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Resumo: O presente artigo além de apresentar um breve histórico dos esforços pela 
Educação Ambiental, baseia-se na hipótese de que as novas mídias propiciadas na 
Sociedade da Informação não são apenas ferramentas, mas possibilidades de criação 
de novos espaços de ensino-aprendizagem. Assim é que propomos a elaboração de 
um jogo eletrônico que tem o objetivo de facilitar, num ambiente interativo e lúdico, o 
processo de ensino-aprendizagem da Educação Ambiental 
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Abstract: This article, besides presenting a short report about the efforts for the 
Environmental Education, is based on the following hypothesis: The new medias, inner 
to the Information Society, are not only tools, but possibilities for the creation of new 
teaching-learning spaces. That is how we propose the development of a video game 
with the objective of making easier, within an interactive and recreational ambient, the 
Environmental Education teaching-learning process. 
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1. Introdução 

 
Em 1975, na Geórgia, ocorreu a "Conferência de Tbilisi", configurando-se o que 

seria a primeira fase de um programa internacional de educação ambiental. Esta 
Conferência, da qual participaram inúmeros especialistas, foi organizada pela Unesco, 
em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.  Estavam 
lançadas as bases para a Educação Ambiental cujas premissas apontavam para a 



consideração do meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais, 
tecnológicos e sociais. Propôs-se nesta conferência que a educação ambiental deveria 
se constituir em um  processo contínuo e permanente, começando pelo pré-escolar,  
continuando através de todas as fases do ensino formal e não-formal, através de um 
enfoque interdisciplinar. A conferência também pressupôs que os educadores devam 
utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos  para comunicar 
e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, acentuando devidamente as 
atividades práticas e as experiências pessoais [1]. 

A Educação Ambiental no Brasil começou a dar seus primeiros passos ainda na 
ditadura militar com  a publicação da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispunha 
sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos. Mas apenas em 
1987, o Plenário do Conselho Federal de Educação do MEC aprovou, por unanimidade, 
a conclusão da Câmara de Ensino  a respeito do Parecer 226/87 que considerava 
necessária a inclusão da Educação Ambiental dentre os conteúdos a serem explorados 
nas propostas curriculares das escolas de primeiro e segundo graus.   

Na Constituição Brasileira de 1988, o ar



e dominar alguns procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais com 
os quais interagem aplicando-os no dia-a-dia [3].  

Segundo Dias [1], os subsídios para o desenvolvimento de atividades de 
Educação Ambiental foram sendo gerados por especialistas do mundo inteiro, dentro do 
Programa Internacional de Educação Ambiental do PNUMA/Unesco. A partir de 1983, 
foi iniciada a publicação da série Educação Ambiental, contendo mais de 40 títulos de 
trabalhos específicos. Ainda em 1983 foi publicado o Guia para jogos e simulações em 
EA, seguido dos números: Conservação e manejo de recursos naturais; Problemas 
ambientais nas cidades; Treinamento para professores e supervisores de primeiro grau 
e EA para professores e supervisores de escolas de segundo grau (Ciências), entre 
outros. Mas ainda, segundo este autor, nos anos 90 estas publicações eram de pouca 
acessibilidade no Brasil 
 
2. Um Jogo na Educação Ambiental  
 

A questão que queremos abordar neste trabalho é como efetivar estas propostas 
de ensino-aprendizagem numa sociedade informatizada? Especificamente trata-se de 
saber como incorporar o uso de mídias para trabalhar a educação ambiental. Para 
Fofonka [4] que desenvolveu projeto sobre Internet, Power Point e Educação Ambiental, 
procurando sistematizar aulas com uso da mídia e da tecnologia para propiciar de forma 
organizada a construção da consciência ambiental, é necessário evitar a forma 
improvisada do uso destas ferramentas para que os alunos não acessem, por exemplo, 
sites que não têm a ver com o assunto abordado. Para a autora, com um bom 
planejamento relacionando mídias e tecnologias com os conteúdos a serem 
trabalhados é possível tornar as aulas mais interessantes para os alunos, motivando-os 
para a aprendizagem, assim propiciando o desenvolvimento de novas situações 
pedagógicas que também promovam a educação ambiental. 
 

2.1. Desenvolvimento 
 

Nos limites deste trabalho, propõe-se a construção de um jogo da memória para 
qualquer faixa etária, desde a primeira infância, num ambiente escolar ou não.  O jogo 
denominado Acqua Memory tem como princípio básico a proposta de uma utilização 
consciente da água potável do planeta que pode ser inicialmente trabalhada com 
crianças pequenas.  
 

2.1.1. Metodologia  
Para o desenvolvimento deste jogo, os autores pesquisaram sobre imagens 

referentes à água que ilustrassem ludicamente a importância da água. Portanto, por 
meio da internet, foram escolhidas imagens divertidas mas que, ao mesmo tempo 
ensinassem formas de economizar água. Foram selecionadas dez imagens, 
duplicando-as para se achar seus pares durante o jogo. 

O próximo passo foi a construção do jogo, em que os autores utilizaram a 
linguagem de programação Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition.  

Segundo o site da Microsoft “O Visual Basic 2005 Express Edition, que foi criado 
com um foco na produtividade, é ideal para os programadores novatos ou casuais, 
estudantes ou qualquer pessoa com experiência anterior em programação Visual 



Basic.” [5]. Neste caso, os desenvolvedores foram estudantes da Fatec – Jundiaí, com 
alguma experiência em programação e esta linguagem trouxe grande rapidez no 
desenvolvimento do jogo, com um visual agradável para as crianças. 

Para esta versão, nenhuma informação é gravada como nome e pontuação dos 
jogadores para que o programa fosse de tamanho pequeno e sem se preocupar com 
espaços no computador para gravar tais dados. 
 

2.1.2. O jogo 
A idéia é que o usuário forme todos os pares com o menor número de erros 

possíveis. Cada carta do jogo traz dicas sobre maneiras de economizar água nas 
atividades comuns do dia-a-dia. 

O jogo começa com todas as cartas com suas imagens escondidas (Figura 1) e o 
jogador deve clicar sobre duas delas em cada jogada procurando seus pares. 

 

 
 

Figura 1 – Início do jogo 
 



Antes de iniciar o jogo ou acertar o primeiro par, é possível visualizar todas as 
imagens durante um período de 5 segundos, apenas clicando no botão “dica” (Figura 
2), que após o seu uso é desativada, pois somente é permitido visualizar todas as 
imagens apenas uma vez em cada jogada. 
 

 
 

Figura 2 – Dica 
 
À medida que o jogador acerta os pares, os mesmos permanecem visíveis 

(Figura 3), para não serem selecionados novamente. 
 



 
 

Figura 3: Acertos 
 
Mas quando o jogador erra, uma mensagem é exibida (Figura 4), alertando-o que 

não foi possível fazer o par. 



 
 

Figura 4: Errou 
 

Caso o jogador deseje Iniciar novamente o jogo, o que gera uma mudança de 
posição das imagens, ou deseje sair, poderá fazê-lo pelo Menu Arquivo, conforme é 
demonstrado na Figura 5. A opção Dica permanece desativada pois esta já foi utilizada 
no início do jogo atual. 



 
 

Figura 5: Menu Arquivo 
 
Também há o Menu Ajuda, com as opções Tópicos de Ajuda e Sobre do jogo 

Aqua Memory (Figura 6).  
 



 
 

Figura 6: Menu Ajuda 
 
 A Figura 7 demonstra a opção Tópicos de ajuda, que descreve o objetivo do jogo 
e a utilização do botão “Dicas”. 



 

Figura 7: Tópicos de ajuda 
 
Já a opção Sobre (Figura 8), apresenta algumas informações sobre a sua 

autoria. 
 

 

Figura 8: Sobre o jogo 



 
Quando o jogo se encerra, uma mensagem de congratulações é exibida para o 

jogador, bem como quantas vezes errou até conseguir completar todos os pares (Figura 
9). 

 

 
 

Figura 9: Término do Jogo 
 

3. Considerações Finais 
 

Ao término do jogo, além do jogador receber cumprimentos por ter encontrado 
todos os pares e quantas tentativas foi preciso para isto, ficará sabendo dez atitudes 
diferentes que ele deve adotar para economizar água.  

Lembramos que as ilustrações podem inspirar atividades posteriores de cunho 
mais empírico no cotidiano das crianças em casa ou mesmo no ambiente escolar.  

Um segundo passo para este trabalho seria a aplicação efetiva do jogo, 
observando a sua adequação e coletando sugestões das crianças, pais e educadores 
não só para aperfeiçoamento do jogo como também para os seus desdobramentos 
lúdicos e pedagógicos.  
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