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Figura 1: Imagens do processo de modelagem do Conquista no Blender 

 

 

Resumo 
 

O processo de modernização tecnológico veio atingir 

as camadas sociais de tal maneira a modificar os 

vislumbres de vida dos indivíduos. Nesse sentindo, o 

setor escolar que é apresentado como o principal 

agente de intervenção social, passou a se aperfeiçoar 

no decorrer dessa evolução a fim de dá condições aos 

discentes vigentes de atuar no cenário profissional. 

Seguindo essa linha de pensamento, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

Unidade Centro de Educação Profissional Professor 

Stenio Lopes de Campina Grande na Paraíba, vem 

desenvolvendo ferramentas multimídias para facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem do trabalhador da 

indústria. O Jogo Conquista é apresentado com uma 

virtualização do mundo real ofertando ao aluno 

apreender fazendo de maneira lúdica e amigável, para 

ser aplicado no curso de Metal Mecânico em especial o 

módulo de Fresador Mecânico. Desenvolvido em uma 

plataforma 3D, o Conquista teve os objetos que 

constituem seu ambiente modelados no Blender, 

devido o fato de ser um software livre e conter 

ferramentas que facilitam o desenvolvimento de 

objetos em 3D. O processo de modelagem foi norteado 

por procedimentos positivos e negativos, estes 

possibilitaram rever a forma de criação e assim 

construir plausíveis soluções de eventuais situações 

problemas. Este trabalho objetiva expor os proveitos, 

dificuldades e soluções encontradas no decorrer da 

modelagem do Conquista utilizando o Blender, trata-se 

de uma pesquisa exploratória com base na experiência 

vivenciada durante o desenvolvimento do Jogo.  
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1. Introdução 
 

A sociedade contemporânea possui suas vestes 

constituídas por diversos marcos que a caracteriza 

como um poço de múltiplas e constantes mudanças. O 

processo de evolução tecnológico foi ocorrendo 

permeando todos os setores sociais, determinando 

princípio e modo de vida.  

 

O espaço educacional passou a se aperfeiçoar no 

decorrer dessa evolução a fim de dá condições aos 

discentes vigentes de atuar no cenário profissional, 

visto que a Escola é o principal agente de intervenção 

social. Atualmente, é notória no mundo inteiro a 

revolução da configuração do Ensino. Novas práticas e 

metodologias surgem e se aperfeiçoam para atingir o 

objetivo outrora citado. O uso de ferramentas digitais 

vem proporcionando grandes alentos ao processo de 

ensino e aprendizagem, a exemplo de jogos que 

permite a construção de conhecimentos através de 

ações de interação, e maneira lúdica insere o aluno em 

um mundo que pode ser dotado de significados reais, 

mesmo estando em um mundo digitalizado.  

 

O Centro de Educação Profissional Professor Stenio 

Lopes, Unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) em Campina Grande na Paraíba, 

acredita e defende a utilização de Jogos no âmbito da 

formação profissional, destacando-se no 

desenvolvimento de ferramentas dessa natureza com o 

intuito de efetivar a melhoria na formação dos 

profissionais da indústria. O Jogo Conquista é um dos 

frutos desenvolvido pela equipe de projetos de 

inovação com tecnologias digitais, idealizado como um 

facilitador de aprendizagem do curso de Metal 

Mecânico especificamente no Módulo de Fresador 

Mecânico.  
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Para se aproxima o máximo possível do real, o Jogo 

Conquista é possuidor de um cenário baseado na 

Plataforma 3D, onde foi produzido cada objeto que 

será estudado no curso outrora citado. Essa produção 

foi realizada através do Programa de modelagem 

Blender, devido o fato de ser um software livre e por 

ter ferramentas que facilitam o desenvolvimento de 

objetos em 3D, além de ter compatibilidade com 

arquivos desenvolvidos em editores de outros 

fabricantes.  

 

Este trabalho objetiva expor os proveitos, dificuldades 

e soluções encontradas no decorrer da modelagem do 

Conquista utilizando o Blender, trata-se de uma 

pesquisa exploratória com base na experiência 

vivenciada durante o desenvolvimento do Jogo.  

 

 

2. O Jogo como Ferramenta 
Facilitadora da Construção do 
Conhecimento 
 

A tecnologia da informação vem ofertando maior 

dinamismo e motivação aos alunos, conduzindo-os a 

novas descobertas durante o processo de aquisição do 

conhecimento. O planejamento escolar pode ser 

transformado em uma verdadeira produção, onde os 

diversos recursos de multimídia disponíveis permitem 

a criação de uma obra de arte.  

 

“As novas tecnologias de informação e comunicação, 

caracterizadas como midiáticas, são, portanto, mais do 

que simples suportes. Elas interferem em nosso modo 

de pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos 

socialmente e adquirirmos conhecimentos. Criam uma 

nova cultura e um novo modelo de sociedade” 

[KENSKI, 2004, p. 23].   

 

Destacando-se dentre os recursos midiáticos, os jogos 

digitais são apresentados como recurso didático com 

características lúdicas, onde permitem que o discente 

apreenda as informações com a sensação de prazer e 

diversão. “A utilização do jogo no campo de ensino e 

aprendizagem proporciona condições para maximizar a 

construção do conhecimento, introduzindo as 

propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivadora” [KISHIMOTO, 

1999, p.37].  

 

Baseada nessa concepção o Centro de Educação 

Profissional Professor Stenio Lopes, Unidade do 

SENAI da Paraíba busca efetivar a construção de jogos 

educacionais para facilitar no processo de formação 

dos profissionais da indústria. O Jogo Conquista é 

apresentado como recurso dotado de características que 

podem fazer o diferencial no curso de Metal Mecânico.  

 

3. Concepção do Jogo 
O Conquista foi idealizado com o propósito de 

submissão no ano de 2010 ao segundo edital de 

projetos do Programa de Inovação com Tecnologia 

Educacionais (PITE) do SENAI Departamento 

Nacional (DN), sendo aprovado, ganhando prêmios a 

nível nacional que facilitaram na aquisição de 

equipamentos e capacitações para o corpo de 

profissionais que integraram a equipe de 

desenvolvimento do Jogo.  

 

O Jogo foi planejado partido do pressuposto de dispor 

de uma ferramenta que renovasse a metodologia de 

ensino do curso de Metal Mecânico especificamente no 

Módulo de Fresador Mecânico, pois, os recursos 

tecnológicos devem ser vistos “como instrumentos 

para trabalhar e pensar, como meios de realizar 

projetos, como fonte de conceitos para pensar novas 

idéias” [Papert, 1994, p.158]. Almejou-se a construção 

de uma ferramenta possuidora de meios de 

interatividades inovadoras, onde o aluno migrasse do 

mero receptor e passasse a fazer parte do processo de 

construção do conhecimento.  

 

O Conquista é apresentado com como um espaço 

virtual para aplicação das competências descritas no 

curso outrora citado. No Jogo, o aluno é inserido numa 

virtualização onde terá que executar ações para a 

resolução de problemas, similarmente ao que ocorreria 

no dia-a-dia do profissional.  

 

A ideia é trabalhar os conteúdos programáticos do 

curso de Fresador Mecânico no espaço normal de 

aprendizagem, após, o discente é direcionado ao Jogo 

para aplicar e treinar os conhecimentos adquiridos no 

curso. Com isso, o aluno teria um “complemento do 

ensino-aprendizagem antes de ir para a prática real 

propriamente dita, garantindo o aprendizado teórico do 

aluno antes da prática na oficina, já que este pode testar 

e prever os resultados de suas ações antes de sua 

vivência prática.” [MOREIRA et al, 2012]  

 

Produzido especialmente para o Sistema Operacional 

Windows, o Conquista será usado para facilitar o 

aprendizado com apoio de ferramentas que compõem o 

kit do produto. Fazem parte desse kit projetos, quadro 

multimídia e notebook, os quais foram adquiridos no 

projeto do PITE. “O avanço tecnológico provoca 

mudanças no contexto educacional que exigem das 

instituições uma adaptação às novas formas de ensino” 

[SILVA, 2010].  

 

Para que todos os almejos fossem atingidos, se fez 

necessário a construção de um cenário virtual rico em 

detalhes. Foi trabalhada minuciosamente a construção 

de todos os elementos que constituem o espaço de 

trabalho em uma metalúrgica, com a preocupação de 

ofertar ao máximo a sensação de realismo. Modelagem 

em 3D do espaço da fábrica com os elementos que iam 

desde uma simples porta até uma ferramenta para 

execução de uma ação, efeitos sonoros, animações, 

enredo, entre outros, compuseram o palco das 

preocupações.  

O processo de modelagem gráfica como um todo 

desencadeou grandes ações que ofertaram a inserção de 

diversas funcionalidades e dinamismo ao Conquista, 
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sendo ela um dos grandes diferencial do Jogo. Tudo 

isso foi possível graças aos aplicativos de modelagem 

gráfica que compuseram a linha de instrumentos 

profissional de criação 

 
4. O Blender como Principal 
Ferramenta de Modelagem de Jogos 
3D 
 

O Blender diz respeito a um software livre de ambiente 

multiplataforma, que se propões à modelagem e 

animação tridimensionais. Possui um potencial com 

capacidade de desenvolver em formatos 3D, projetos 
completos de jogos incluindo programação, editoração 

de filmes, simulação de movimentos de objetos com 

realismo físicos, entre outras. “Além de fazer 

modelagem e animação, o Blender permite-nos criar 

jogos, sem programação, e realizar pós-produção de 

animações com um editor de vídeo integrado.” 

[BRITO, 2010]  

 

4.1 Características do Blender 
 
É de reconhecimento dos usuários do Blender a inicial 

dificuldade em se habituar ao visual do programa, não 

obstante, essa sensação de está perdido é comum e será 

sanada na medida em que seu uso torna-se uma prática 

constante. Essa questão ocorre devido o fato de sua 

interface foi elaborado com pensamentos divergente do 

padrão comercial para atender as necessidades 

específicas, para o desenvolvimento em 3D.  

 

No processo de criação de objetos no Blender, as 

ferramentas que são mais utilizadas são:  

 Plano cartesiano;  

 Câmera;  

 Luz;  

 Cubo. 

 

O trabalho de criação no Blender é guiado basicamente 

pelas ferramentas acima descritas, mas, para que 

possam ocorrer modificações no objeto como, 

escalonar, rotacionar, criar novas faces, extrusão, são 

realizados fazendo uso de tecladas de atalhos em 

conjunto com o mouse. 

 

 Realizar construções de modelagem e animação 

tridimensionais no Blender e necessário que o usuário 

tenha conhecimentos da capacidade de cada ferramenta 

e suas atribuições. Com isso, é possível manipular os 

elementos primários seguindo uma sequência de ações 

para atingir a construção de objeto finalizado.  

 

Inicialmente é válida a compreensão do ambiente onde 

serão criados os objetos. A existência de um plano 

cartesiano com 3 (três) eixos oferece 2 (dois) modo 

exibição, um ortogonal e outro em perspectiva, que 

ofertam a percepção em ângulos diferentes, 

permitindo, portanto ele tenha a sensação de largura, 

altura e profundidade, sendo possível ainda, a 

diferenciação visual das proporções de cada parte do 

elemento desenvolvido. 

 

A forma padrão de inicialização do Blender tem como 

objeto inicial um cubo, com qual é possível serão 

criados diversos formatos de elementos, onde, mesmo 

sendo possuidor de um modelo poligonal irregular é 

constituído por faces regulares, permitindo que o 

produto virtualmente criado se aproxime ao máximo do 

real. No entanto, através de manipulação das fazes 

elementares do objeto (vértice, aresta e faces) 

fantásticos elementos são criados. 

 

É importante destacar que na construção de elementos 

tridimensionais em Blender, quanto maior o número de 

faces e vértices inseridos no objeto, maior será o grau 

de detalhes do resultado. 
 

 

5. O Processo de Modelagem do 
Conquista. Proveitos, Dificuldades e 
Soluções 
 
A Modelagem dos componentes que fazem parte de 

todo o cenário do Jogo Conquista, foi regida por 

procedimentos positivos e negativos, estes foram 

percebidos em suma maioria no decorres da fase de 

montagem do cenário dentro da Engine.  

 

A proposta de Modelagem do Conquista era tornar o 

ambiente o mais real possível, para tanto, fez 

necessário um trabalho minucioso, fazendo uso de 

registro fotográficos dos ambientes da fábrica (sala do 

chefe, almoxarifado, banheiros, setor de expedição, 

setor de descarte, linha de produção...), maquinários 

(tornos, fresa, cortadeira, solda, furadeira, martelete, 

prensa, serra...) e os 18 personagens (masculino e 

feminino).  

 

Como o Blender permite o uso de objetos criados em 

outros editores de modelagem, fez-se o uso de objetos 

disponibilizados em bibliotecas na web para livre uso e 

reformulação, os quais possuíam características físicas 

que se encaixavam no propósito do projeto. Tal ação 

acarretou grande parte dos desalentos encontrados, 

devido o fato desses objetos serem compostos por uma 

gama elevada de face e triângulos, tornando o projeto 

muito pesado. Assim seria necessário que o hardware 

tivesse um grande poder computacional para executar o 

Jogo, o que inviabilizaria o uso do notebook do kit com 

as configurações estabelecidas.  

 

Nesse momento foi percebido que os objetos 

importados das bibliotecas possuíam um rico grau de 

perfeição e detalhamento, pois eram constituídos de 

muitas faces e vértices. No entanto, a necessidade do 

desempenho do processador aumentava, o Jogo passou 

a se apresentar robusto com lentidão em sua execução.  

Para contornar esse percalço se fez preciso realizar 

uma reestruturação dos elementos das bibliotecas, para 

aplicar uma varredura retirando o excesso de faces e 
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vértices sem que houvesse perda de qualidade visual. 

Esse procedimento é comumente chamado de decimate 

e faz parte dos recursos do Blender. Em algumas 

situações dependendo da complexidade da modelagem 

do objeto, se faz necessário realizar uma separação das 

faces do elemento para que ele possa ser reformulado 

por meio de exclusão, adição ou edição das faces.  

Com essa acepção foi possível verificar que a 

modelagem dos objetos para o Conquista deveria ser o 

menos robusto possível, com quantidade mínima de 

vértices e faces que permitisse uma boa qualidade 

visual dos objetos em cena. Com isso, passou-se a ser 

exercido uma prática de lowpoly (baixa quantidade de 

polígonos) na construção dos demais elementos que 

foram modelados do início.  

 

Através da experiência vivida foi possível apreender 

conhecimentos práticos de modelagem de objetos 3D. 

Com a metodologia lowpoly o processo de criação 

como um todo ganhou em rapidez e eficiência, os 

objetos passaram a ser criado pela própria equipe com 

qualidade em menor tempo, garantindo satisfação em 

todas as demais etapas de desenvolvimento do Jogo.  

Para tanto, no decorrer do processo foram levantados 

alguns dados referentes a tempo de reformulação e 

criação. Uma furadeira de coluna disponibilizada na 

biblioteca era composta por uma grande quantidade de 

vértices e faces, sendo preciso efetivar uma 

reestruturação em sua forma, onde o processo de 

desagrupar, editar, excluir, reagrupar levou em média 6 

(seis) horas, já a criação da mesma do início foi 

efetivada em 2 (duas) horas. O gráfico abaixo é 

possível visualizar o ganho de tempo obtido com a 

evolução técnica da equipe. 

 

6. Considerações Finais  
 

A inserção dos recursos digitais no processo de ensino 

e aprendizagem tem como intuito promover a 

construção do conhecimento com maior facilidade e 

efetividade. Nesse sentido, desenvolver ferramentas 

que atendam essas especificações é um grande legado 

do futuro processo educacional.  

 

Os jogos digitais derivados desse mundo veem trazer à 

construção de conhecimentos uma leveza que pode 

fazer a grande diferença no resultado final. Para tanto, 

é necessário que sua elaboração seja minuciosa e bem 

projetada. O Conquista é apresentado como um Jogo 

digital em 3D para a educação profissional, onde o 

curso de Metal Mecânico é virtualizado de tal maneira 

a envolver o discente num mundo repleto de 

significados reais, facilitando assim o aprendizado.  

 

O processo de modelagem do Jogo através do Blender 

trouxe grandes e pequenos feitos, o que acarretou um 

grande amadurecimento na equipe de 

desenvolvimento. Suas fantásticas ferramentas 

permitiram a criação de um mundo dotado de realismo 

permitindo uma familiarização desde o primeiro 

contato com ambiente. Para tanto, foi necessário a 

construção, desconstrução e reconstrução de maneiras, 

conceitos, procedimentos e metodologia de 

manipulação dos objetos que constituíram cenário.  

 

Ideias de faces, vértices e linhas foram reafirmadas, 

acalentado o desenvolvimento de criação dos 

elementos, assim como passos e métodos necessários 

para a obtenção do objetivo. O Blender destaca-se 

nesse cenário como uma poderosa ferramenta de 

modelagem em 3D gratuita, onde a primeira ação 

modeladora que ocorre é no usuário, pois, o mesmo 

deve ser adaptar a um novo formato de ambiente de 

trabalho informatizado para que então ele possa 

modelar seus vislumbres.  
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