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1. RESUMO 

 

Acompanhando as transformações da sociedade, o olhar para as questões 

ambientais ganhou força no mundo.  No Brasil, segundo pesquisas do Ministério do 

Meio Ambiente, o aumento de consciência ambiental foi significativo nos últimos 20 

anos, porém ainda não foi capaz de refletir consideravelmente em comportamentos 

e atitudes sustentáveis dos cidadãos brasileiros. Em paralelo a isto, a tecnologia se 

tornou grande aliada do homem, provocando mudanças em nossa forma de pensar 

e agir. Estas mudanças influenciaram diversos setores da sociedade, determinando 

uma importante reflexão e análise das possibilidades de utilização das novas 

linguagens que abrangem as modalidades de ensino no setor educacional. Assim, 

diante dos desafios ambientais e da transformação tecnológica, com o objetivo de 

acelerar e fomentar a transformação de atitudes e comportamentos positivos em 

relação ao meio ambiente, foi desenvolvido um aplicativo para smartphone com foco 

educacional em prol do meio ambiente, que utiliza os jogos como um método 

pedagógico para crianças dos 7 aos 11 anos. A principal atividade do aplicativo é 

atender às necessidades biológicas de uma plantinha, a qual desempenhará a 

função de ser uma espécie de “animal de estimação virtual”. Também conta com 

atividades extras, para disponibilizar um maior conteúdo sobre questões ambientais, 

educando de forma direta ou indireta, valendo-se da essência lúdica e envolvente do 

jogo. Como guia nessa experiência, o jogo conta com uma mascote virtual chamada 

“Coco”, um pássaro azul simpático que terá por objetivo, dentro do jogo, guiar o 

usuário em sua jornada, aparecendo em momentos estratégicos para informar, 

engajar e incentivar a criança. Diversos outros personagens foram criados para 

atuarem como secundários, com aparições em momentos muito específicos do jogo, 

como em mini games ou clipes de contextualização. Futuramente outras 

funcionalidades poderão ser incluídas no aplicativo de acordo com o progresso e 

interação do usuário na plataforma, deixando o jogo ainda mais atrativo e 

informativo. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o olhar para a questão ambiental persistiu sem grandes avanços 

nos últimos anos. Exemplo disto está no desflorestamento da Amazônia Legal (área 



 

de nove estados brasileiros que engloba toda a região amazônica e uma parte do 

Cerrado). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou a pesquisa 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) 2012, onde se tornou evidente o 

preocupante desflorestamento nesta região. Embora o ritmo do desmatamento tenha 

diminuído nos últimos anos apresentados, o fato ainda permanece preocupante, 

pois, segundo a pesquisa IDS, 14,6% da vegetação da Amazônia Legal foram 

perdidas até 2011 (IBGE, 2012). 

Uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente (MMA), realizada em março de 

2012, com o objetivo de monitorar o crescimento da consciência ambiental no país e 

de acompanhar as oscilações de opinião sobre temas chave da agenda ambiental, 

mostra que houve um crescimento em todas as regiões do país sobre o número de 

pessoas que são capazes de identificar problemas ambientais no país. Além disto, o 

estudo mostrou também que houve um crescimento no número de brasileiros que 

não consideram exagerada a preocupação com o meio ambiente: 61% em 1997; 

64% em 2001; 73% em 2006 e 77% em 2012. No entanto, o aumento da 

consciência ainda não é capaz de refletir um aumento considerável em 

comportamentos e atitudes sustentáveis dos brasileiros, visto que o perfil do cidadão 

mais preocupado com questões ambientais é, ainda, de acordo com a pesquisa, o 

de alta escolaridade, de alta renda e morador de centros urbanos (MMA, 2012). 

 Em paralelo a isto, a transformação digital ganhou força nos últimos anos, a 

tecnologia se inseriu na sociedade e, por consequência, também na educação, e 

começou a mudar nossa forma de pensar e agir. Estas mudanças influenciaram 

diversos setores da sociedade, determinando uma importante reflexão e análise das 

possibilidades de utilização das novas linguagens que abrangem as modalidades de 

ensino no setor educacional. Para Catapan (2010) “a exploração da Tecnologia de 

Comunicação Digital no processo de trabalho pedagógico não é apenas uma 

questão de escolha, é uma questão de necessidade emergente na cibercultura”. 

 Assim, diante dos desafios ambientais, e diante da transformação tecnológica, 

com o objetivo de acelerar e fomentar a transformação de atitudes e 

comportamentos em relação ao meio ambiente, bem como dar continuidade ao 

trabalho de educação desta e das próximas gerações, um dos maiores dispositivos 

que temos é atuar diretamente na educação das crianças, formando cidadãos mais 

conscientes sobre as questões ambientais e coletivas desde sua infância. Daí surge 

a necessidade de potencializar os estudos em volta dos jogos digitais como objetos 



 

de ensino, o desenvolvimento cognitivo e a identificação das metodologias utilizadas 

por eles que mais poderiam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de 

crianças, especialmente no que se refere ao meio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Com o intuito de contribuir com a conscientização da população, foi proposto 

o desenvolvimento de um aplicativo em forma de jogo, chamado Planta Feliz, para 

educar e incentivar crianças, de forma lúdica e dinâmica, a cuidarem do meio 

ambiente, afim de tornar este aprendizado um fator marcante em suas infâncias, que 

produzirá resultados para toda vida. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de proporcionar, para crianças, Educação Ambiental com 

efetividade e eficiência, foram utilizados métodos pedagógicos indicados pela 

professora Maria Cristina Silva Pereira Alves. 

A solidez deste projeto vem das teorias formuladas por Jean Piaget, que 

estruturou o que chamou de Estágios do Desenvolvimento Cognitivo (Tabela 1), uma 

teoria sobre as etapas pelas quais se dá a construção do mundo por uma criança. 

Tais etapas tratam de uma ordem sucessiva e cronológica, que depende da 

experiência do sujeito e de sua maturação ou do meio social. 

 

Tabela 1 -  Descrição dos estágios do desenvolvimento cognitivo (PIAGET, 1967). 

Estágio Faixa etária Características 

Sensório-motor 0 – 2 anos Evolução da percepção e motricidade 

Pré-operatório 2 – 7 anos 
Interiorização dos esquemas de ação, surgimento da 

linguagem do simbolismo e da imitação deferida. 

Operatório-concreto 7 – 11 anos 

Construção e descentração cognitiva; compreensão 

da reversibilidade sem coordenação da mesma; 

classificação, seriação e compensação simples 

Operatório-formal 
Acima de 11 

anos 

Desenvolvimento das operações lógicas matemáticas 

e infralógicas, da compensação complexa (razão) e da 

probabilidade (indução de leis) 

 



 

Para fundamentar o projeto, foi escolhido o estágio operatório-concreto, pois 

nele, a criança é capaz de pensar corretamente somente se os exemplos ou 

materiais utilizados para apoiar o pensamento realmente existem e podem ser 

observados. Neste estágio, a criança ainda não consegue pensar abstratamente, 

tendo como base proposições e enunciados.  

O jogo tem como principal objetivo promover o cuidado a uma planta pessoal, 

a qual desempenhará a função principal de ser uma espécie de “animal de 

estimação virtual”, que estará sob responsabilidade da criança que estiver jogando. 

Característico dos jogos de animal de estimação virtual (virtual pet, em inglês), ou 

ainda “bichinho virtual”, a criança deverá cuidar de sua planta de forma a mantê-la 

sempre feliz e com boa saúde, alimentando-a e interagindo à medida que se fizer 

necessário. 

Em certo momento do jogo é possível perceber que algumas atividades só 

podem ser executadas caso o jogador tenha aprendido como lidar com o meio 

ambiente e é com base nessa metodologia que é aplicado o desenvolvimento da 

Planta Feliz, pois é preciso interagir com o meio onde está inserido para aprender, 

desenvolver e adquirir novos conhecimentos.  

Esta metodologia pode ser comparada no mundo real como o 

desenvolvimento cognitivo como afirma Antunes, em seu Modelo de Aprendizagem 

(2014), quando diz que são habilidades que tornam a criança competente, 

permitindo discriminar entre objetos, resolver problemas, aplicar regras, levantar, 

classificar conceitos e adquirir conhecimento sobre educação ambiental e 

preservação da natureza. 

Para a criação e desenvolvimento do jogo, entre diversas outras disponíveis 

no mercado, foi escolhido como tecnologia principal o motor de jogos Unity. E na 

edição de imagens, foi utilizado o Adobe Photoshop, que possui todas as 

ferramentas necessárias para criação do design para o aplicativo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Baseando-se em conceitos de Design Thinking, o desenvolvimento do 

aplicativo foi iniciado fazendo um levantamento de requisitos, afim de classificar e 

entender quais funcionalidades seriam mais relevantes na estratégia de educar o 

público alvo acerca de questões ambientais. Desta forma, conseguiu-se priorizar e 



 

selecionar para o desenvolvimento do protótipo todas as funcionalidades elencadas 

neste trabalho, assim também foi definida a jornada do usuário e os assuntos 

explorados em cada um dos tópicos desta seção.  

O design do jogo foi desenhado levando-se em consideração fatores 

importantes para a experiência do usuário (processo também conhecido por UX 

Design): fácil utilização, simplicidade e envolvimento. Por se tratar de um jogo para 

crianças, foi utilizada cores vivas, fortes e alegres, além de ilustrações e diversos 

outros elementos visuais, em detrimento de palavras (Figura 1). 

Todas as telas contam, também, com animações dos elementos visuais, com 

o objetivo de promover engajamento e envolvimento com os elementos animados. 

Além disso, esta estratégia garante que sempre se tenha a sensação de que o jogo 

está “vivo”, criando, então, um envolvimento maior por parte do usuário. 

 

 

Figura 1 – Telas do jogo. 

 

Foram desenvolvidos diversos personagens para compor o universo do jogo 

(Figura 2). O personagem principal é a Planta, que deverá ser cuidada pela criança 

ao longo de toda sua jornada dentro do aplicativo. A planta tem o papel de 

representar e traduzir em si mesma o meio ambiente, o qual necessita, assim como 

a própria planta, de cuidado, atenção e zelo. É através da planta que a criança criará 

envolvimento com o meio ambiente, pois esta terá o papel fundamental de 

personifica-lo em suas mais variadas necessidades. 

Além disso, também tem um personagem de apoio chamado Coco, um 

pássaro azul simpático que terá por objetivo, dentro do jogo, guiar o usuário em sua 

jornada, aparecendo em momentos estratégicos para informar, engajar e incentivar 

o usuário. 



 

Por fim, além destes primeiros, diversos outros personagens foram criados 

para atuarem como secundários, com aparições em momentos muito específicos do 

jogo, como em mini games ou clipes de contextualização dos minis games. 

 

 

Figura 2 – Alguns personagens do aplicativo em ordem: Coco, Planta, Caco e Sol. 

 

Onboarding é o nome dado ao processo para fazer com que novos usuários 

compreendam e se envolvam com o aplicativo o suficiente para continuar o 

utilizando, em vez de abandoná-lo após o primeiro uso. Para isso, neste momento, 

foi desenvolvido um onboarding guiado pela Coco, um dos nossos personagens. 

Através de uma dinâmica envolvente, Coco explica o funcionamento do jogo, bem 

como seu papel dentro deste universo. É neste momento que o usuário poderá ter 

as primeiras percepções sobre as funcionalidades e objetivos do jogo (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Telas de Onboarding do jogo. 

 

A Home, tela principal do jogo (Figura 4), concentrará o acesso à todas as 

outras funcionalidades e, inclusive, será onde o virtual pet, a Planta, poderá ser 

cuidada. Nesta tela a Planta expressará suas emoções, modificando sua expressão 



 

entre quando estiver com fome, com sede, cansada, ou até com vontade de se 

divertir. A partir dos botões disponíveis no rodapé da aplicação é possível interagir 

com a planta, onde todas as interações provocarão uma mudança em sua 

expressão e alterarão seus status para fome, sede, diversão e energia. 

 

 

Figura 4 - Tela principal do jogo. 

 

Para diminuir a fome, a planta deverá ser adubada ou exposta ao Sol (Figura 

5), para diminuir a sede, a criança deverá regar a Planta, para repor sua energia, a 

Planta deve ser deixada em repouso, dormindo e, por fim, para aumentar seu nível 

de diversão, o usuário deverá interagir com a Planta através dos Mini Games. 

 

 

Figura 5 – Momentos de interação com a Planta: em repouso, tomando banho de sol e sendo regada. 

 

Principal meio de aprendizagem e conscientização ambiental dentro do jogo, 

os minis games terão papel fundamental no processo educacional. Através deles, 



 

consegue-se disponibilizar conteúdos relevantes sobre questões ambientais, 

educando de forma direta ou indireta, valendo-se da essência lúdica e envolvente do 

jogo. Além disso, todos os games possuem um clipe que contextualize a criança 

sobre a temática do mini game, enfatizando sempre algum padrão de 

comportamento correto, estimulando a consciência ambiental e educando a criança, 

com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes. 

Como exemplo, temos o mini game “Fuga da Tartaruga” (Figura 6), onde a 

criança deverá ajudar uma tartaruga assustada a escapar das garrafas pets que 

foram lançadas ao mar, e por isso poluíram seu habitat natural. 

 

 

Figura 6 - Jogo da "Fuga da Tartaruga". 

 

Foram desenvolvidas diversas outras funcionalidades para compor o universo 

do jogo, que servirão como ferramentas de engajamento durante o processo de 

educação e conscientização ambiental. Uma destas funcionalidades é a Loja, que 

reunirá diversos itens disponíveis para personalizar a Planta, tais como olhos, bocas, 

caules e pétalas. Outra funcionalidade de destaque é o Nível do usuário, que será 

incrementado à medida que jogador obtiver pontuações nos minis games.  

 

6. RESULTADOS 

 

Durante o desenvolvimento, os testes eram feitos primeiramente na própria 

interface do Unity, depois houve a necessidade de verificar a experiência em 

smartphones. Para realizar os testes no sistema operacional Android, é preciso 

gerar um arquivo com a extensão “.apk”. Para essa tarefa, foi utilizada a ferramenta 

Build Settings do Unity. 

Neste momento, houveram problemas devido à incompatibilidade do Unity 

com a versão 10 do Java JDK (pacote necessário para compilar as aplicações). 



 

Assim, foi necessário o uso da versão 8, que apresentou total compatibilidade com a 

tarefa. 

Após a geração do arquivo apk, os testes foram realizados no Android 

Emulator para Windows e em smartphones com o sistema operacional Android e o 

resultado foi como o esperado, a navegação entre as telas funcionaram, inclusive 

com o uso dos botões nativos do próprio sistema operacional. Além disso, todas as 

animações do aplicativo estavam rodando em tempo real. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para uma possível implementação deste projeto, foram discutidas duas 

propostas diferentes, a primeira sendo em escolas e a segunda ser disponibilizado 

para download de forma gratuita. Para a versão escolar, teriam de serem feitas 

futuras atualizações em conjunto com a proposta de ensino do instituto em questão, 

além de preparar cada conteúdo para acompanhar uma certa idade em específico. 

Para a versão de download, o projeto teria de receber constantes atualizações, afim 

de deixa-lo sempre interessante e competitivo com outros tipos de aplicativo, para 

manter sua utilização constante. 

 No futuro poderão ser feitos diversos aprimoramentos, feita uma devida 

análise de resultados a longo prazo, tendo como base os progressos e a aceitação 

deste tipo de método.  
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