
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS UTILIZANDO CONCEITOS DE GAMIFICATIONTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE CENECISTA DE SETE LAGOASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RYULLER FERREIRA DE SOUZA, DANIEL HENRIQUE DE CASTRO, RAMON DOS
SANTOS RODRIGUES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CARINA MARCIELA MEWS, TÚLIO TEIXEIRA COTAORIENTADOR(ES): 



 

 

1. RESUMO  

 

A sociedade atual está cada vez mais deteriorando o meio ambiente e 

transformando a natureza de forma extremamente exacerbada e sem o devido grau 

de consciência sobre a moralidade e os impactos de seus atos. Visando um futuro 

próximo, consolida-se uma ideia a muito debatida: o estado em que o planeta irá se 

encontrar para as gerações futuras. Com o intuito de tornar evidente tal situação e 

gerar um desejo de mudança, este estudo traz como objetivo a conscientização da 

sociedade e educá-la ambientalmente, a fim de gerar um maior engajamento a cerca 

de sustentabilidade e descarte consciente do lixo através da construção de um jogo  

interativo e imersivo implementando o conceito de gamificação em coleta seletiva de 

lixo. A metodologia utilizada na criação dos requisitos funcionais e não funcionais 

visa principalmente à utilização de cenários atrativos visto que será voltado ao 

público infantil, utilizando a plataforma Unity 3D e a linguagem C#. Utilizou-se ainda 

a resolução CONAMA 275 (2001) na construção dos objetos do jogo. O jogo 

desenvolvido possui um enredo que é de fácil assimilação contribuindo para o 

desenvolvimento das habilidades e do raciocínio lógico dos envolvidos. O sistema de 

pontuação traz um atrativo especial, pois cada objeto é pontuado conforme o tempo 

de decomposição no meio ambiente.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade é um assunto de extrema importância na atualidade, 

uma vez que vive-se em uma sociedade que possui altos índices de desperdício dos 

bens naturais. Na maioria das vezes, com o conhecimento adequado, o 

reaproveitamento desses recursos pode ocorrer e gerar benefícios para a sociedade. 

De acordo com Brasil (1999), a Lei Nº 9.795 de 1999, diz que a educação ambiental 

em uma sociedade é um conhecimento gerado a partir dos valores sociais, do 

caráter, da forma de pensar e de agir de um determinado povo em relação ao 

ambiente que os cerca. Para que a propagação deste conhecimento seja efetiva, é 

de suma importância que esse tipo de pensamento seja implantado nas instituições 

de ensino, principalmente no ensino fundamental, uma vez que uma criança, ao 



 

 

crescer familiarizada com esse tema, possui uma probabilidade maior de ser um 

adulto também educado ambientalmente.  

A Tecnologia da Informação (TI) pode auxiliar neste processo. 

Atualmente, a TI está presente em vários nichos da sociedade, conseguindo 

transpor diversas barreiras impostas pela sociedade, como barreiras  financeiras, 

culturais ou geográficas. Além disso, a TI vem ao encontro de uma nova realidade 

observada no ensino. A educação deve estar em constante inovação para 

acompanhar a evolução tecnológica, tendo em vista que o aluno atual difere-se em 

muito daqueles de uma ou duas décadas atrás. Crianças nascidas nos anos 2000 

cresceram em um ambiente já informatizado e totalmente digital.  Dessa forma, o 

ensino deve buscar atender a demanda dessa nova sociedade digital. Segundo 

Barata et al. (2013), ao utilizar métodos lúdicos e digitais de ensino, por meio da 

utilização de jogos, por exemplo, a criança ou o jovem consegue sentir maior 

conexão e curiosidade sobre os temas abordados, gerando assim, uma melhor 

absorção de conhecimento. 

De acordo com Martins et al. (2014), a Gamificação, ou Gamification, tem 

como objetivo principal o desenvolvimento de técnicas lúdicas e interativas de 

transmitir o conhecimento principalmente por meio de jogos digitais. Com base 

nessa premissa, o jogo Coleta Seletiva, desenvolvido para o estudo em questão, 

busca abordar, de forma simples, assuntos importantes sobre o descarte de 

materiais, através de uma interface amigável e interativa. Por intermédio do jogo, os 

alunos são apresentados a conceitos de decomposição de objetos no meio ambiente 

de maneira divertida e casual, tornando a assimilação do conhecimento bastante 

natural e eficiente.  

 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo é desenvolver um jogo digital, sobre o tema 

educação ambiental, com o intuito de utilizar os conceitos de Gamificação no ensino 

e na conscientização da sociedade. Para atingir tal objetivo foram elencados os 

seguintes objetivos específicos: levantar os requisitos funcionais e não funcionais do 

projeto; Planejar e projetar o desenvolvimento dos artefatos utilizados no estudo e 

por fim, desenvolver um game educacional utilizando a plataforma Unity. 

 



 

 

4 METODOLOGIA 

 

Os requisitos funcionais necessários ao desenvolvimento do jogo foram 

levantados utilizando uma entrevista junto à coordenação de ensino fundamental do 

Colégio Cenecista Márcio Paulino, em Sete Lagoas. Através de perguntas objetivas 

foram identificadas as principais características necessárias para a criação das telas 

do jogo com layout e aparência focado no público infantil. Entre os requisitos 

funcionais estão: o jogo deve registrar o nome do jogador e a sua pontuação. Deve 

também informar, de forma lúdica, a quantidade de anos que cada objeto leva para 

se decompor na natureza. Para as lixeiras foram adotadas as normas da resolução 

CONAMA 275 (2001) e os anos de decomposição de cada objeto vieram de estudos 

realizados pelo site lixo.com.br (LIXO, 2015).  

Entre os requisitos não funcionais os seguintes pontos foram levantados: 

O jogo deve prender a atenção das crianças em um modelo visual agradável e 

interativo e ainda, desenvolver no aluno a agilidade e coordenação motora e a 

consciência ambiental O jogo será destinado a plataforma Desktop inicialmente, 

definindo o uso de recursos mínimos de hardware, o jogo foi projetado para 

funcionar nos sistemas operacionais Microsoft Windows 7 ou superior e poderá ser 

emulado nos sistemas operacionais Linux ou baseados no Unix, utilizando o 

framework Wine 1.6 ou superior, porém sem a garantia do perfeito funcionamento 

dos recursos gráficos.. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

O jogo foi desenvolvido levando em conta usabilidade e fácil jogabilidade, 

pois possui opções intuitivas que mostram ao usuário como manipular as 

configurações garantindo facilidade de aprendizagem no manuseio do mesmo, de 

forma lúdica e interativa. 

O desenvolvimento dos artefatos incluiu criação de documentação de 

requisitos, bem como os casos de uso que demonstram a utilização dos usuários 

ressaltando os requisitos funcionais levantados, incluindo também diagramas de 

classe usando linguagem UML. Para o desenvolvimento das classes foi utilizada a 

linguagem C# para a plataforma Unity 3D. 



 

 

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizada a plataforma Unity 3D. Uma 

engine que de acordo com Passos et al. (2009), é um motor gráfico que possibilita 

aos desenvolvedores um ambiente de criação de jogos simples e interativa. A Unity 

3D permite ao desenvolvedor trabalhar com as linguagens JavaScript e C#.  

A linguagem escolhida para o projeto foi a C# devido ao fato de ser 

orientada a objetos. De acordo com Hejlsberg, Wiltamuth e Golde (2006), essa é 

uma das linguagens de programação mais adequadas para o desenvolvimento de 

aplicações robustas e é amplamente utilizada no mercado atual. Devido ao fato da 

plataforma Unity trabalhar com conceitos de game objects, a programação orientada 

a objetos funciona de maneira muito eficaz, já que é possível codificar de maneira 

com que cada game object seja considerado um objeto de determinada classe. 

 

6 RESULTADOS 

 

O jogo consiste em acertar, com a manipulação de um lançador, o maior 

número de objetos nas lixeiras de reciclagem de cada tipo de objeto. O alvo, que são 

as lixeiras é fixo, porém o instrumento de propulsão movimenta-se de um lado para o 

outro. Foram desenvolvidas quatro cenas e catorze scripts para o jogo. Na cena 

Introdução foi criada uma sequência de imagens e referências contendo informações 

da instituição de ensino na qual o jogo foi criado. A figura 1 demonstra uma dessas 

imagens da cena.  

 

Figura 1 - Cena Introdução. 



 

 

 

Já na segunda cena, chamada de Menu inicial, foi inserido um logo do 

projeto e dois botões de interação. Essa tela possui o desenho do planeta Terra 

sorrindo. De acordo com Pedrini, Costa e Ghilardi (2010), a utilização de desenhos 

causa impactos positivos em crianças O intuito da imagem é mostrar uma imagem 

positiva do meio ambiente e gerar a simpatia do usuário ao tema Educação 

Ambiental. Ao ser clicado o botão Jogar executa a cena de Cadastro de Nome e o 

botão Sair finaliza a execução do software. A Figura 2 mostra a cena em execução. 

 

 

 

Figura 2 - Cena Menu Inicial. 

 

Na terceira cena chamada Cadastro de Nome, foi criado um campo em 

que o usuário deverá inserir seu nome. Ao cadastrar essa informação, acredita-se 

que o jogador terá uma maior imersão no jogo, já que a partir desse momento ele 

possuirá um elemento familiar e individual inserido naquele ambiente, ou seja, é 

esperado que ele se sinta o protagonista. Abaixo desse campo temos os botões de 

interação Voltar, que ao ser clicado retornará a aplicação para a cena Menu Inicial, e 

o botão Continuar, que ao ser clicado executa a cena Gameplay. A Figura 3 mostra 

a execução dessa cena. 

 



 

 

 

Figura 3 - Cena Nome. 

 

Na quarta e última cena, chamada Gameplay, o jogador será apresentado 

a um ambiente urbano que possui quatro lixeiras de coleta seletiva posicionadas em 

frente a um lançador de objetos usados. As lixeiras possuem cores azul, vermelha, 

amarela e verde, referentes aos tipos de objetos: papel, plástico, metal e vidro 

conforme a resolução CONAMA 275 (2001). O formato dos objetos lançados é de 

fácil percepção, portanto o aluno consegue facilmente distingui-los. O jogador 

deverá selecionar um objeto, o qual ele deseja descartar, e ao clicar no botão 

Lançar, o lançador irá arremessar esse objeto na posição que ele estiver virado no 

momento. O objetivo do jogador é acertar a lixeira da cor que corresponde ao objeto 

arremessado. Ao acertar a lixeira correta, uma mensagem é mostrada na tela 

indicando a pontuação adquirida pelo jogador.  

A pontuação de cada objeto é referente ao tempo de decomposição 

desse objeto no meio ambiente. Dessa forma, o jogador é informado, de forma 

amigável, da diferente quantidade de anos que cada objeto permanecerá causando 

danos ao meio ambiente em casos de um descarte errôneo. A Figura 4 mostra a 

execução da cena Gameplay. 

 



 

 

 

Figura 4 - Cena Gameplay. 

 

Durante o jogo a quantidade total em anos que o jogador salvou da 

natureza é mostrado na tela. Ao final do jogo é mostrada uma mensagem indicando 

a pontuação final do jogador e parabenizando-o. Esta mensagem informa a 

quantidade total em anos que o jogador deixou de prejudicar a natureza ao realizar a 

coleta seletiva da forma adequada. Ao final do jogo é gerado um arquivo de texto 

com o nome e a pontuação de cada jogador. Esse arquivo pode ser utilizado para 

realizar premiações em competições dentro da turma, da escola e ainda em 

trabalhos futuros, como geração de rankings. A Figura 5 mostra a mensagem final 

do jogo. 



 

 

 

Figura 5 - Mensagem Final. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na sociedade moderna os recursos tecnológicos trazem conforto, 

estabilidade e bem estar à população. No entanto, existem velhas práticas que ainda 

fazem parte de nosso cotidiano e que devem ser abolidas. A forma como é 

descartado o lixo, por exemplo, gera grandes impactos ambientais que são 

agravados pela falta de informação, uma vez que, a maior parte da população não 

tem consciência de que os problemas ambientais afetam diretamente a sua 

qualidade de vida de todos.  

A utilização do jogo Coleta Seletiva em sala de aula visa dar sua 

contribuição para a solução a este problema, pois enriquece as práticas 

educacionais, uma vez que, seu caráter intuitivo e imersivo proporciona ao estudante 

o desenvolvimento de suas habilidades, criatividade e aquisição de conhecimentos 

de forma interativa. 

O diferencial em relação a outros jogos está na forma como as 

informações são apresentadas através das cores e do formato de seu layout, 

oferecendo estímulos à aprendizagem e despertando o interesse do aluno em 

acertar cada vez mais, para que assim possa obter êxito durante o decorrer do jogo.  

Com a inclusão de um site, em trabalhos futuros, ou a utilização de um 

espaço no site da própria instituição, com informações dos estudantes/jogadores e 



 

 

implantação de ranqueamento, será possível planejar ações a fim de estimular ainda 

mais a formação da consciência ambiental, através do espírito competitivo, 

buscando a colaboração de todos os envolvidos e multiplicar as ações para 

comunidades, família e seu entorno. 
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