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1. RESUMO 

Trata-se de um estudo descritivo que tem como objetivo apresentar a etapa de 

modelagem de personagens de um Objeto de Aprendizagem (OA) para auxiliar no 

processo de educação em saúde bucal, sendo possível simular diversos 

procedimentos de higiene bucal. Para isso, estão sendo estudados diversos recursos 

computacionais para representar visualmente os procedimentos. Para o 

desenvolvimento das personagens e objetos utilizou-se das ferramentas Blender 

versão 2.75 e GIMP versão 2.8.14. O OA deverá auxiliar na educação em saúde, pois 

será um meio interativo de transmissão do conhecimento, uma vez, que o público alvo 

do processo educativo é constituído de crianças. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A promoção da saúde bucal transcende a dimensão técnica da prática odontológica, 

sendo a saúde bucal integrada às demais práticas de saúde coletiva. As ações de 

promoção e proteção à saúde visam à redução de fatores de risco, que constituem 

uma ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidade e doenças 

(BRASIL, 2004 apud REIS et al., 2007, p. 270). 

Considerando que as crianças, atualmente, estão numa sociedade tecnológica e que 

utilizam dispositivos eletrônicos precocemente, entende-se que processos de ensino-

aprendizagem apoiados por meio da Tecnologia da Informação para esse público são 

adequados. Assim, os OA se encaixam perfeitamente nesse papel, pois segundo Hay 

e Knaack (2007), OA são ferramentas interativas baseadas que apoiam o processo 

de ensino-aprendizagem de conceitos específicos incrementando, ampliando, ou 

guiando o processo cognitivo dos aprendizes. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é apresentar a etapa de modelagem de personagens de um 

Objeto de Aprendizagem (OA) para auxiliar no processo de educação em saúde bucal. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, sendo que nessa etapa do estudo fez-se o uso das 

ferramentas Blender versão 2.75a e GIMP versão 2.8.14 para modelar os 

personagens e objetos tridimensionais do OA relacionado à temática higiene bucal. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Na primeira etapa deste projeto, o foco se deu no estudo e uso das ferramentas já 

descritas para edição de imagens responsáveis pela criação de diversas texturas que 

irão compor o cenário do OA. 

Foram criados modelos tridimensionais que serão utilizados nas etapas seguintes, 

contemplando protótipos iniciais para a composição do personagem humano. 

 

A evolução dos protótipos pode ser observada na Figura 1, sendo o foco os aspectos 

visuais e estéticos dos modelos, ignorando-se detalhes característicos. Tratou-se, 

portanto, de um período de experimentação em conjunto ao aprendizado inicial da 

ferramenta de modelagem. 

 

Figura 1 – Evolução dos protótipos tridimensionais do personagem principal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir da escolha de um dos protótipos iniciais, iniciou-se a adequação do modelo, 

reduzindo-se o número de polígonos e, posteriormente, adicionando-se os detalhes 

necessários. Na Figura 2 pode-se visualizar a evolução do modelo principal com a 

adição da estrutura esquelética responsável por permitir a livre movimentação dos 

polígonos sem deformidades aparente, necessária para o processo posterior de 

animação. 

 

 



Figura 2 – Estrutura esquelética aplicada ao modelo tridimensional do personagem principal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nessa primeira etapa ocorreu o aprendizado das principais ferramentas 

computacionais que serão utilizadas no desenvolvimento do OA, bem como a criação 

da personagem que será utilizada para realizará as simulações pretendidas. 
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