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1. INTRODUÇÃO 

Com a evolução da tecnologia cada vez mais os computadores estão presentes em nossa vida 
cotidiana, desta forma passam a exercer uma importante fonte de conhecimento. 

O jogo educativo deste projeto está sendo desenvolvido em conjunto com o NETIC – NÚCLEO 
ELETIVO EM EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS E COMUNICACIONAIS, pertencente à 
Faculdade de Ciências da Educação – FACED. O projeto procura criar um jogo educativo com conteúdo 
educacional baseado nos parâmetros curriculares nacionais e voltado à crianças de faixa etária de (09 e 10 anos) 
utilizando-se da BGE - Blender Game Engine, um motor de jogo livre e de código aberto. Após o término do 
desenvolvimento do jogo, será criada uma versão, que, com a ajuda de membros da NETIC, será utilizada em 
escolas públicas da cidade de Marabá como um recurso didático-pedagógico que facilite a aprendizagem do 
conteúdo educacional de crianças do segundo ciclo (4º e 5º ano do ensino fundamental) de forma interativa. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Como previsto no plano de trabalho inicialmente foi escrito o GDD (Game Design Document) no qual 
foi definido que o jogo terá duas fases. A primeira fase foi desenvolvida por um bolsista que deixou o projeto 
após 5 messes eu projetei a segunda fase do jogo educativo, nela destaca-se a criação da área do Pontal, 
localizado nas confluências do rios Tocantins e Itacaiúnas ponto histórico durante os primórdios de Marabá, 
onde se encontrava a Casa Marabá. Para o desenvolvimento do jogo utilizou-se ferramentas que serão descritas 
em seguida, para a criação do cenário e dos elementos do jogo(assets), como objetos, texturas, sprites e imagens 
que posteriormente foram exportados para a Game Engine (motor de jogo), onde foram utilizados para a criação 
do ambiente do jogo. 

O sofware Blender é uma ferramenta gratuita, criada pela Blender Foundation, utilizada para 
modelagem, texturização e animação de modelos 3D, além de possuir uma Game Engine interna que possibilita 
a criação de um jogo dentro de seu próprio ambiente, utilizou-se desta para a criação do jogo junto à ferramentas 
externas utilizadas para a criação dos assets. A linguagem de programação utilizada foi a linguagem Python 
versão 3.7, que é uma linguagem de alto nível e de código aberto, esta foi utilizada para o desenvolvimento de 
grande parte da lógica interna do jogo, em áreas como objetivos de fase, movimentação de personagens, 
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minigames e interface de usuário, como editor da linguagem Python foi utilizado o Visual Studio Code que é 
um editor de código-fonte gratuito desenvolvido pela Microsoft. Para a criação e edição de elementos visuais 
como sprites e texturas utilizou-se dos softwares: Adobe Photoshop CS6, em sua versão de testes e GIMP 
(GNU Image Manipulation Program) que é uma ferramenta gratuita de código livre. 

Para a criação do ambiente utilizou-se do software Blender para a modelagem, texturização e 
caracterização da fase como demonstrado pela Figura 1. 

As texturas dos modelos foram criadas utilizando o software Adobe Photoshop, utilizando-se de 
imagens presentes na internet como base de referência para a pintura dentro do editor de imagens, observado 
pela Figura 2. 

 

 Figura 1: Modelo do cenário no Blender Figura 2: Cenário renderizado in-game. 

Para o desenvolvimento da lógica do jogo utilizou-se do software Visual Studio Code para a criação 
dos scripts Python(Figura 3), os scripts foram programados de forma externa e importados para a BGE 
utilizando blocos lógicos da própria game engine(Figura 4). 

 

 Figura 3: Script no Visual Studio Code. Figura 4: Script em funcionamento no jogo. 

Utilizando-se desta técnica, foram criados os scripts (parte lógica do jogo) responsáveis pelas funções 
básicas do jogo, como movimentação, interação com objetos e personagens do cenário, integração com a 
interface de usuário e sistemas de renderização de tela. 

Para a criação da interface de usuário do jogo, utilizou-se do software Adobe Photoshop para a criação 
de assets de sprites relacionados a itens do jogo e do software GIMP (GNU Image Manipulation Program) para 
a correção de pequenos erros de design. Outras partes da interface foram criadas utilizando ferramentas 
presentes dentro do próprio Blender, como barras de progresso, textos dinâmicos e diálogos de conversação. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O cenário da fase foi desenvolvido baseada nos primórdios da cidade de Marabá, lugar conhecido como 
Pontal. O jogador é levado para esta área em uma época do passado pela Índia Marabá (figura presente no 
quadro Marabá, de Rodolfo Amoedo), que lhe dá a tarefa de coletar recursos como borracha e peixes para 
vender à Francisco Coelho (importante figura histórica e responsável pela criação da Casa Marabá, lugar que 
deu origem ao nome da cidade) como mostrado pela Figura 3. Em um certo momento, durante a coleta dos 
recursos(Figura 6), o jogador irá se deparar com o Nego d’água (figura folclórica da região, conhecido por 
praticar travessuras) que irá começar a roubar a borracha coletada pelo jogador, assim o jogador será guiado 
pela Índia Marabá à pescar peixes e entregar ao Nego d’água para que este pare de roubar as borrachas e vá 
embora. Após coletar uma quantidade de recursos suficientes para vender, o jogador deverá seguir em direção 
à Casa Marabá e conversar com Francisco Coelho para negociar seus recursos em troca de moedas por meio 
de um mini game de matemática onde o deverá realizar alguns cálculos aritméticos e completar a negociação. 

 

 Figura 5: Início da fase (diálogo). Figura 6: Jogador coletando borracha. 

Durante a criação da fase, foram desenvolvidos dois mini games referentes à ações realizadas durante 
os objetivos do jogador, um referente à pescaria (Figura 8) e outro referente à negociação dos recursos 
coletados(Figura 7). 

 

 Figura 7: Mini game de negociação. Figura 8: Mini game de pescaria. 

Após a finalização e realização de testes da fase do jogo educativo. A equipe do Núcleo NETIC ficará 
responsável por levar o projeto para testes com alunos em escolas públicas do ensino fundamental da cidade de 
Marabá, com uma data prevista para o mês de Setembro de 2019. Posteriormente, o resultado será exposto em 
um relatório final do projeto e em futuros artigos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Documentou-se neste resumo o processo de criação utilizado para implementação de um jogo educativo 
direcionado à crianças de uma faixa etária de 09 à 10 anos de idade buscando ensinar os conteúdos educacionais 
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previstos nos parâmetros curriculares nacionais para esta faixa etária utilizando-se do mesmo como forma de 
tecnologia interativa. 

Observa-se que através do jogo, os alunos poderão abstrair um conhecimento de forma interativa e prática 
dos assuntos aplicados em sala de aula. Além disso pode-se observar como as tecnologias podem atrair a 
atenção de jovens de forma a facilitar o aprendizado dos conteúdos comparado às metodologias padrões 
utilizadas nas escolas. 


