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RESUMO 

A proposta do presente trabalho foi o desenvolvimento de um jogo computacional 
baseado em um questionário interativo, que envolveu o conteúdo sobre 
caracterização do Cerrado e a interpretação da música “Frutos da Terra” de Marcelo 
Barra. Estabelecendo uma sequencia de trabalho, o conteúdo proposto foi 
desenvolvido por meio de aulas expositivas durante dois bimestres ao longo do 
desenvolvimento da disciplina Educação Ambiental. Após o fechamento do 
conteúdo, foram aplicadas atividades relacionadas à temática – um questionário e 
uma atividade interativa, baseados na música citada. Por meio da construção e 
aplicação dessa metodologia, foi possível demonstrar como o desenvolvimento de 
ferramentas associadas à tecnologia pode ser eficiente instrumento para o processo 
de ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade interativa, cerrado,  Educação ambiental, Jogos 
didáticos. 
 
 
 
DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF COMPU TER GAME 

FOR TEACHING OF ENVIRONMENTAL EDUCATION: THE QUIZ O F THE 
CERRADO BIOME 

 
ABSTRACT 

The purpose of this work was the development of a computer game based on an 
interactive questionnaire, involving the content on characterization of the Cerrado 
and the interpretation of the song "Frutos da Terra" by Marcelo Barra. Establishing a 
sequence of work, the proposed content was developed through lectures for two 
marking periods during the development of the discipline of Educação Ambiental. 
Upon closing of the content, activities were implemented related to the theme - a 
questionnaire and an interactive activity, based on the aforementioned song. 
Through the construction and application of this methodology, it was possible to 
show how the development of tools related to technology can be efficient tool for the 
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teaching process. 
KEYWORDS: Interactive activity, Educational Games, Environmental Education, 
Cerrado. 
 

INTRODUÇÃO 
 O mundo vem testemunhando a evolução da preocupação com a temática 
ambiental de maneira efetiva, a partir da década de 1970, a princípio através de 
movimentos populares e ganhando forma através das conferências sobre o meio 
ambiente, até que o termo “Educação Ambiental” (EA) se popularizou por volta dos 
anos 80 (BRASIL, 1991; GUIMARÃES, 1995; BRASIL, 1998). 

No Brasil, o processo de institucionalização da EA teve início em 1973, com a 
criação da SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente), “responsável pela 
capacitação de recursos humanos e sensibilização inicial da sociedade para as 
questões ambientais” (BRASIL, 2003) . Como desdobramento, durante a Rio-92, 
com participação do MEC, também foi produzida a Carta Brasileira para Educação 
Ambiental que, entre outras coisas, “reconhece ser a Educação Ambiental um dos 
instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de 
sobrevivência do planeta e, melhoria da qualidade da vida humana”.  

A EA surge então da necessidade de se trabalhar a relação entre homem e 
meio ambiente de forma transversal. A transversalidade da temática demonstra o 
seu papel de levar o aluno a refletir sobre as consequências das ações humanas 
sobre o meio que os rodeia e, inclusive, a sua própria atitude relacionada ao 
ambiente (CHADDAD, 2012). No entanto, a busca por metodologias que valorizem a 
riqueza de temas que permeiam o ensino da EA ainda é um grande obstáculo.  

O maior desafio do trabalho da EA, enquanto tema transversal é justamente a 
não simplificação de seu conceito. A diversidade de temas que a permeiam, pode 
acarretar no desenvolvimento de práticas localizadas e pontuais, muitas vezes 
distantes da realidade social de cada aluno.  

A falta de uma base teórica e metodológica acessível e bem articulada 
compromete a proposição de valiosas e interessantes atividades, tornando a EA um 
conjunto de práticas desarticuladas e que resultam apenas em ações ineficientes no 
sentido da construção de novos hábitos e atitudes.   As ações educativas devem se 
voltar para a formação de atitudes ecológicas e cidadãs que implicam: o 
desenvolvimento da capacidade de identificar e compreender os problemas 
ambientais, mobilizar e se comprometer com a tomada de decisões voltadas à 
melhoria da qualidade de vida (RODRIGUES & COLESANTI, 2008; OLIVEIRA & 
SAITO, 2014,). 

Dentro da perspectiva da Educação Ambiental, o enfoque que se dá ao 
estudo do Bioma Cerrado é limitado, principalmente, considerando-se as séries do 
Ensino Médio. Apesar de estar presente no atual Currículo Referência da Rede 
Estadual de Educação do Estado de Goiás, os livros didáticos não trabalham esta 
temática. Na maior parte dos livros nos quais o tema é abordado, o enfoque é para o 
Ensino Fundamental e, geralmente, o conteúdo não é passível de adaptação para o 
Ensino Médio, além do que é muito difícil se encontrar literatura adequada em livros 
paradidáticos (GOIÁS, 2012). 

Pensando nesse aspecto, a informação bem como a tecnologia aliada ao seu 
processo de transmissão apresenta papel cada vez mais relevante para a 
humanidade. Associada à educação para a cidadania, representa a possibilidade de 
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motivar e sensibilizar as pessoas a transformarem as formas de participação na 
defesa da qualidade de vida. A utilização de recursos didáticos diversificados, como 
os jogos, músicas, simulações/animações ou, ainda, atividades interativas com o 
auxilio das TIC´s, é uma opção a ser empregada, individualmente ou de forma 
associada. Essas ferramentas, integradas à dinâmica natural da aula teórica, são 
capazes de estimular o interesse dos alunos, promovendo assim um processo de 
aprendizagem estimulante, desenvolvendo as relações sociais, a curiosidade e o 
desejo em adquirir mais conhecimento (JANN & LEITE, 2010). 

Nessa perspectiva, os jogos podem associar a ludicidade à função 
pedagógica no ensino da EA, constituindo-se um recurso motivador da 
aprendizagem e, segundo FANTINNI et al. (2011) “um complemento do saber, do 
conhecimento e da descoberta do mundo pelo indivíduo”. O jogo propicia a 
experiência do êxito, possibilitando a descoberta do indivíduo, a assimilação e a 
integração com o mundo, de maneira dinâmica e ampla, favorecendo a construção 
de um novo olhar sobre o meio ambiente. 

Dentre os tipos de jogos existentes, os jogos computacionais se destacam em 
vários estudos como facilitadores da dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. 
O computador é uma ferramenta que pode ser usada de forma eficiente no processo 
educacional visto que seu aporte tecnológico (multimídia e software) permite 
organizar e desenvolver estratégias que podem facilitar o processo ensino-
aprendizagem dos alunos (OLIVEIRA et al., 2011). Desse modo, apostar no uso da 
tecnologia para explicar o efeito do seu desenvolvimento no ambiente, é de extrema 
importância já que se exige do aluno a reflexão sobre todo esse processo de 
maneira global.  

Tendo em vista essa pluralidade de fatores, foi desenvolvida uma atividade 
interativa, aliada à interpretação da música “Frutos da Terra” a respeito do Bioma 
Cerrado, com o intuito de se criar uma ferramenta para o estudo da Educação 
Ambiental e auxílio na aprendizagem. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

O Quiz do Bioma Cerrado proposto neste trabalho, foi aplicado e avaliado em 
duas turmas da disciplina opcional de Educação Ambiental, com cerca de 13 alunos 
cada, oferecida aos alunos do segundo ano do ensino médio do turno vespertino de 
um Colégio Estadual da cidade de Silvânia, Goiás. Com a finalidade de facilitar a 
quantificação e analise dos dados, as turmas foram denominadas respectivamente 
em “1” e “2.  
 
Jogo Computacional e aplicação 

Utilizando como ferramentas a análise da música regional “Frutos da Terra” 
de Marcelo Barra, bem como o conteúdo trabalhado em sala de aula sobre o Bioma 
Cerrado, foi desenvolvido um material didático interativo denominado “Quiz do 
Bioma Cerrado” (figura 1), desenvolvido por meio do software Microsoft Office 
PowerPoint (Windows). O jogo é constituído por dez questões sempre 
acompanhadas de ilustrações relacionadas ao tema e trechos da música, como 
forma de facilitar a fixação do conteúdo trabalhado. Cada questão apresenta apenas 
uma alternativa correta, ao clicar na mesma, o jogo automaticamente leva o 
participante à questão seguinte, caso erre, tem a possibilidade de tentar novamente.  

Estabelecendo uma sequência de trabalho, o conteúdo proposto foi 
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desenvolvido por meio de aulas expositivas durante dois bimestres, ao longo do 
desenvolvimento da disciplina de Educação Ambiental. O conteúdo trabalhado nas 
aulas envolveu a caracterização física e biológica do bioma, estudo do potencial 
econômico e consequências do processo de colonização/exploração do Cerrado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 - Página inicial do Quiz do Bioma Cerrado e slide da aula sobre análise 

da música “Frutos da Terra” de Marcelo Barra 
 

Para o fechamento do estudo do bioma foi feita a leitura e interpretação da 
música “Frutos da Terra” do cantor Marcela Barra.  A música em questão foi 
escolhida por representar a cultura goiana e ser de fácil interpretação. Além disso, 
as questões, tanto do Quiz, quanto do questionário realizado para fechamento de 
todo o trabalho, foram baseadas na interpretação de trechos da música. 

Como são duas turmas estabeleceu-se que: em uma delas fosse aplicado 
apenas o questionário do conteúdo trabalhado nas aulas anteriormente e na 
interpretação da música “Frutos da Terra”, para finalizar a sequencia proposta (turma 
1). Na outra foi aplicada a atividade interativa “Quiz do Bioma Cerrado” antes do 
questionário de avaliação final, estimulando a possibilidade de maior aprendizado 
através da utilização do recurso (turma 2) (Quadro 1).  
 
QUADRO 1 Descrição do cronograma de realização da atividade 
CRONOGRAMA  TURMA 1 TURMA 2 
1º momento Conteúdo Conteúdo 
2º momento Interpretação da música Interpretação da música 

3º momento Questionário Quiz  
4º momento – Questionário 
  

Como a realização do jogo deveria ser de forma individualizada e na escola o 
laboratório de informática possui apenas 10 (dez) computadores em uso, as turmas 
foram divididas em dois grupos, para a realização do Quiz. Desse modo, enquanto 
10 alunos respondiam ao Quiz, os demais componentes da turma responderam ao 
questionário como fechamento do trabalho realizado (Figura 2). 
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FIGURA 2  Alunas respectivamente respondendo ao questionário final e 

participando do Quiz. 
 

Ao fim da atividade, os dados obtidos através da análise dos questionários de 
ambas as turmas (número de acertos e erros) foram quantificados e transformados 
em gráficos para comparação do desempenho das mesmas.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O presente trabalho buscou avaliar a ação do uso de uma metodologia 

alternativa, baseado no uso da tecnologia sobre o ensino da EA. O que se observou 
foi que não necessariamente os alunos da turma 1 tiveram um desempenho por 
questão menor do que os alunos da turma 2, como podemos observar nos gráficos 
apresentados nas figuras 3 e 4. 

O desempenho dos alunos está intimamente relacionado com o tipo de 
habilidade que desenvolveram ao longo de todo o processo e que os auxiliou no 
fechamento do mesmo, durante a resolução da atividade final. 
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FIGURA 3  Análise dos acertos e erros por questão da atividade final, dos alunos 

que participaram apenas da atividade proposta sobre o Bioma Cerrado 
(turma 1).  
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FIGURA 4  Análise dos acertos e erros por questão da atividade final após a 

aplicação do Quiz do Bioma Cerrado (turma 2). 
 

O questionário final foi elaborado abrangendo aspectos, como a 
caracterização física do Bioma, a biodiversidade e as consequências do processo de 
colonização/exploração, com o auxílio da interpretação da canção “Frutos da Terra”, 
que exigiam do aluno além do conhecimento desenvolvido pelas Ciências da 
Natureza, o conhecimento das Ciências Humanas. 

Respeitando os elementos abordados no questionário final, a elaboração do 
Quiz associou a música “Frutos da Terra” ao conteúdo trabalhado em sala de aula, 
com informações e imagens sobre o Cerrado. As questões foram elaboradas a partir 
do pressuposto de que todos os alunos, mesmo os que não participaram da 
aplicação do Quiz, tiveram as mesmas informações relacionadas ao Bioma. Logo 
este instrumento visava mensurar o nível de sistematização do conteúdo em cada 
grupo avaliado.  

Foram explorados conceitos de ecologia como, relações ecológicas, cadeia 
alimentar, adaptações observadas na fauna e na flora do Bioma como resultado do 
processo evolutivo, além de características físicas como o clima; aspectos 
abordados não apenas pela biologia/ciências e que estão presentes no cotidiano dos 
alunos em todas as séries do ensino médio. 

Cada questão apresenta um nível de dificuldade relacionada ao ponto 
abordado dentro da respectiva temática, além de apresentarem ligações importantes 
para o desenvolvimento do questionário, visto que uma questão fundamenta a 
próxima e assim sucessivamente. Dessa forma visou-se analisar se realmente o 
aluno conseguiu sedimentar as informações e conceitos oferecidos a ele desde a 
primeira série do EM e estabelecer conexões entre as mesmas a fim de facilitar o 
desenvolvimento da atividade proposta. No caso específico desta atividade, a 
interdisciplinaridade tem papel fundamental para a construção de habilidades 
abrangentes e complexas acerca do estudo do Bioma Cerrado.  

As questões de um a três, exigem uma noção abrangente de ecologia, uma 
vez que abordam aspectos relacionados a relações ecológicas estabelecidas entre 
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seres vivos e cadeia alimentar em um ambiente específico, tendo em mente que 
esse tipo de relação é histórica e está relacionada com a manutenção do Bioma. 
Noções de ecologia e organização do ecossistema e como se dão as relações no 
mesmo, são desenvolvidas nos alunos desde o primeiro ano do ensino médio de 
acordo com o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação do Estado de 
Goiás, dentro dos componentes biologia e geografia (GOIÁS, 2012).  

Avaliando os resultados de erros e acertos apresentados no Quadro 2 pode-
se observar que o número de acertos da turma 1 (19) foi menor do que o da turma 2 
(26) para as três primeiras questões.  

 
 

QUADRO 2 RELAÇÃO DE ACERTOS E ERROS POR QUESTÃO NA ATIVIDADE FINAL 

  Turma 1 Turma 2 

Questão  Acertos Erros Acertos Erros 

1  10 3 8 5 

2  1 12 7 6 

3  8 5 11 2 

4  4 9 6 7 

7  10 3 13 0 

8  5 9 9 4 

Geral   38 41 54 24 
 
Logo, a turma 2 demonstrou ter desenvolvido as habilidades necessárias para 

a resolução das três primeiras questões do questionário, visto que elas se referem a 
uma temática comum, referenciando uma cadeia alimentar em que duas espécies do 
bioma estão envolvidas. 

Possivelmente o desenvolvimento de tais habilidades pode estar relacionada 
ao fato dos alunos da turma 2 terem conseguido abstrair, sedimentar e utilizar os 
conceitos disponíveis no Quiz, indo além das informações de sala de aula. O que 
pode ser confirmado por PEDROSO (2009) ao afirmar que os jogos, como o Quiz 
abordado, permitem uma “significativa interação professor-aluno, trabalhando o 
conhecimento científico a partir do que o aluno já sabe, das concepções que ele já 
detém, de suas vivências”. 

A quarta questão está relacionada ao conhecimento da geografia física do 
Cerrado. Em ambas as turmas o número de erros foi maior do que o de acertos, 
sendo de nove para a turma 1 e de sete para a turma 2 (tabela 2). Aqui, observa-se 
uma problemática não apenas para as Ciências da Natureza e Humanas, mas 
também um fato observado na matemática: a dificuldade de se interpretar gráficos.  

Muitas vezes a linguagem matemática, como os gráficos, apresenta uma 
organização diferente da utilizada nos textos convencionais, exigindo um processo 
particular de leitura. Desse modo surge então, a necessidade de que os alunos 
“aprendam a ler matemática e a ler para aprender matemática” em qualquer texto, 
pois para interpretar um texto, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e com 
os símbolos próprios dessa disciplina, encontrando sentido no que lê, 
compreendendo o significado das formas escritas que são próprias do texto 
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matemático, percebendo como ele se articula com outros componentes curriculares 
e expressa conhecimentos diversos (SALMAZO, 2005). 

As questões 7 e 8 também apresentaram um maior número de acertos (22), 
na turma 2 se relacionada a turma 1 (15) (tabela 2). Na turma 2 observou-se que 
todos os alunos sedimentaram de certa forma as mesmas expectativas de 
aprendizagem, encontradas no Quiz na forma de infográficos: identificar sucessão 
de eventos ecológicos que culminam com o estabelecimento de um ecossistema; 
identificar biosfera como conjunto de todos ecossistemas do planeta, caracterizando 
e diferenciando os principais ecossistemas da Terra;  conhecer a flora do Cerrado; 
identificar as principais características naturais, sociais, culturais e econômicas do 
estado de Goiás.  

As questões discursivas exigiam dos alunos conhecimentos prévios que, em 
conjunto com o texto do questionário, facilitaria o seu desenvolvimento. Sendo assim 
para a questão 5 – No seguinte trecho da música são citados algumas 
fitofisionomias encontradas no Cerrado. Identifique-as no próprio texto, escolha uma 
delas e caracterize-as – os alunos deveriam ser capazes de identificar as 
fitofisionomias citadas em um trecho da música Frutos da Terra e caracterizar ao 
menos uma delas. Percebe-se pela figura 5 que a turma dois apresentou uma maior 
capacidade de identificar e caracterizar as fisionomias do Cerrado presentes no 
trecho da música no questionário. Esse resultado demonstra a possível influência 
positiva do Quiz no desenvolvimento das habilidades necessárias que levaram os 
alunos ao sucesso na realização da atividade.  

 

 
FIGURA 5  Capacidade de identificação e caracterização das fisionomias do 

Cerrado. 
 
O aluno A8, por exemplo, conseguiu descrever uma característica básica da 

fisionomia Vereda além de destacar sua importância ecológica para o Bioma: 
“Composta por palmeiras mais frequentemente o buriti. É uma região alagada onde 
há muitas nascentes de rios”. O aluno A3 consegue também com sucesso definir e 
caracterizar a fisionomia Campo: “Dividido em campo limpo e campo sujo, com a 
predominância de grama e poucas árvores”. 

Com relação a questão 6 os alunos foram questionados sobre a falta de 
conhecimento com relação a biodiversidade da flora do Bioma Cerrado. Nela os 
alunos deveriam fazer uma auto-análise sobre fatores que levam a falta de 
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informação sobre o Bioma do Estado. Destacam-se as seguintes falas: 
A4 (turma 1) – “porque hoje em dia com a tecnologia as pessoas não se 

preocupam em sair para visitar o Cerrado e conhecer suas riquezas naturais”. 
A8 (turma 1) – “por falta de informação e a dificuldade que os professores tem 

em trabalhar esse assunto em sala de aula, já que os livros didáticos quase não 
abordam esse assunto”. 

A2 (turma 2) – “a urbanização e a carência de Cerrado são os fatores que 
mais distanciam as pessoas da natureza”. 

A12 (turma 2) – “pois não se tem muitas informações sobre o Cerrado, 
mesmo vivendo no bioma, as frutas não são consumidas com frequência”. 

De maneira geral, ambas as turmas chegaram às mesmas conclusões sobre 
a deficiência de informações mais detalhadas sobre o Bioma, o que dificulta logo, o 
desenvolvimento de uma consciência de preservação e da utilização sustentável de 
seus recursos.  

Sendo assim, ações e atividades pedagógicas alternativas devem ser adotadas 
como prática comum, se tornando ferramentas no cotidiano do professor, já que 
simbolizam formas diferenciadas de se atingir o aluno contribuindo para um 
processo de ensino mais efetivo.   

Dentro da perspectiva do desenvolvimento e aplicação de atividades 
alternativas como o Quiz DUARTE (2007) afirma que “os quizzes eletrônicos 
estimulam o raciocínio, permitem construir o conhecimento (...), acrescentam 
informações novas, tornam mais interessantes os assuntos complexos”.  

No entanto, SILVA & FARIA (2012) salientam: “nota-se que nenhuma 
alternativa pedagógica por si só pode trazer benefícios ao aprendizado do 
educando, pois entende-se que a intervenção do professor traz melhores resultados 
ao processo de ensino-aprendizagem”. 

O desafio aos educadores está no reconhecimento do potencial das 
ferramentas midiáticas para o desenvolvimento de trabalhos no ensino da EA, que, 
segundo MARANDINO et al. (2009) sejam criativos, estejam conectados com nosso 
contexto e produzam sentido para nossa realidade, para os objetivos e finalidades 
educacionais.  

 
CONCLUSÃO 

A partir da análise dos resultados obtidos com a presente pesquisa, é 
possível analisar que utilização de materiais didáticos alternativos, baseados na 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desperta interesse nos alunos pela 
temática abordada. Os alunos passaram a perceber o ambiente onde estão 
inseridos com outros olhos, valorizando suas peculiaridades e particularidades. 

A necessidade da confecção de material didático para o ensino público, em 
especial de Goiás, é fundamental para que a EA seja praticada nas escolas 
públicas, visto que, é notável a indiferença em relação ao Cerrado e a dificuldade 
que os professores encontram para cumprir os objetivos dos PCNs em relação a 
esta modalidade. 

No entanto, é importante ressaltar que a atuação criteriosa do professor 
nesse contexto é imprescindível. Isso se dá pelo fato de que a simples utilização de 
algum recurso alternativo baseado em alguma TIC, sem que estejam claros e 
definidos seus objetivos, perde a função educativa e de aprendizado significativo 
para o aluno. O olhar crítico sobre esses materiais deve ser alvo de análises e 
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reflexões, seja no momento da escolha, seja durante seu uso e elaboração 
juntamente com os alunos. 
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