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RESUMO 

Em 2015, a escola SESI Bandeirantes/PR e a Faculdade de Tecnologia de 

Ourinhos/SP iniciaram uma parceria para o desenvolvimento de um jogo educacional, 

que foi posteriormente usado como projeto de pesquisa no torneio de robótica FLL 

(First LEGO League). Os objetivos do jogo foram baseados no tema da temporada do 

torneio, que foi a ecologia. Neste artigo, a possibilidade de parcerias entre equipes de 

diferentes escolas e faculdades será apontada. 

Palavras chave: ecologia, gamificação, parceria, FLL, robótica, LEGO. 

INTRODUÇÃO 

Buscando usar elementos do processo de gamificação para a conscientização 

ecológica, a equipe Blackout in Ecoland, do colégio SESI Bandeirantes/PR, escreveu 

um roteiro do jogo Aventuras em Ecoland. O roteiro contém a descrição de 10 fases, 

nas quais o avatar do jogador corre por cenários diferentes recolhendo lixos e recebe 

moedas fictícias pelo seu desempenho. As moedas fictícias representam a 

recompensa pela consciência ecológica de jogar lixos nos recipientes corretos. Para 

aumentar a exposição do jogo projetado, uma série de fases bônus foi descrita. Nas 

fases bônus, os jogadores poderiam acessar suas contas da rede social Facebook e 

compartilhar informações de suas sessões de jogo, também sendo recompensadas 

com moedas fictícias pela iniciativa. Posteriormente, a equipe foi inscrita para o torneio 

de robótica FLL (First LEGO League), e o roteiro foi adicionado como projeto de 

pesquisa para o torneio. 

Para progredir a proposta de jogo representada pelo roteiro, o colégio de 

Bandeirantes buscou uma parceria com a FATEC Ourinhos/SP, que contém, entre 

seus cursos, o curso de Tecnologia em Jogos Digitais. Reuniões foram agendadas e 

realizadas para confirmar a parceria e iniciar as atividades. Após a confirmação da 

parceria, a equipe da faculdade se responsabilizou por desenvolver o jogo do roteiro, 

que foi adaptado e limitado para se adequar aos prazos estabelecidos. Após a 

definição das metas e dos prazos, a produção do jogo teve início. 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo apontar a possibilidade de parcerias entre 

equipes multidisciplinares de diferentes instituições de ensino, e os frutos oriundos 



dessas relações, por meio da união entre uma equipe de alunos da instituição de 

ensino Fatec Ourinhos (SP) a outra escola SESI Bandeirantes (PR).  

Este trabalho de graduação tem como objetivos específicos: 

- Desenvolver de um software lúdico, cujo roteiro foi escrito pela equipe SESI 

Bandeirantes, capaz de conscientizar ecologicamente seus usuários sobre a 

importância da sustentabilidade e da reciclagem de lixo. 

- Apresentar o software desenvolvido no Torneio de Robótica FLL, em sua fase 

regional. 

- Explorar os artifícios das redes sociais para a conscientização ecológica no software 

desenvolvido. 

- Promover o trabalho na plataforma Android e na loja digital Google Play. 

- Apontar aspectos que perpassaram e emergiram da parceria das equipes da Fatec 

Ourinhos – SP e do SESI Bandeirantes – PR. 

METODOLOGIA 

Após o início das atividades da união entre as duas instituições de ensino, uma 

nova reunião aconteceu, na qual o roteiro escrito pelos alunos da equipe Blackout foi 

revisado e adaptado para poder ser produzido durante os prazos do torneio. Entre as 

decisões tomadas na reunião, os alunos do SESI Bandeirantes foram encarregados 

de enviar sprites dos personagens e de outros elementos das fases; a equipe da Fatec 

Ourinhos se encarregou de enviar documentos descrevendo os padrões de arquivos 

do projeto, incluindo dimensões de imagens e afixos para nomenclaturas; e o prazo 

de seis meses foi estabelecido para o desenvolvimento das duas fases iniciais do jogo. 

Outras reuniões foram agendadas e realizadas durante as atividades, nas quais 

progressos e novas exigências foram apresentados. 

Padrões de nomenclatura e características das imagens foram determinados 

para manter o jogo organizado e leve para celulares. Foi definido que todos os 

arquivos de imagens seriam do tipo Portable Network Graphics (PNG), não conteriam 

espaços nem acentos em suas nomenclaturas, receberiam prefixos, e, em alguns 

casos, sufixos. Imagens também foram divididas entre sprites fixos, sprites de 

animação, sprites de botões, texturas e materiais promocionais para a loja Google 



Play. Para a melhor comunicação entre as equipes, os integrantes da Fatec 

Ourinhos/SP escreveram um documento descrevendo as regras para criação de 

imagens e como segui-los. 

Para a criação do jogo pela equipe da Fatec Ourinhos, as tecnologias Unity3D, 

Blender e Paint.NET foram usadas. Os clipes de áudio e músicas utilizados foram 

retirados de web sites de artistas que aplicam a licença Creative Commons em suas 

obras, o que permite o uso dos materiais para fins não lucrativos e, em alguns casos, 

para qualquer fim. 

DESENVOLVIMENTO 

Unity3D foi o motor de jogo escolhido para o desenvolvimento do jogo 

educacional requisitado pelo SESI Bandeirantes (PR) e construído pela Fatec 

Ourinhos (SP). A decisão foi tomada devido à compatibilidade do sistema com a 

plataforma Android (Google), essencial para cumprir as exigências de dispositivos 

móveis do roteiro. Para o desenvolvimento do jogo, foram importados como assets 

principalmente modelos tridimensionais, texturas, sprites e sons. Os modelos 

tridimensionais foram criados com o software Blender; texturas, sprites e outras 

imagens foram criados com o editor Paint.NET e arquivos de áudio foram adquiridos 

de artistas cujas obras são encontradas sob a licença Creative Commons. 

O software Blender é uma ferramenta de modelagem 3D, renderização e 

desenvolvimento de jogos, e se destaca por ser completamente open source, por isso 

tem seu código fonte disponível a todos, e gratuita. Apesar da funcionalidade de 

Blender como game engine, o software foi usado somente para a modelagem 3D, já 

que sua compatibilidade com scripts é limitada quando comparada com Unity3D. A 

possibilidade de inserção de scripts foi usada como critério de escolha pela equipe da 

Fatec Ourinhos/SP, pois comportamentos específicos, diferentes dos nativos ao 

Blender, foram necessários, como a geração aleatória de módulos das cenas e a 

administração de lojas virtuais. 

Paint.NET foi o editor de imagens escolhido pela equipe desenvolvedora do por 

sua capacidade de gerar imagens com transparência, além de suas ferramentas 

avançadas de edição, como a sobreposição de camadas. 

  



RESULTADOS 

 

Após 6 meses de desenvolvimento, a produção do jogo foi concluída com todas 

as 10 fases descritas no roteiro. Um artigo foi escrito para a inserção do projeto no 

torneio de robótica FLL e o jogo foi aceito como projeto de pesquisa para a equipe 

Blackout in Ecoland, representante da escola SESI Bandeirantes/PR. Todos os 

requisitos da competição foram cumpridos. 

O jogo também foi aprovado pela Google Play e está disponível para download 

na loja virtual. Todas as funcionalidades relacionadas à integração da rede social 

Facebook foram inseridas com sucesso para a plataforma Android. 

A parceria entre as duas equipes revelou a possibilidade de parcerias entre 

equipes interdisciplinares de escolas e faculdades diferentes. A comunicação foi 

efetiva entre os membros da escola SESI Bandeirantes/PR e da Faculdade de 

Tecnologia de Ourinhos/SP, o que permitiu a conclusão do projeto.  

 

Figura 1. Menu principal e fase do jogo 



 

Figura 2 . Fases do jogo 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante a realização do projeto, foi observado que a padronização de serviços 

tem grande importância para produções que envolvem equipes numerosas. Os 

nomes, qualidades e métodos padronizados permitiram um desenvolvimento de 

módulos consistentemente regulares, o que foi refletido na qualidade do resultado 

final. 

 Foi observado que jogos infantis que permitem submissão de conteúdo pelos 

jogadores exigem constante inspeção, já que usuários mal-intencionados podem 

expor conteúdo ofensivo ou inadequado. As imagens enviadas no projeto podem ser 

excluídas pelos membros das equipes, usando a página específica do Facebook para 

desenvolvedores. 

 Futuramente, relatórios gerados pela Google Play Store poderão ser usados 

para melhorias em versões futuras. 
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