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RESUMO

O uso de game como ferramenta educacional e de sensibilização para a Reciclagem de Lixo já tem sido uma importante ferramenta para as 
escolas, instituições e a sociedade atingirem uma conscientização e educação quanto a sustentabilidade ambiental. O tema geral desta pesquisa é 
incluir, junto ao game, o uso da tecnologia da Realidade Aumentada (RA) para atrair ainda mais os estudantes. A RA é uma tecnologia que permite 
que elementos virtuais (feitos em softwares de 3D) possam ser visualizados fora do computador, no ambiente físico e em tempo real, misturando-
se entre as coisas presenciais. Assim sendo, nesta pesquisa, o personagem principal e demais objetos recicláveis do jogo, saem do computador de 
seu ambiente virtual e se posicionem junto aos alunos  no ambiente físico e real. Para esta visualização, utilizam celulares ou óculos de Realidade 
Virtual. Desta forma a pergunta do problema de pesquisa se remete a seguinte questão: qual o impacto que um game educativo pode ter, se 
aliado a RA, em que os personagens e demais objetos recicláveis, saem da tela do computador e interagem com as crianças no mundo real? Os 
objetivos propostos são: fazer um levantamento das tecnologias disponíveis; apresentar o game para as crianças, junto com a RA e testar seu 
impacto; projetar em 3D os elementos para interagir com as crianças com Realidade Aumentada; observar  os resultados técnicos, visuais e 
também a  aceitação das crianças. A metodologia adotada inclui a pesquisa exploratória e descritiva  e também foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica. O trabalho teve abordagem qualitativa e quantitativa, onde foram utilizados questionários e observação. Houve a prototipagem 
para a execução dos testes do game que foram aplicados em um grupo de duzentas crianças de 6 a 12 anos em escola pública, no Brasil e no Chile 
e depois foram aplicados questionários sobre os conteúdos. Os resultados mostraram que tanto as crianças do Chile como as brasileiras tiveram 
acertos de aproximadamente 67 % em temas mais difíceis como Lixo Eletrônico e que 80% das crianças entenderam a separação correta do lixo e 
que o reconhecimento da marca de reciclagem foi a maior número de acerto, em torno de 90% nos dois países. As crianças brasileiras gostaram 
mais de jogar, resultando 88% comparando a 64% das chilenas. Observou-se que quando a Realidade Aumentada é projetada, existe uma grande 
admiração por parte das crianças, por elas não entenderem muito de onde vem as imagens em 3D e elas conseguem segurá-las por meio de 
cartões chamados triggers, como foi o caso de um troféu que elas poderiam levantar, bem como as latas recicláveis que eram sobrepostas 
virtualmente em 3D sobre as latas reais da reciclagem. Dos elementos em 3D, o mais admirado foi o personagem que se posicionava ao lado do 
teclado, ou em tamanho real da criança, que ficava ao seu lado possibilitando tirar fotos e interagir. As conclusões mostram que a combinação de 
diferentes ferramentas, como o game e a RA  agregam bastante valor às tradicionais tecnologias educacionais como o  game, sendo um atrativo a 
mais, enriquecendo os conteúdos e principalmente o interesse e a motivação das crianças para se engajarem no tema de sustentabilidade 
ambiental.
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