,0 



40	

	

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O jogo Half na floresta aborda em sua tela inicial a conferência RIO+20, que 

tratou do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Em momento 

algum durante o jogo, questões sustentáveis são abordadas. O jogo é baseado em 

tráfico de animais e o objetivo é resgatá-los. Há certa coerência entre a abordagem 

e o objetivo porém, não há coerência entre a abordagem utilizada e a relação com a 

conferência RIO+20, uma vez que nenhuma questão sobre leis de combate ao 

tráfico é enfatizada. 

Pontuação: 6,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

O tema tráfico de animais é abordado porém, não tão amplamente quanto 

deveria. O tema é atual pois o número de animais capturados para venda ilegal é 

enorme nos dias atuais. 

Pontuação: 7,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Existem poucas informações sobre o tema para serem considerados certos ou 

errados. O jogo se apresenta em maior parte mecânico, sem informações 

consideráveis. 

Pontuação: 5,0 

 

7. Consistência das atividades 

O jogo busca enfatizar a libertação dos animais capturados ilegalmente, causado 

pelo tráfico porém, não traz informações para agregar valor ao jogador. Não há 

informações sobre o número de animais traficados por ano ou sobre leis de proteção 

aos animais.  

Pontuação: 5,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

Com diversas telas, ilustrações e efeitos sonoros, o jogo Half na Floresta é muito 

bem desenvolvido e atrativo ao jogador.  

Pontuação: 10,0 
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9. Usabilidade 

O jogo apresenta suas instruções, o tempo corrente do jogo, o número de vidas 

(tentativas) que o jogador possui e o número de objetivos a serem atingidos. As 

instruções são detalhadas e todos os passos retornam um feedback ao jogador. É 

um jogo fácil de ser entendido e explicado a qualquer jogador. 

Pontuação: 10,0 

 

10. Jogabilidade 

Apesar da usabilidade estar de acordo com os padrões necessários, a 

jogabilidade é um pouco defasada. Os botões de comando para movimentação do 

boneco durante o jogo não funcionam corretamente, fazendo com que muitas vidas 

(tentativas) sejam perdidas sendo extremamente difícil atingir todos os objetivos. 

Pontuação: 5,0 

 

- Relato do Usuário 

 O jogo Half na Floresta é encontrado no portal de jogos online Ludo Educativo 

e é gratuito e de fácil acesso a todos. O objetivo do jogo é desviar dos obstáculos e 

salvar os animais capturados para contrabando. O jogo Half na Floresta é bem 

ilustrado e atrativo para alunos do Ensino Fundamental II. Apresenta as instruções 

do jogo porém, não fornece informações sobre contrabando, venda ilegal de 

animais, animais em extinção, ou qualquer outra informação relevante que pudesse 

ser levada para agregar informações. Há utilização de estratégia, coordenação 

motora e desafio, o que acaba criando uma conexão com o jogador ao avançar em 

fases porém, a parte educacional do jogo ainda é defasada. 
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3.8 Pesque & Salve 

 
Figura 8. Imagem ilustrativa do jogo Pesque & Salve 

Fonte: http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/pesque-e-salve 
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Pesque & 

Salve utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  

Este jogo é encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por 

professores e seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Pesque & Salve apresenta sua abordagem de forma contraditória e 

confusa. A princípio enfatiza a conferência RIO +20, cujo objetivo era discutir sobre a 

renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, retratando 

a questão da poluição dos rios por indústrias. Porém, em seguida, aborda a pesca 

esportiva no qual é baseado o objetivo do jogo.   

Pontuação: 3,0 

 

3. Clareza no objetivo 

Apesar da abordagem confusa, o objetivo do jogo é claramente especificado por 

meio sonoro dentro das instruções de como jogar. Como objetivo, o jogador deve 

atingir os requisitos de cada fase, pescando um determinado número de peixes. As 

regras do jogo também são expostas nas instruções.   



43	

	

 

Pontuação: 7,0 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

Não há nenhuma relação entre a abordagem de despoluição do meio ambiente 

com o objetivo de pesca esportiva. O objetivo não ajuda a solucionar o problema e, 

ainda, confunde o jogador ao retirar os peixes do rio poluído e não o lixo. 

Pontuação: 0,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

O jogo aborda em sua tela inicial a conferência RIO+20, que tratou do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Porém, o jogo trabalha a 

poluição de rios por indústrias, o que é um tema abordado na educação ambiental 

em questões de conservação do meio ambiente. Porém, com a falta de coerência 

entre a abordagem e o objetivo, o tema exato retratado no jogo ficou confuso.  

Pontuação: 5,0 

 

6. Veracidade das Informações 

As informações apresentadas estão corretas porém, são confusas na hora de 

sua apresentação. O jogo se apresenta em maior parte mecânico, sem informações 

consideráveis. 

Pontuação: 5,0 

 

7. Consistência das atividades 

O jogo começa falando sobre poluição ambiental nos rios, muda para a pesca, ou 

seja, está tirando os peixes dos rios e não os lixos, e por fim fecha com a ideia de 

pesca esportiva, ou seja, voltando os peixes ao rio poluído. O jogo não agrega 

informações relevantes que possam ser utilizadas de forma a construir valores 

referentes ao conhecimento, habilidade, atitude e/ou competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente. 

Pontuação: 0,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

O jogo Pesque & Salve apresenta uma ótima qualidade de desenvolvimento em 

suas ilustrações, animações, programação e efeitos sonoros. Possui telas 
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intermediárias com uma história a ser vivida por cada jogador, criando um vínculo 

com o mesmo. 

Pontuação: 10,0 

 

9. Usabilidade 

O jogo apresenta suas instruções, o tempo corrente de jogo e o número de 

objetivos a serem atingidos. As instruções são detalhadas e todos os passos 

retornam um feedback ao jogador. É um jogo fácil de ser entendido e explicado a 

qualquer jogador. 

Pontuação: 8,0 

 

10. Jogabilidade 

O jogo Pesque & Salve é fácil de ser jogado e não há erros de usabilidade. Pelos 

fatores como ilustrações de boa qualidade, mais detalhadas, com efeitos sonoros, 

pontuação e tempo a ser trabalhado, o jogo cria uma certa conexão com o jogador, 

fazendo com que o mesmo volte outras vezes para se divertir. Porém sem agregar 

informações relevantes. 

Pontuação: 7,0 

 

- Relato do Usuário 

 O jogo Pesque e Salve faz parte da coleção de jogos online encontrados no 

portal Ludo Educativo, que conta com diversos exemplos em várias áreas. O 

objetivo do jogo não é apresentado claramente. A ideia principal consiste em salvar 

os peixes da poluição do rio. Sem a clareza no objetivo, o jogo apesar de funcional, 

se perdeu em relação ao roteiro trabalhado. No jogo, é preciso salvar os peixes do 

rio poluído porém, de acordo com as leis ambientais e conservação do meio 

ambiente, a pesca é restrita a alguns locais portanto, os peixes não poderiam ser 

pescados. Então ao final da explicação, eles apresentam a ideia de sermos amigos 

dos peixes e praticar a pesca esportiva, devolvendo os peixes ao rio poluído. O 

objetivo intelectual que o jogo pretende atingir é confuso e não acrescenta 

informação educacional correta. Quanto ao objetivo direto do jogo é bem explicado, 

necessitando, apenas, a pesca dos peixes com metas a serem atingidas. O jogo é 

bem ilustrado e esteticamente bem planejado, o que facilmente agrada alunos do 
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Ensino Fundamental II. É capaz de manter uma conexão com o jogador porém, sem 

função educacional, apenas lúdica. 

   

3.9 Cidade Verde 

 
Figura 9. Imagem ilustrativa do jogo Cidade Verde com suas quatro abordagens. Economia de 

energia, reciclagem, transporte saudável e economia de água. 
Fonte: http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/cidade-verde/ 
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- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Cidade Verde 

utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da aprendizagem.  Este jogo é 

encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser utilizado por professores e 

seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Cidade Verde aborda diversos temas da educação ambiental e traz 

informações de conscientização ambiental em cada um deles. Dividido em quatro 

sessões, os temas abordados são: coleta seletiva, uso consciente de energia, uso 

consciente de água e transporte coletivo. Em cada sessão são reportadas as 

explicações do uso consciente de cada tema porém, outras informações poderiam 

ser agregadas para uma formação mais completa do jogador. 

Pontuação: 8,0 

 

3. Clareza no objetivo 

Para atingir os objetivos de cada sessão, o jogador deve fazer a coleta seletiva 

de materiais nas lixeiras corretas, apagar as luzes que estiverem acesas sem 

necessidade, fechar as torneiras dos locais que não estão sendo utilizadas e 

distribuir os passageiros de carros para transportes coletivos e bicicletas criando, 

assim, um ambiente mais consciente em questões ambientais. Todas as sessões 

possuem seus objetivos explicados por meio sonoro. 

Pontuação: 10,0 

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O conteúdo abordado em todas fases está de acordo com os objetivos propostos ao 

longo dos jogos porém, para melhoria, outras informações poderiam ser 

acrescentadas para que os jogos não fossem apenas mecânicos no alcançar do 

objetivo. 

Pontuação: 8,0 
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5. Atualidade do conteúdo 

Todos os temas abordados no jogo Cidade Verde estão de acordo com os 

utilizados na educação ambiental. A coleta seletiva, a economia de energia, a 

economia de água e a utilização de transporte público são temas discutidos todos os 

dias nos principais jornais do país. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

As informações ao longo das sessões no jogo Cidade Verde são raras. A única 

fase com informação relevante a ser julgada dentro da sessão de coleta seletiva, 

onde as cores da lixeiras de cada material poderiam ser informadas, estão com suas 

cores erradas. 

Pontuação: 2,0 

 

7. Consistência das atividades 

O valor sobre economia de água e energia, a coleta seletiva e a utilização do 

transporte público são transmitidas porém, o jogo tem seus objetivos a serem 

alcançados apenas mecanicamente, sem fazer com que o jogador reflita sobre suas 

ações, não agregando muita informação. Para melhoria, o jogo poderia informar 

corretamente sobre a relação entre materiais a serem coletados e suas cores nas 

respectivas lixeiras, o benefício econômico em geração de carbono quando se utiliza 

transportes públicos, a economia em litros de água a cada minuto que não se 

desperdiça na torneira e o custo para a conservação do meio ambiente na produção 

de energia, ou sobre energias renováveis e sustentáveis.  

Pontuação: 2,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

Dentre os jogos analisados, o jogo Cidade Verde é o que possui a qualidade 

gráfica mais desenvolvida, excelentes ilustrações, bem como o uso ideal de efeitos 

sonoros e narração de objetivos. A qualidade das ilustrações e animações também 

colaboram para um ambiente de muito interesse e conexão com o jogador. 

Pontuação: 10,0 
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9. Usabilidade 

O jogo apresenta todos os requisitos para o bom uso de suas funcionalidades. 

Uma narrativa sonora explica com clareza os objetivos a serem atingidos, há suporte 

e feedback ao usuário em todas as sessões, bem como uma pontuação e o tempo 

corrido de jogo apresentados em todos os momentos. 

Pontuação: 10,0 

 

10. Jogabilidade 

Todas as sessões do jogo Cidade Verde são de fácil acesso, entendimento e 

Jogabilidade. Não há erros ao jogador e fatores como ilustrações de boa qualidade, 

mais detalhadas, com efeitos sonoros, pontuação e tempo a ser trabalhado, criam 

uma certa conexão com o jogador, fazendo com que o mesmo volte outras vezes 

para se divertir.  

Pontuação: 10,0 

 

- Relato do Usuário 

 O jogo Cidade Verde faz parte do portal Discovery Kids Brasil e é gratuito e 

de fácil acesso. Possui quatro temas diferentes separados em economia de energia, 

economia de água, transporte saudável e reciclagem. Cada tema visa trabalhar 

questões abordadas na Educação Ambiental. O objetivo dos temas economia de 

água e economia de luz, é apagar as luzes ou fechar as torneiras dos ambientes da 

casa que estão sendo utilizados para evitar o desperdício. Na reciclagem, o objetivo 

é separar corretamente o lixo em suas devidas lixeiras. Por fim, em transporte 

saudável, o objetivo é reduzir o número de carros nas ruas, colocando os 

passageiros em transportes mais ecológicos como ônibus e bicicletas. 

Esteticamente, o visual dos jogos da Cidade Verde é excelente. Bem trabalhado em 

ilustrações modernas, animações e com explicação em áudio. É de fácil utilização e 

capaz de criar uma conexão com o jogador. Os temas transmitem uma ideia 

sustentável porém, o desenvolvimento das habilidades motoras, estratégicas e de 

lógica são mais praticadas que os fundamentos educacionais de sustentabilidade. 

No tema de reciclagem, há informações incorretas sobre a coloração das lixeiras. 

Cada cor de lixeira representa um material, sendo este um padrão internacional de 

reciclagem, o que no jogo Cidade Verde não é respeitado. Apesar da produção 
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excelente dos jogos, a informação educacional é limitada e acaba tornando o jogo 

um tanto quanto mecânico após um tempo de uso. Ainda assim, é capaz de criar 

uma conexão com os jogadores através dos desafios. 

 

3.10 Despoluindo o Meio Ambiente 

 
Figura 10. Imagem ilustrativa do jogo Despoluindo o Meio Ambiente 

Fonte: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/despoluindo-o-meio-ambiente/ 
 

- Avaliação Heurística 

 

1. Adequação ao MEC 

De acordo com o proposto pelo Ministério da Educação, o jogo Despoluindo o 

Meio Ambiente utiliza ferramentas contemporâneas para o incentivo da 

aprendizagem.  Este jogo é encontrado online e gratuito, sendo disponível para ser 

utilizado por professores e seus alunos em laboratórios de informática. 

Pontuação: 10,0 

 

2. Abordagem Pedagógica 

O jogo Despoluindo o Meio Ambiente aborda a poluição ambiental através de 

duas fases, onde a primeira retrata um mutirão de limpeza e a segunda fase, retrata 
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a coleta seletiva de materiais. A coleta seletiva é um dos principais temas 

trabalhados na educação ambiental porém, há falta de informações sobre os 

materiais que podem ser reciclados, tanto quanto a cor das lixeiras a que eles 

devem ser destinados. Na primeira fase do jogo, é também trabalhado a questão do 

tempo de decomposição do lixo. 

Pontuação: 7,0 

 

3. Clareza no objetivo 

Os objetivos das fases são explicados detalhadamente dentro da tela de 

instruções do jogo. Na fase um, o objetivo consiste em eliminar o lixo presente nos 

mares, enquanto na segunda fase, o objetivo consiste em destinar corretamente o 

lixo às suas respectivas lixeiras. 

Pontuação: 10,0 

 

4. Coerência entre abordagem e objetivo 

O tema de abordagem condiz com os objetivos de cada fase porém, para 

melhoria, seria necessária uma prévia explicação sobre suas lixeiras e sobre os 

materiais utilizados na segunda fase. 

Pontuação: 7,0 

 

5. Atualidade do conteúdo 

A coleta seletiva é um dos principais temas trabalhados na educação ambiental. 

O jogo Despoluindo o Meio Ambiente está de acordo com a abordagem ao 

influenciar o jogador a aprender sobre a relação entre as cores das lixeiras e seus 

materiais. 

Pontuação: 10,0 

 

6. Veracidade das Informações 

Apesar de poucas, as informações apresentadas estão corretas, sem 

identificação de erros graves que possam influenciar no aprendizado do jogador. 

Pontuação: 7,0 
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7. Consistência das atividades 

O jogo informa sobre alguns tipos de materiais que são separados na coleta 

seletiva porém, são poucas as informações. Para melhoria, seria necessário que os 

materiais a serem reciclados fossem especificados nas instruções de acordo com a 

cor da lixeira.  

Pontuação: 5,0 

 

8. Arquitetura Gráfica  

O jogo apresenta uma tela inicial com as instruções detalhadas e duas fases. 

Ambas possuem ilustrações e efeitos sonoros. A identificação de cada ilustração e 

os materiais utilizados deveriam estar relacionados na tela de instruções. 

Pontuação: 7,0 

 

9. Usabilidade 

O jogo Despoluindo o Meio Ambiente tem uma tela inicial com as instruções do 

jogo e um breve informativo sobre as causas da poluição no meio ambiente. Na 

primeira fase, há o desafio do jogo por tempo, com pontuação e informação sobre o 

tempo de decomposição de cada material. Na segunda fase, há o desafio da coleta 

seletiva sem a descrição do tipo de material em cada lixeira, apenas decifrando pela 

cor. Despoluindo o Meio Ambiente é um jogo fácil de ser memorizado, porém pouco 

informativo. 

Pontuação: 6,0 

 

10. Jogabilidade 

Após ler as instruções, é fácil atingir seus objetivos, na fase um. O jogo é mecânico 

não sendo necessário ler as informações passadas na tela, trabalhando apenas a 

agilidade contra o tempo. Na fase dois, sem ter um conhecimento prévio, não é 

possível acertar o material em sua lixeira correspondente, por outro lado, não ter a 

descrição da lixeira é um incentivo ao treino do jogador. A conexão criada com o 

jogador é pequena.  

Pontuação: 6,0 
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- Relato do Usuário 

 O Jogo Despoluindo o Meio Ambiente se encontra localizado gratuitamente 

no portal NOAS, que é um núcleo de computação aplicada, destinado ao 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem significativa, estruturados em 

simulações computacionais de fenômenos, constituído por educadores, especialistas 

em softwares, engenheiros, que se utilizam da tecnologia digital como elemento 

potencializador do processo de ensino e aprendizagem. O jogo é apresentado em 

duas fases, a poluição nos mares e rios e a poluição nas ruas. O objetivo das duas 

fases é eliminar os lixos presentes no ambiente. Na fase 1, no mar, é necessário 

apenas eliminar o lixo clicando sobre ele. Na fase 2, nas ruas, é necessário levar o 

lixo à sua lixeira correspondente. No início do jogo, este apresenta claramente seus 

objetivos e, também, uma breve explicação do por que realizar tal fato. Fato este 

que pode agregar uma informação educacional aos jogadores. O jogo é bem 

ilustrado porém, ainda um pouco rudimentar. Ainda assim é capaz de criar uma 

conexão com o jogar por propor desafios e trabalhar com a estratégia de jogos. 

Durante a eliminação do lixo, são informados o tempo de decomposição de cada 

material retirado do ambiente marinho. Os dois jogos, além de informar sobre 

poluição ambiental, ao longo do jogo são capazes de adicionar informações extras 

como decomposição e reciclagem em cores corretas. 

 

 

3.11 Comparativo de jogos 

Todo recurso utilizado em sala de aula deve passar por uma análise prévia do 

professor. Após o levantamento e análise de cada jogo em particular, uma tabela 

(tabela 1) foi montada para discussão dos melhores jogos a serem utilizados em 

salas de informática por professores do Ensino Fundamental II. 

 

“A tarefa de avaliação de software educativo é complexa, uma vez 
que põe em julgamento vários aspectos inter-relacionados e que 
envolvem uma articulação de conteúdos de Informática, 
Computação, Comunicação, Psicologia, Pedagogia, etc.” (Análise 
de Softwares Educacionais, 1987) 
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Tabela 1.  Comparativo dos jogos analisados entre parâmetros.  
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- Quanto vive um lixo? 
(http://www.cambito.com.br/games/lixo.htm) 

X X   X X X X X   X 7,9 

- Cidade Verde 
(http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos 
/cidade-verde/) 

X X X X X   X X X 7,8 

- Coleta na Cooperativa (Cultura Ambiental nas Escolas) 
(http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/multimidia/jogos/coleta-
na-cooperativa) 

X X   X X     X X  7,8 

- Despoluindo o Meio Ambiente 
(http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/despoluindo-o-
meio-ambiente/) 

X X X X X X  X   7,5 

- Basquete Reciclável 
(http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/basquete-reciclavel) 

X  X  X X  X X  7,1 

- Half na Floresta 
(http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/half-na-floresta) 

X  X  X   X X  7,1 

- EcoAqua 
(http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/ecoaqua) 

X  X  X   X   6,7 

- Ciclo da Água 
(http://www.cambito.com.br/games/ciclo_agua.htm) 

X     X X X   6,3 

- Pesque & Salve 
(http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/pesque-e-salve) 

X  X     X X X 5,5 

- Jogo da Reciclagem 
(http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/jogo-da-sustentabilidade) 

X    X     X 5,3 
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Na tabela, a avaliação de notas para cada parâmetro foi marcada como 

presente quando este, apresentou uma nota maior ou igual a sete. No final, foram 

calculadas as médias referentes a cada jogo e estes dispostos de forma decrescente 

a fim de organizar uma listagem, do melhor ao pior, abrangendo todos os itens 

analisados.  

Apesar de sua simplicidade, o jogo Quanto vive um Lixo? Foi o que mais 

apresentou coerência entre o tema atual retratado pela educação ambiental e os 

objetivos atingidos pelo jogo. Este não apresentou erros e, de forma geral, foi o que 

mais agregou informação ao jogador, além de ser fácil de jogar sem apresentar 

erros em seu desenvolvimento. 

O jogo Cidade Verde também foi bem classificado na análise comparativa 

porém, apresenta uma funcionalidade mecânica que não agrega informação e uma 

de suas sessões possui erro na passagem da informação. O que elevou a nota do 

jogo, foi seu desenvolvimento técnico de excelente qualidade. 

O jogo Pesque & Salve apresentou informações desconexas e confusas, além 

de não possuir objetivo coerente com a suposta abordagem. Na visão educativa, o 

jogo não influencia na agregação de valores da Educação Ambiental. 

O jogo da Reciclagem trabalhou na abordagem da coleta seletiva porém, 

apresentou erros na descrição das cores das lixeiras relacionadas ao tipo de 

material. Sem recursos de excelência no desenvolvimento, com ilustrações simples 

e apenas uma tela sem informações, sua nota geral, definida pela média obtida nos 

dez parâmetros analisados, o classificou como o pior jogo dentre os comparados. 

A maioria dos jogos analisados apresenta um método mecânico de tentativa e 

erro, o que para a absorção do conhecimento, é irrelevante. De acordo com Dewey, 

existe a necessidade de identificação entre a atividade e o aluno. O jogo precisa 

despertar no aluno um apetite intelectual e gerar uma conexão entre eles, onde o 

esforço será resultado do interesse. Sem este interesse e sem a informação 

objetiva, o jogo se torna apenas mecânico, sem gerar aprendizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a sociedade moderna, a Educação Ambiental e o senso crítico sobre o 

meio ambiente são fundamentais para que o indivíduo crie a percepção de que a 

natureza é um recurso necessário e limitado. Assim, a Educação Ambiental além de 

possuir grande importância no aspecto de conhecimento dos conteúdos de Ciências 

e Biologia tem papel fundamental na construção de um indivíduo na sociedade, 

tornando-o um cidadão participante e consciente do meio ambiente que o cerca. 

Segundo o PCN de Meio Ambiente (1997), a disciplina de Ciências deveria 

gerar uma reflexão pelos alunos, instigando a curiosidade e investigando o meio que 

nos cerca. Por isso é importante que o livro didático não seja a única fonte de 

informação, já que este não atende todas as necessidades atuais de conhecimento. 

A Educação Ambiental através de jogos tem a função de complementar o 

ensino de Ciências e ética, construindo uma relação direta entre o aluno, o meio 

ambiente e a sociedade moderna. 

O uso de multimídias na educação é visto como a nova revolução do ensino 

porém, pouco utilizadas durante os processos de aprendizagem de forma lúdica. 

Durante o levantamento dos jogos a serem analisados, houve grande 

dificuldade para encontrar ferramentas voltadas à Educação Ambiental. A maior 

parte dos jogos encontrados eram relacionados às questões de saúde ou não se 

encontravam adequados para alunos do Ensino Fundamental II. 

Em geral, os jogos apresentaram uma abordagem coerente e com 

informações básicas sobre a questão ambiental porém, em sua maioria, os objetivos 

funcionais do jogo e os objetivos de aprendizagem não foram bem esclarecidos. 

Falta muita informação em relação ao conteúdo e sem gerar aprendizado, a 

mecanização liderou a maioria dos jogos analisados. 

Foram listadas uma série de sugestões aos jogos que serão desenvolvidos 

futuramente podendo explorar: (a) uma abordagem de conteúdo mais 

profundamente; (b) a explicação clara dos objetivos dos jogos; (c) a checagem de 

temas a fundo a fim de não cometer erros na propagação das mensagens; (d) o 

aprofundamento no conteúdo além da mecanização dos jogos e, (e) a utilização de 

temas sobre sustentabilidade além do lixo. 
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A interdisciplinaridade é também um problema fundamental no 

desenvolvimento de jogos voltados à Educação Ambiental. É fundamental que 

ocorra uma socialização dos conhecimentos visando a produção de metodologias 

mais eficazes em diversos parâmetros. 

Este trabalho foi só o início do que ainda pode ser feito com diversos jogos 

que estão em desenvolvimento atualmente, aprimorando as atividades, o conteúdo e 

os objetivos de forma a sensibilizar e promover mais conhecimento, não só para 

alunos, mas para todos que possam ter contato com o jogo. Esperando, assim, 

como o PCN (1997) propõe, que os jogadores fossem capazes de se sentirem 

ligados à natureza, reconhecendo a necessidade de atuar de modo sustentável e 

dominar processos de manejo dos recursos naturais com os quais interagem, 

aplicando-os no dia a dia. 
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