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RESUMO 

Em face ao momento atual que enfrentamos no mundo, este trabalho tem 

como objeto principal a construção de um jogo, com o estilo blocos de construção, e 

incluindo uma plataforma educacional. No mundo inteiro observou-se que a pandemia 

de COVID-19 afetou e continua afetando severamente a educação de muitas crianças 

e adultos, enfraqueceu a vida social de todos, e isto nos impulsiona a encontrar novos 

caminhos para evoluir como sociedade. Este projeto é criado com as metas de ser, 

como jogo, divertido e engajador, permitindo que amigos tenham contato virtual e 

pratiquem diversos tipos de atividades juntos dentro de um ambiente seguro para 

tempos desta pandemia e possíveis futuras, ao mesmo tempo que eficiente e 

interessante como ferramenta educacional, oferecendo uma alternativa divertida para 

o ensino a distância principalmente de crianças. O software deve ser construído 

utilizando-se da ferramenta Unreal Engine de criação de jogos para a implementação 

principal, SCRUM para organização de tarefas e prioridades, com uma mistura entre 

o paradigma de construção do tipo incremental e paradigma de modelo V: com fases 

de implementação que dependem das anteriores e fases de teste e validação relativos 

a cada fase de projeto, adicionalmente com testes incrementais. O plano é 

disponibilizar o software no futuro de forma gratuita para jogar e aprender, para 

melhorar sua competitividade no mercado já bastante explorado de jogos, e para 

evitar criar barreiras que impeçam pessoas com renda baixa de se divertir e usá-lo 

como ferramenta de estudo. 

  



 

  



 

ABSTRACT 

Facing the current world moment, this project has as a main goal the 

construction of a game, with the construction blocks style and including an educational 

platform. On the entire world we observed that the COVID-19 pandemic severely 

affected and continues affecting the education of millions of children and adults, has 

weakened the social lives of everyone and this pushes us to find new ways to evolve 

as a society. This project is created with the objectives of being, as a game, fun and 

engaging, allowing friends to have virtual contact and practice different kinds of 

activities together inside a safe environment for pandemic times like this or future ones, 

and to be at the same time interesting and efficient as an educational tool, offering a 

fun alternative way for remote learning, especially for children. The software will be 

constructed using the Unreal Engine game creation tool for the main implementation, 

SCRUM for organizing the tools and priorities, with a mix of both incremental and 

model-V construction paradigms: construction phases that depend on the previous 

ones, test phases relative to each project phase and additionally, incremental tests. 

The project is planned to be free to play and learn, to increase its competitivity in the 

market, which is already very explored, and to avoid creating barriers that may block 

low-income people to have fun and use it as a learning tool. 

  



 

  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1: Processo de Desenvolvimento de Software em V Adaptado de 

Clarus: Concept of Operations (OSBORNE, BRUMMOND, HART, ZAREAN, 

CONGER). ................................................................................................................ 17 

Figura 2: Diagrama de Casos de Uso ........................................................... 26 

Figura 3: Diagrama de Sequência UML para Jogador .................................. 27 

Figura 4: Diagrama de Sequência UML para Professor Editando Curso ...... 28 

Figura 5: Diagrama de Sequência UML para Aluno que Participa de Aula .. 29 

Figura 6: Ilustração de Arquitetura em 3 Camadas do Projeto ..................... 30 

Figura 7 - Blocos de teste, pedregulhos, terra, grama e tronco de árvore, 

respectivamente, da esquerda para a direita ............................................................ 32 

Figura 8: Exemplo de Programação por Blueprint no Unreal Engine ........... 36 

Figura 9: Textura e Bloco de Pedregulhos ................................................... 38 

Figura 10: Textura Suporte para Mapeamento ............................................. 39 

Figura 11: Imagem de Mapeamento de Faces ............................................. 39 

Figura 12: Bloco para Mapeamento de Faces e Vértices ............................. 40 

Figura 13: Diagrama de Classes .................................................................. 41 

Figura 14: Menu Principal Antes do Login .................................................... 43 

Figura 15: Menu Principal Após Login .......................................................... 43 

Figura 16: Ilustração da Lógica das Coordenadas dos Blocos, e o Octaedro 

Truncado ................................................................................................................... 45 

Figura 17: Ilustração do Terreno Gerado Pelo Projeto ................................. 46 

Figura 18: Ilustração de Uma Quadra no Mundo do Jogo ............................ 47 

Figura 19: Ilustração das Quadras Carregadas Em Volta Do Jogador ......... 47 

Figura 20: Ilustração do Carregamento Dinâmico de Blocos ........................ 48 

Figura 21: Interface da Mão do Usuário com o Item Grama Selecionado .... 49 

Figura 22: Mira no Centro da Tela ................................................................ 49 

Figura 23: Visor de Objetivos no Canto Superior Direito da Tela ................. 50 

Figura 24: Visor de Objetivos Expandido no Centro da Tela ........................ 50 

Figura 25: Menu Principal Mostrando Botão de Educação ........................... 51 

Figura 26: Tela de Lista de Cursos ............................................................... 52 

Figura 27: Tela de Encontrar um Curso Para se Registrar ........................... 53 

Figura 28: Tela de Criação de Um Novo Curso ............................................ 53 

Figura 29: Tela de Gerenciamento de Curso ................................................ 54 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 30: Tela de Gerenciamento de Aulas do Curso ................................. 55 

Figura 31: Tela de Edição de Aula................................................................ 55 

Figura 32: Tela de Edição de Parte de Aula ................................................. 57 

Figura 33: Tela de Controle de Qualidade Gráfica ....................................... 58 

Figura 34: Uso de Processador no Teste de Escalabilidade ........................ 59 

Figura 35: Uso de GPU no Teste de Escalabilidade..................................... 60 

 

  



 

  



 

SUMÁRIO 

1. Introdução .............................................................................................. 13 

1.1. Contexto Inicial ................................................................................ 13 

1.2. Objetivo ........................................................................................... 14 

1.3. Justificativa ...................................................................................... 15 

1.4. Metodologia ..................................................................................... 17 

2. Aspectos Conceituais ............................................................................ 20 

2.1. O Objeto de Estudo em seus Contextos ......................................... 20 

2.2. Conteúdo Educacional .................................................................... 21 

3. Projeto e Implementação ....................................................................... 23 

3.1. Contexto de Aplicação .................................................................... 23 

3.2. Recursos e Artes de Jogo ............................................................... 31 

3.3. Especificação de Requisitos do Sistema ........................................ 33 

3.4. Implementação ................................................................................ 34 

3.5. Produto Implementado .................................................................... 42 

3.6. Sistema de Aulas ............................................................................ 51 

3.7. Controle de Qualidade Gráfica e Performance ............................... 57 

3.8. Salvamento e Carregamento de Mundos do Jogo .......................... 58 

3.9. Análise de Desempenho ................................................................. 58 

4. Considerações Finais ............................................................................ 64 

4.1. Conclusões ..................................................................................... 64 

4.2. Perspectiva de Continuidade .......................................................... 65 

Referências .................................................................................................. 67 

 

  



 

 





13 

1. Introdução 

Com a evolução constante e veloz do poder computacional em dispositivos e 

do acesso da população a este poder computacional, os jogos sérios são uma das 

conexões entre esta evolução e o ensino de crianças com grande potencial ainda não 

explorado. É isso que este trabalho tenta explorar por meio de um software com estilo 

parecido a um jogo de sucesso, que mistura elementos de ensino e verificação de 

aprendizado. 

1.1. Contexto Inicial 

Em uma sociedade organizada, a educação tem papel essencial. A partir dela, 

fazemos contas e com isso podemos precificar e trocar serviços e produtos. 

Estudamos como funciona o nosso mundo e com isso podemos nos proteger das 

forças da natureza como chuvas, temperaturas muito baixas/altas ou mesmo 

pandemias. Estudamos como funciona os materiais e a física no nosso universo e 

com isso fazemos grandes estruturas que não desabam, e fazemos foguetes que nos 

fazem sonhar um dia ser uma sociedade interplanetária. 

Dada a importância da educação, é de se esperar que este pilar da civilização 

esteja em evolução rápida, como nossa ciência por exemplo. No entanto, isto não 

acontece. Apesar de termos bons professores em toda a parte dando o melhor de si, 

a tecnologia utilizada hoje é, na maior parte do tempo, a mesma ou versões 

atualizadas de tecnologias que existem há décadas ou até séculos, e não colaboram 

muito. Quadros digitais muitas vezes não são muito melhores assim do que o velho 

quadro negro somado a alguns gizes coloridos. Apresentações de Slides nos 

computadores podem desanimar os alunos por transmitir muitas informações, mais 

rapidamente do que os alunos podem absorver, e não são melhores que as 

transparências já utilizadas há bastante tempo. Vídeos que são algo mais recente, 

podem facilmente criam situações em que o aluno sente sono. Considerando a 

realidade atual, onde muitos alunos estão acostumados a ter prazer instantâneo em 

seus dispositivos móveis, seja trocando mensagens com amigos ou jogando, o poder 

de manter o foco dos alunos destes métodos antigos se encontra ainda mais 

enfraquecido. 

No mundo atual, há vários jogos educacionais e jogos que podem ser 

utilizados na educação, como a edição para educação de Minecraft. Mas é possível 

observar que é possível ainda fazer muito mais, e esta noção é intensificada neste 
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momento em que a tecnologia está cada vez mais acessível, e poder computacional 

não é mais um obstáculo. Noção também compartilhada por outros trabalhos, como 

vemos abaixo em um trecho do trabalho “Jogos Sérios para Educação e Treinamento”, 

que faz uma grande análise sobre os jogos deste tipo existentes hoje. 

“[...] o potencial de Jogos Sérios para instrução – em 

particular provendo tramas convincentes e contextos em que 

jogadores podem efetivamente e eficientemente adquirir novos 

conhecimentos/habilidades e onde o progresso pode ser 

precisamente verificado – ainda está longe de ser 

completamente preenchido” (GLORIA, BELLOTTI, BERTA, 

LAVAGNINO, 2014, p.11) 

O desafio então a ser vencido é a complexidade na construção e arquitetura 

de um jogo, no qual devem ser inseridos processos de ensino e aprendizado, o que 

deve ser questão central durante a arquitetura do projeto aqui a ser desenvolvido. 

Como desenvolver um software que possa melhorar o aprendizado de crianças sobre 

história, deixando-o mais divertido? 

 

1.2. Objetivo 

Este projeto tem objetivo de criar uma ferramenta educacional que seja capaz 

de manter por mais tempo a atenção dos alunos, que seja mais eficiente em transferir 

conhecimento por meio de engajamento, diversão e interesse dos alunos, gerando ao 

mesmo tempo um positivo benefício adicional: reduzir o grande impacto de pandemias 

na educação, efeito que foi observado no ano de 2020 durante a pandemia de COVID-

19. 

O objetivo deste trabalho é então construir um software, jogo de computador, 

que seja divertido e acessível. O jogo utilizará um ambiente de blocos, que são fáceis 

e intuitivos para usuários modificar e estimulam a criatividade. O público-alvo do jogo 

são pessoas de qualquer idade, mas inicialmente crianças e jovens serão o alvo da 

característica educacional. 
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Com base neste jogo, será então criada uma plataforma educacional, com 

mundos-aula. Estes mundos podem ser modelados de acordo com o ambiente que se 

deseja ter, e deverão incluir missões e objetivos, relacionado aos conteúdos que se 

deseja ensinar. Em uma aula de história por exemplo, o ambiente histórico pode ser 

modelado, e os alunos dentro da aula podem assumir papéis de personagens 

históricas. 

Com a baixa evolução da tecnologia em educação relatada, o objetivo do 

projeto foi definido. Como verificado em diversos trabalhos pesquisados e citados, o 

potencial de jogos sérios é considerado bastante grande e seria um meio de incorporar 

tecnologias mais modernas ao ensino, tornando-o mais eficiente e satisfatório tanto 

para os alunos, quanto para os professores. 

Como resultado então espera-se ter mais do que um jogo divertido: uma 

ferramenta de educação que possa auxiliar professores ao ensinar diversos assuntos 

a crianças e jovens, seja dentro da sala de aula de uma escola ou remotamente, 

impulsionando a motivação, foco dos alunos e por resultado, acelerando e melhorando 

o aprendizado, com dificuldade de preparação das aulas não muito maior do que 

preparar uma apresentação de slides ou gerenciar um curso no Moodle, disponível a 

alguns cliques/toques de distância pelo download de nosso aplicativo gratuito. 

O projeto será feito utilizando o processo de engenharia de software em 

modelo V, com fases de projeto progressivamente mais especificas, saindo dos 

principais resultados de educação e diversão desejados e indo em direção à 

decomposição em recursos de projeto e arquitetura, fase de implementação e 

voltando do específico para o genérico na fase de testes, buscando obter uma melhor 

entrega de qualidade dentro do tempo e recursos disponíveis. Também será utilizada 

a ferramenta Unreal Engine, uma engine de jogos bastante popular, que deve tornar 

a implementação do projeto de jogo educacional muito menos complexa, uma vez que 

oferece recursos já prontos como a simulação física de personagens, e sistemas para 

implementar as mecânicas de jogo e de aulas. 

 

1.3. Justificativa 

Podemos observar muitos trabalhos interessantes na área de jogos 

educacionais. Dentre os trabalhos observados, podemos citar um jogo para aprender 

a história e geografia de Taiwan (SHIH, Ju-Ling et al. Designing a role-play game for 
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learning Taiwan history and geography), um jogo para ensino de sistemas numéricos 

e suas operações aritméticas em design lógico digital para engenharias elétrica e de 

computação (MORSI, Rasha; RICHARDS, Chad; RIZVI, Mona. Work in progress—

BINX: A 3D XNA educational game for engineering education) e um jogo com carros 

de corrida que ensina conceitos de gerenciamento de processos de negócios 

(KUTUN, Bahar; SCHMIDT, Werner. Rallye game: Learning by playing with racing 

cars). É concordância entre estes e muitos outros projetos que é grande e poderoso 

o potencial do uso de jogos para a educação. 

Este trabalho tem em comum com os trabalhos observados, a tentativa de 

adicionar a diversão e engajamento de um game para o processo de aprendizado. Os 

trabalhos vistos têm, porém, assuntos mais específicos enquanto este tenta 

desenvolver uma ferramenta genérica, que possa ser utilizada em diversos assuntos 

durante a educação de crianças e adolescentes. 

No geral, os trabalhos deste tipo concordam que a motivação serve como 

bloco base para a educação, obtendo resultados bastantes positivos conforme os 

alunos têm aumento em sua vontade de aprender. 

Outro ponto importante é que infelizmente nosso mundo atual possui um 

intenso problema de desigualdade. Estudos feitos na Universidade do Sul de Illinois 

em 2000 (Kevin Sylwester) apontam que “Países que dedicam uma porcentagem 

maior de seu PIB à educação pública, têm desigualdade de renda reduzida nos anos 

seguintes. Então como conclui outro pesquisador abaixo, gera um efeito positivo na 

sociedade. 

“Educação, como outras formas de investimento em 

capital humano, pode contribuir para o desenvolvimento da 

economia e aumentar a renda de pobres tanto quanto 

investimento em capital físico como transporte, comunicações, 

energia ou irrigação” (PSACHAROPOULOS, WOODHALL, 

1985, p.3) 

Mais um fator de nossa realidade que é explorado neste trabalho são os jogos 

eletrônicos. Hoje em dia, segundo estudos publicados pelo grupo Limelight Networks, 
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muitas crianças e adultos passam inúmeras horas improdutivas em jogos eletrônicos. 

Apesar do entretenimento destes jogos, a maioria deles nunca trás na verdade 

nenhum benefício além da diversão momentânea. Estes números ainda aumentaram 

durante a pandemia. 

A ideia então vai a favor de muitos problemas no mundo. Um jogo educativo 

poderia causar um impacto positivo na sociedade, reduzindo a desigualdade no 

mundo e tornando parte das horas que as pessoas gastam com jogos em horas 

produtivas. 

 

1.4. Metodologia 

Para um plano geral de projeto, foi utilizado o processo de desenvolvimento 

de software em V. Como no processo cachoeira, são definidas fases de 

desenvolvimento, cada uma dependendo das anteriores, mas ao final adiciona-se uma 

subida (formando um V) com fases de teste relacionadas com cada fase de 

desenvolvimento. 

 

Figura 1: Processo de Desenvolvimento de Software em V Adaptado de Clarus: Concept of 
Operations (OSBORNE, BRUMMOND, HART, ZAREAN, CONGER). 

 

Na fase de definição de requisitos do projeto, partiu-se dos resultados mais 

em alto nível que se desejava e estes foram decompostos em seus sub-requisitos. 
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Além disso foi misturado a este processo o modelo de construção incremental, 

ou seja, cada parte que é implementada deve ser testada. Isto ajuda porque o 

desenvolvedor do projeto não possui grande tempo de experiência com a ferramenta 

principal do projeto, o Unreal Engine. 

A figura a seguir, adaptada da publicação Clarus: Concept of Operations 

(OSBORNE, BRUMMOND, HART, ZAREAN, CONGER), demonstra melhor o modelo 

utilizado. 

Foi utilizado o livro Design Science (Wieringa, R. J.) para executar uma ciência 

de projeto durante a fase de planejamento. Observamos então qual é o artefato a ser 

construído, seus desafios de design e suas questões de conhecimento, reconhecendo 

o contexto social onde é aplicado. O objeto que se deseja construir possui vários 

desafios de design e questões de conhecimento relevantes para se analisar a fim de 

buscar o melhor caminho possível para atender os objetivos propostos, para atingir 

principalmente objetivo de ser um objeto que traga diversão, e que possa fazer isso 

ao mesmo tempo em que traz valioso aprendizado para o usuário, jogador, 

potencialmente um aluno. 

O primeiro desafio de design então seria relacionado a esta característica 

mais fundamental do objeto: a diversão. O que significa fazer um jogo? O que trará 

diversão? Neste projeto, serão implementados diversos recursos com este desafio em 

mente. O próprio formato do jogo foi escolhido com diversão em mente. O sucesso 

dos brinquedos da empresa Lego, e do jogo Minecraft, mostram que a imaginação e 

a criatividade humana, quando estimuladas da forma certa, podem gerar muitas horas 

de atividade prazerosa, por meio de jogadores planejando e construindo estruturas, 

que podem servir como abrigos, estradas, pontes, barreiras e outros. Aliados ao 

formato do jogo, desafios devem ser implementados para que o jogo não fique 

monótono, como oponentes dentro do mundo que poderão atacar o jogador, 

personagens que podem comercializar itens ou passar missões que o jogador pode 

concluir em troca de itens e recompensas entre outros recursos. 

O segundo desafio de design é, a partir deste objeto divertido, aliar o 

aprendizado ao ambiente de jogo. O que significa fazer um jogo educacional? O plano 

é implementar os recursos de aprendizado utilizando ao máximo a mecânica de jogo 

já existente, apenas adaptando para as histórias e conhecimentos que se deseja 

passar em cada aula. O sistema de missões é um dos que deve ser mais intensamente 

utilizado pelas aulas dentro do jogo. Outros blocos também como blocos de exibição 
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de texto, blocos de teste de conhecimento, e o próprio estilo de jogo que permite que 

o mundo seja completamente customizado para representar qualquer ambiente que 

se desejar dentro da aula. Tudo isto alinhado a um sistema de dados em que podem 

se criar cursos, aulas, mundos educacionais e verificar e avaliar o aprendizado de 

alunos dentro deste ambiente, oferecendo os dados das avaliações aos respectivos 

professores das aulas. 
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2. Aspectos Conceituais 

Considerando a evolução lenta das tecnologias de educação, o poder da 

educação como ferramenta da população para reduzir desigualdade social e o alto 

engajamento de crianças e jovens com jogos, são apresentadas a seguir as 

características e conceitos que serão empregados na construção do jogo Oktabloxx 

neste trabalho. 

2.1. O Objeto de Estudo em seus Contextos 

O objeto que se deseja implementar deve ter um impacto nos contextos dos 

jogos e da educação. 

Principalmente na educação de crianças, que tem mais dificuldade para 

manter atenção prolongada na aula, e podem se adaptar mais facilmente a jogos e 

novos modos de ensino, tanto em escolas quanto em ensino remoto e até mesmo 

para as crianças cujos pais escolhem educar por conta própria, podem se beneficiar. 

O contexto de educação de adultos em instituições de ensino superior ou cursos 

profissionalizantes também pode ser considerado, mas para um primeiro momento 

será considerado apenas o contexto mencionado anteriormente, e possivelmente 

expandir futuramente. 

 

O objetivo é criar uma ferramenta que possa auxiliar professores a conquistar 

mais engajamento de seus alunos nos temas ensinados. Com o avanço das 

tecnologias fora da área de educação, a atenção dos alunos muitas vezes foge 

facilmente da aula, e isso poderia ser reduzido se os alunos tivessem o prazer de um 

jogo ao mesmo tempo em que aprendem. Os professores dentro desta ferramenta se 

transformariam em guias, que auxiliam os alunos a entenderem e passarem pelos 

diferentes assuntos a serem aprendidos. 

No contexto dos jogos, deseja-se criar algo que forneça aos jogadores um 

belo mundo de blocos, no qual o jogador deve se sentir recompensado ao criar suas 

Aprendizado 
de Crianças

Vendo Ouvindo Escrevendo
Resolvendo 
Exercícios

Jogando?
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próprias estruturas. Outras recompensas mais comuns são oferecidas, derrotando 

inimigos e completando missões, porém o maior valor estaria na parte da criatividade, 

rompendo um pouco a tendência de violência que existe em muitos jogos de sucesso. 

 

2.2. Conteúdo Educacional 

A parte educacional do jogo deve aliar processos de ensino e aprendizado 

com a diversão do jogo. O desafio é como fazer isso. Para aulas de história que são 

o caso principal neste projeto, os processos de ensino de uma aula envolvem a 

contextualização histórica da aula. Isto pode ser feito por meio de imagens de linha 

do tempo, tanto na aula convencional quanto no jogo. No jogo, porém, pode ser feita 

uma grande linha do tempo interativa onde os alunos podem clicar e ir para as aulas 

daquele período histórico. 

As aulas de história envolvem também descrições de como viviam populações 

destes contextos históricos, entra aí um ponto forte do jogo pois o aluno pode aprender 

esta parte não apenas ouvindo ou lendo, mas vivendo virtualmente o que está 

aprendendo, encarnando o povo que estuda, e sendo estimulado dentro de uma aula-

jogo a fazer coisas que cada determinado grupo fazia. 

Aulas de história envolvem também ambientes históricos. Em aulas 

convencionais estes ambientes são normalmente descritos e mostrados com imagens 

e ilustrações, além das descrições textuais, o que não é ruim. No jogo, deve haver 

também as ilustrações, porém o próprio ambiente virtual de jogo onde o aluno entra 

para participar da aula pode ser produzido desta forma, a reproduzir os ambientes 

históricos que são ensinados, causando assim uma maior imersão do aluno, 

consequentemente causando um maior impacto, e aprendizado. 

Disciplinas também incluem processos de verificação de aprendizado, para 

avaliar o desempenho dos alunos e dos métodos de ensino utilizados. Nas aulas 

tradicionais isso ocorre por meio de provas e testes, normalmente de forma muito 

concentrada, avaliando todo o conteúdo passado em um grande período. Isso poderia 

ocorrer também dentro do jogo, mundos-prova, mas também há possibilidade de 

executar testes em cada aula para verificar com uma maior granularidade o 

aprendizado de cada aluno e a validade do método educacional novo aplicado. 

O Conteúdo Educacional do jogo deve ser oferecido de forma similar ao modo 

normal do jogo. Porém os focos do aluno/jogador serão diferentes. Enquanto no jogo 
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normal o objetivo é simplesmente o entretenimento, no modo educacional o jogador 

terá entretenimento acoplado ao aprendizado. 

Um mundo educacional pode ter um ambiente igual ao mundo normal de jogo, 

ou pode como mencionado um ambiente especial preparado previamente pelo autor 

da aula. Desta forma os alunos poderão sentir-se mais imersos no assunto estudado, 

seja este assunto uma aula de história no deserto próximo às pirâmides do Egito ou 

em um castelo na Europa da idade média, ou até mesmo em outras matérias como 

uma aula de matemática em uma feira de rua onde o aluno poderia ser estimulado a 

fazer cálculos de preços e trocos por exemplo. 

Um sistema de objetivos deve ser intensamente utilizado, de forma que o 

aluno tenha uma meta a cumprir e necessite adquirir, utilizar e treinar novos 

conhecimentos. Em uma aula de história, o aluno pode assumir papel de alguma 

classe histórica e ser pedido para realizar as tarefas que são características desta 

classe. Por exemplo, o aluno de uma aula de feudalismo, uma hora é um servo, deve 

cultivar alimentos na terra e depois pagar como tributo parte desses alimentos para a 

nobreza, outra hora é um rei, que governa suas terras e pode ter que protegê-las de 

inimigos em algum momento. 

Alguns blocos também se fazem necessários para conhecimentos mais 

detalhados e teste de conhecimento. Blocos que exibem texto, e blocos que exibem 

testes devem estarão disponíveis para o autor da aula conseguir inserir todo o 

conhecimento a ser passado no mundo educacional criado. 

Os blocos de testes podem ter diversos tipos, como testes múltipla-escolha, 

testes nos quais a resposta é uma única palavra, testes com resposta por voz, entre 

outros. Os primeiros blocos de testes a serem implementados no jogo será o teste de 

múltipla-escolha. Outros testes poderão ser implementados posteriormente. 
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3. Projeto e Implementação 

Neste capítulo serão detalhados como o projeto foi arquitetado e 

implementado durante o trabalho feito no ano de 2021. 

 

3.1. Contexto de Aplicação 

O público-alvo do software desenvolvido são crianças, jovens e professores. 

Estes são os usuários principais do software, sejam apenas como jogadores ou como 

alunos e professores. 

Considerando os públicos-alvo, objetivos do projeto e o limite de tempo a ser 

cumprido, foi feito o projeto de funcionalidades para o software, de acordo com o ponto 

de vista dos principais tipos de usuários: professor, aluno e jogador. 

Para o professor: 

 

Para o aluno: 

Entrada

Conhecimento

Didática

Testes de 
Aprendizado

Processamento

Transformação 
de Aprendizado 

em Diversão

Saída

Mundos-Aula

Aprendizado e 
Satisfação dos 

Alunos
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E para o jogador comum: 

 

 

Foi também preparada uma lista de recursos e seus pesos de implementação 

de 1 a 3 como sendo 1-não necessário, 2-recomendado e 3-necessário. Estes 

recursos foram listados com base na análise de cima para baixo feita anteriormente, 

sobre o projeto. 

Tabela 1: Recursos e Pesos 

Recurso Peso 

Gerador de Texturas 3 

Blocos Iniciais (Terra, Grama) 3 

Mundo Dividido em Quadras 3 

Carregamento Dinâmico de Quadras 3 

Jogador pode Adicionar e Remover Blocos do Mundo 3 

Salvar Dados do Mundo 3 

Entrada

Controle de Seu 
Personagem

Participar dos 
Mundos-Aula

Passar Pelos Testes 
de Conhecimento

Processamento

Transformação de 
Aprendizado em 

Diversão

Saída

Aprendizado 
Divertido

Evolução nos 
Estudos

Entrada

Controle de Seu 
Personagem

Explorar o Mundo do 
Jogo

Exercer sua Criatividade

Completar Desafios

Processamento

Transformação de 
Experiência de Jogo em 

Prazerosa

Saída

Diversão
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Mão de Jogador (Selecionar Bloco ou Ferramenta) 3 

Diversos Blocos 2 

Blocos de Água + Física de Blocos de Água 1 

Bloco luminoso 3 

Telas Menu Principal 3 

Salvar Múltiplos Mundos 3 

Tela Controle Qualidade Gráfica 2 

Estruturas (Árvores) 2 

Inimigos 1 

Personagens no Mundo 1 

Geração Automática Terreno Montanhoso 3 

Sistema de Objetivos 3 

Display de Objetivos 3 

Alguns Tipos de Objetivos Utilizáveis 3 

Sistema Educacional 3 

Criação e Edição de Cursos 3 

Criação e Edição de Aulas 3 

Criação e Edição de Partes de Aula e seus Mundos 3 

Visualização de Aulas por Alunos 3 

Participação de Aulas por Alunos 3 

Registro de Resultados de Alunos em Aulas 3 

Visualização de Resultados em Aulas por Alunos 3 

Visualização de Resultados em Aulas por Professores 3 
 

Adicionalmente, abaixo há um diagrama de casos de uso para os três tipos 

principais de usuários já mencionados, listando algumas das principais ações que eles 

desempenharão no software. 
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Figura 2: Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Finalmente, diagramas de sequência para os principais casos de uso de cada 

um dos tipos de usuário. O primeiro, mais simples, mostra um usuário qualquer que 

deseja apenas jogar, e interage com os menus para escolher ou criar um mundo de 

jogo desejado e então entrar no jogo. 
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Figura 3: Diagrama de Sequência UML para Jogador 

 

 

Já o segundo diagrama de sequência representa um professor editando seu 

curso, preparando o conteúdo que será visto pelo aluno, cenário do mundo, objetivos, 

e partes das aulas. 
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Figura 4: Diagrama de Sequência UML para Professor Editando Curso 

 

 

Por fim, um terceiro diagrama de sequência mostrando o desenrolar de ações 

de um aluno que participa de uma aula. 
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Figura 5: Diagrama de Sequência UML para Aluno que Participa de Aula 

 

Com estes três usuários principais cobertos, fica completa a lista de fluxos de 

operação principais. 

Para este momento, com armazenamento local e ainda sem modo 

multijogador, a arquitetura, já considerando os recursos que se deseja implementar, 

pode ser descrita no seguinte esquema de arquitetura de três camadas: 
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Figura 6: Ilustração de Arquitetura em 3 Camadas do Projeto 

 

 

O Unreal Engine oferece suporte nativo para todas as três camadas por meio 

de diversos sistemas incluídos dentro do editor e plugins adicionais que podem ser 

adquiridos, muitos deles gratuitos. 

A primeira camada utiliza o sistema de níveis, que representam os mundos de 

jogos. Adicionalmente, para todos os menus, e para os itens de tela de jogo como o 

seletor de ferramenta ou a mira na tela, é utilizado o sistema de Widgets. 

A camada lógica utiliza o sistema de Blueprints, sistema de programação por 

blocos nativo do Unreal engine que permite programar com facilidade e intuitivamente, 

fácil de aprender. Porém contém alguns bugs e ainda não é possível fazer qualquer 

coisa nele, sendo o C++, também com suporte nativo, um complemento necessário 
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em algumas ocasiões. Neste projeto deve ser utilizado para os componentes que 

precisarem de processamento paralelo já que o sistema de blueprints ainda não 

possui bom suporte a isso. 

Já a terceira camada utiliza o sistema de Salvamento de Dados de jogo, que 

cria arquivos com os dados localmente. No futuro deve ser transferida sem grande 

esforço para a nuvem, possibilitando o funcionamento completo da parte educacional 

do jogo. 

 

3.2. Recursos e Artes de Jogo 

Por motivos que serão detalhados mais para frente no trabalho, será utilizado 

o motor de jogo e ambiente de desenvolvimento Unreal Engine. O motivo principal é 

a facilidade que ferramentas como esta trazem ao desenvolvimento de projetos deste 

tipo, já tendo implementados dentro delas vários itens úteis para jogos como a parte 

gráfica e a física por exemplo. 

A estrutura de um jogo deve oferecer alguns componentes com a finalidade 

de que o usuário/jogador sinta prazer em sua interação. Um jogo deve ter um contexto 

interessante onde o jogador sinta vontade de conhecer mais, deve oferecer desafios 

relativamente difíceis para forçar o usuário a se melhorar, deve oferecer recompensas 

que estimulem o usuário a executar mais desafios, e tudo isso de forma prazerosa. 

Como contexto, o jogo Oktabloxx, terá um mundo de blocos assim como 

Minecraft, Lego, entre outros. Os blocos (com algumas exceções) tem um formato 

padrão, e o poliedro escolhido para este formato padrão foi o octaedro truncado, por 

ter uma geometria relativamente simples, e por sua propriedade de poder preencher 

espaços sem deixar vãos. Diversos tipos de blocos com este formato serão utilizados, 

cada tipo terá uma textura diferente, e estes blocos serão a maior parte da matéria 

prima que irá compor o mundo de Oktabloxx. As figuras abaixo mostram alguns dos 

blocos que já foram criados. O primeiro bloco é apenas um bloco de teste, utilizado 

para realizar o mapeamento textura x geometria entre outras funcionalidades que 

auxiliam o desenvolvimento. O contexto em jogo deve ser continuamente melhorado, 

conforme o jogo avança, com mais coisas para conhecer dentro do ambiente gerado. 

Já o contexto em aulas, é um mundo parecido, com objetivos relacionados aos 

assuntos que se deseja estudar e cenário pré-construído conforme o assunto de cada 

aula. 
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Figura 7 - Blocos de teste, pedregulhos, terra, grama e tronco de árvore, respectivamente, da 
esquerda para a direita 

 

O jogo também incluirá um sistema de construção/transformação de itens. 

Como em outros jogos já existentes, será possível construir ferramentas e outros itens, 

a partir de blocos e estruturas coletados do ambiente do jogo.  

Haverá um sistema de hora do dia dentro do mundo do jogo, sendo que um 

dia completo terá duração de alguns minutos da vida real, valor a ser definido. 

No mundo do jogo normal também existirão inimigos, que o usuário deve 

combater ou fugir. Cada inimigo pode, ao ser derrotado, soltar alguns itens com uma 

determinada probabilidade. A derrota deve trazer assim uma recompensa positiva ao 

jogador, não só na forma de itens, mas também na forma de pontos de habilidade ou 

experiência. 

O jogador poderá, assim como em outros jogos deste tipo, coletar materiais 

do ambiente do jogo e fazer suas próprias construções, como abrigos, casas, pontes, 

castelos, o que desejar. Serão criados blocos especiais neste sentido, para realizar o 

armazenamento de itens, como um bloco de baú ou armário, ou outros blocos 

especiais com diferentes funções, como um forno a lenha, portas, janelas, cama etc. 

O jogo também deve oferecer um sistema de missões, o qual também será 

bastante utilizado pelo modo educacional. Missões devem oferecer ao jogador um ou 

mais desafios em troca de alguma recompensa como itens, pontos de habilidade e/ou 

liberação de outras missões. No modo normal de jogo, as missões podem ser 

oferecidas por personagens dentro do jogo, encontradas em diversas áreas como 

cidades e vilas. 

As motivações principais do jogador serão então o fortalecimento próprio por 

meio de batalhas com inimigos dentro do jogo e coleta/produção de itens mais 

poderosos, avanço nos objetivos do jogo por meio de missões e o prazer de planejar 

e executar belas construções dentro do jogo. 

Uma parte muito importante de qualquer jogo é sua arte visual. Os elementos 

gráficos dentro de qualquer jogo podem limitar ou impulsionar seu sucesso. No 
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Oktabloxx, os elementos gráficos receberão uma grande atenção, tentando gerar a 

melhor experiência possível para o jogador, independentemente da plataforma onde 

é jogado. 

Os elementos gráficos podem ser divididos em imagens 2D e objetos 3D. As 

imagens 2D serão utilizadas nos mostradores de jogo na tela, como o indicador de 

vida, seletor de ferramentas, menus, inventários e outros. Os objetos 3D compõem o 

ambiente do jogo, blocos, objetos, personagens, animais, monstros e outros. 

As imagens em 2D serão geradas por meio do aplicativo aberto Blender 3D, 

que faz um bom trabalho de renderização, gerando até mesmo imagens com 

propriedade de transparência, para alguns elementos de tela que devem ser 

translúcidos e/ou parcialmente invisíveis, com bordas não quadradas por exemplo. 

No mesmo aplicativo, Blender 3D, também serão gerados os objetos e 

personagens em 3D, e então serão exportados para o Unreal e devidamente 

animados com as ferramentas de movimento do Unreal Engine. 

Para os Blocos normais, foi criado um programa em Java que trabalha 

gerando as texturas para diferentes tipos de blocos. Deste modo, evita-se utilizar 

texturas que possam exigir pagamentos de direitos autorais, ao mesmo tempo em que 

se mantém um tom original e um certo grau de uniformidade ao jogo. 

Para os efeitos sonoros dentro do jogo, pretende-se gravar e utilizar sons de 

produção própria, utilizando microfones de objetos comuns como celular, e objetos 

reais para simular sons. 

Para a trilha sonora dentro do jogo, será feita uma busca por música que tenha 

direitos de utilização liberados, e no futuro pretende-se compor e produzir as próprias 

trilhas, mas este ponto não será priorizado neste primeiro ano, ou seja, no escopo do 

deste trabalho. 

3.3. Especificação de Requisitos do Sistema 

Para o projeto inicial, é esperado ter o jogo funcionando apenas em 

computadores com sistema Windows. Apenas parece ser recomendável que o 

sistema tenha um processador com mais de um núcleo, para que o jogo possa 

executar processamentos como geração de terreno separadamente, evitando assim 

contaminar a experiência de jogo com perdas de performance. O poder de 

processamento necessário e a memória exigida até o momento não parecem ser 

especialmente grandes. Em um momento futuro de possível publicação do jogo 
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completo, deseja-se portar o jogo facilmente para celulares Android e iOS, que são 

dispositivos bastante difundidos pela sociedade. O próprio motor de jogo já foi 

escolhido com isso em mente, lembrando que o Unreal Engine oferece suporte para 

exportação de projetos para estes dois sistemas móveis. 

Para o sistema de jogos multijogador, deve haver a comunicação com 

servidores (a serem preparados após o fim deste trabalho), que possibilitarão a 

organização de partidas e compartilhamento de mundos entre jogadores. Como o jogo 

não possui um sistema que gera grandes receitas, no início os servidores apenas 

servem para os usuários gerarem jogos online e conectarem-se entre si, não sendo 

necessários assim servidores com muito poder de processamento, nem um fluxo 

muito grande de dados. No futuro, caso a receita cresça suficientemente, os próprios 

servidores podem simular os mundos compartilhados, evitando assim problemas de 

conexão para os jogadores, e aí sim seriam necessários servidores potentes, com boa 

capacidade de processamento e considerável fluxo de dados, mas esta possibilidade 

está fora do escopo deste trabalho de implementação inicial. 

3.4. Implementação 

 Para melhorar a eficiência da implementação do projeto, foi escolhido 

utilizar um motor de jogo. Um motor de jogo é uma plataforma que normalmente inclui 

um ambiente de desenvolvimento e muitas coisas para jogos já prontas, como a física 

do ambiente, os gráficos do jogo, movimentação de personagens, estruturas para 

implementar componentes comuns em jogo como inimigos, terrenos, personagens, 

entre outros elementos. 

Dentre várias possibilidades de motores de jogos disponíveis atualmente, foi 

escolhida a plataforma Unreal Engine. 

Os motivos que levaram à esta escolha foram vários, e dentre eles podemos 

citar o grande número de usuários desta ferramenta, o que leva a um ótimo suporte 

de comunidade na internet. Isso ajuda muito no aprendizado dentro deste ambiente, 

uma vez que a cada dúvida que um desenvolvedor tem, ele pode ir à web e 

rapidamente encontrar diversas soluções para os problemas que encontrar. 

Os gráficos dos jogos gerados nesta plataforma também são, por muitas 

pessoas, considerados atualmente os melhores dentre as opções existentes. Bons 

gráficos podem atrair mais jogadores para o produto e ajudar a manter estes 



35 

jogadores, por gerarem uma melhor imagem de jogo e uma melhor experiência de 

jogo. 

Esta engine também suporta todos as principais plataformas de jogos, 

incluindo Windows, Xbox One e Series X, Playstation 4 e 5, Nintendo Switch, MacOS, 

iPadOS e iOS. Este é um ponto essencial em um jogo que deseja ter alguma chance 

de sucesso. O mercado de jogos se divide bastante entre todas estas plataformas e 

não estar disponível em alguma delas pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso 

para jogos em ascensão e até mesmo abrir espaço para concorrência em jogos já 

consolidados. 

O Unreal Engine é fortalecido por alguns jogos de muito sucesso, incluindo 

Fortnite, Street Fighter V, Tetris Effect, Borderlands 3 e Dragon Ball FighterZ. Isto traz 

uma certa tranquilidade porque parte da receita vinda destes jogos é reinvestida no 

crescimento e manutenção desta plataforma. 

O motor de jogo Unity 3D seria também outra opção bastante forte, mas por 

ter gráficos levemente menos atraentes, alguns problemas de performance 

conhecidos e um sistema de monetização mais complicado, o Unreal Engine foi 

considerado uma opção melhor. 

O Unreal Engine é grátis para a criação de jogos até o jogo atingir uma receita 

anual de US$ 1 milhão, devendo após alcançar este valor, pagar 5% da receita à 

empresa criadora da plataforma. 

Para a implementação do projeto, é utilizado o motor de jogos e ambiente de 

implementação Unreal Engine. Este ambiente traz muitas ferramentas que permitem 

criar de forma muito mais fácil diversos componentes de jogo. A movimentação do 

personagem incluindo andar e pular foram apenas ajustados de um exemplo que já é 

incluído dentro do ambiente. Muitos outros itens, porém, como o sistema de blocos, 

sistema de aulas, e outras especificidades deste projeto tiveram que ser 

implementadas praticamente do zero. 

O ambiente Unreal Engine fornece dois meios principais de programação. Por 

meio de “Blueprints” (Mapas com blocos funcionais que se interligam) ou por meio de 

código C++. Neste projeto, a princípio seria utilizado apenas a primeira opção, mas 

no final foram utilizados os dois métodos porque algumas funções ainda não são 

satisfatoriamente cobertas pelo sistema “Blueprints” 

A Figura 8 apresenta um exemplo de programação em Blueprint. O trecho 

mostrado é da função de gravar dados do mundo. Linhas brancas representam fluxo 
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de ação e linhas coloridas fluxo de dados. O primeiro bloco (à esquerda) chama um 

bloco de execução sequencial, que por sua vez chama em ordem os trechos de criar 

objeto de salvamento de jogo, adicionar dados ao objeto de salvamento de jogo, 

gravar o objeto e então retornar este mesmo objeto para uso de outros componentes 

do projeto. 

 

Figura 8: Exemplo de Programação por Blueprint no Unreal Engine 

 

Como mencionado, não é possível fazer algumas partes pelo sistema de 

Blueprints, por ainda ser um sistema relativamente novo. É o caso de processamentos 

que precisam ser executados paralelamente, em threads separadas. A seguir é 

exibido o exemplo de um trecho do código escrito em C++. 

 

// While there are chunks to generate, keep generating 
uint32 FWorldGeneratorProcessor::Run() 
{ 
 while (!bStopThread) 
 { 
  if (CurrentWorldGenerator-
>ChunksToGenerateStructures.Num() > 0) 
  { 
   PositionChunkToGenerate = CurrentWorldGenerator-
>ChunksToGenerateStructures.Pop(); 
   ProcessStructures(); 
  } 
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  else if (CurrentWorldGenerator-
>PriorityChunksToGenerate.Num() > 0) 
  { 
   PositionChunkToGenerate = CurrentWorldGenerator-
>PriorityChunksToGenerate.Pop(); 
   ProcessChunk(); 
  } 
  else if (CurrentWorldGenerator->ChunksToGenerate.Num() > 
0) 
  { 
   PositionChunkToGenerate = CurrentWorldGenerator-
>ChunksToGenerate.Pop(); 
   ProcessChunk(); 
  } 
  else { 
   bStopThread = true; 
  } 
 } 
 
 return 0; 
} 

 

Este trecho é responsável pelo processamento da geração de terreno, que acontece 

em paralelo ao resto do jogo. O procedimento basicamente pega uma lista de quadras 

(Chunks) que devem ser geradas e as processa, gerando primeiro suas estruturas (no 

momento são somente as árvores) para depois gerar o solo (grama e terra) e colocar 

tudo em um único pacote para enviar para o mundo do jogo. Vale lembrar que o projeto 

foi escrito em inglês para que se em um momento futuro houver crescimento, o projeto 

possa receber colaboradores de diversos países mais facilmente. 

Para criar as texturas dos blocos, foi criado um programa separado que 

baseado em um conjunto de “pintores” de imagens, gera essas texturas. Este 

programa foi feito em Java, dentro do IDE NetBeans. A rotina principal basicamente 

cria imagens para poder começar a desenhar, cria os pintores, aplica o trabalho dos 

pintores e salva as imagens. 

 

public static void main(String[] args) { 
    initializeImages(); 

  
    createShaders(); 

  
    applyShaders(); 
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    saveImages(); 
} 

 

Várias tipos de pintores diferentes foram criados, e várias ferramentas para 

executar diversos tipos de pinturas. A ferramenta inclui uma máscara que informa 

cada pixel da imagem que será utilizado pelo octaedro truncado, sendo possível obter 

também para cada um destes pixels, a sua localização no poliedro, tanto em 

coordenadas esféricas quanto em cilindricas e cartesianas. Isso ajuda por exemplo na 

criação da textura de pedregulhos. Para dar uma impressão que o bloco é composto 

por pequenas pedras, é necessário dividir os pixels da textura de forma que cada 

conjunto pareça uma pequena pedra. Para isso, foram selecionados aleatoriamente 

pixels para ser centros de pedra, onde a cor é mais clara, e os pixels ficam mais 

escuros conforme ficam mais longe do centro da pedra. Pixels entre dois centros 

também tem o tom ainda mais escurecido para representar a divisória entre duas 

pedras. Adicionalmente foi aplicado um pintor aleatório com bastante transparência 

para não apagar o desenho anterior, e dar um efeito de pedras irregulares. O resultado 

da textura gerada neste exemplo está na Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9: Textura e Bloco de Pedregulhos 

 

 

Cada hexágono do poliedro é dividido em 6 triângulos na imagem da textura, 

e cada quadrado do octaedro truncado pega também um quadrado da textura, sendo 

8 hexágonos e 6 quadrados no total. 

Para o mapeamento das texturas nos blocos, cada face foi numerada, nos 

hexágonos os triângulos foram chamados de subfaces,foram utilizados uma textura 

especialmente formada para possibilitar a fácil identificação de cada face e seus lados, 

um bloco de exemplo, e textura de exemplo, todos mostrados à seguir. 
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Figura 10: Textura Suporte para Mapeamento  

 

 

Figura 11: Imagem de Mapeamento de Faces 
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Figura 12: Bloco para Mapeamento de Faces e Vértices 

 

Depois de alinhar tudo, deixou-se preparado um objeto no projeto do jogo 

dentro do ambiente Unreal que facilita o processo da criação de novos tipos de bloco. 

É necessário apenas gerar a nova textura, importar para o Unreal, aplicar no objeto 

pronto e exportar um objeto do tipo “Static Mesh”, que será utilizado no momento do 

jogo. 

 

Optou-se por desenvolver o projeto na língua inglesa, com intenção de 

possibilitar uma mais fácil continuação com possivelmente pessoas de diversos 

países. Os dados do jogo, usuários, mundos, cursos, aulas, são armazenados 

localmente neste momento, mas estão prontos para mover para a nuvem e tornar o 

jogo multijogador online em um momento futuro. 
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Figura 13: Diagrama de Classes 
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Usuários registram um id para login, nome que será visto por outros, e a 

senha, que deve ser armazenada de forma segura, mantendo somente um código 

hash da senha para que se evite problemas com vazamentos de dados. 

Um usuário pode ou não se registrar em um ou mais cursos. 

Os cursos possuem um nome, e uma lista de administradores. Ao criar um 

curso, o usuário criador é automaticamente o primeiro administrador deste curso, e 

pode se desejar adicionar mais administradores. Usuários que se registram em cursos 

são estudantes deles, não administradores, a menos que um administrador do curso 

transforme este estudante em administrador. 

As aulas compõem os cursos, sendo que toda aula pertence a um curso, e 

um curso pode ter várias aulas. Elas têm as propriedades de título e subtítulo, que 

servem para identificação aos usuários, nas listas de aulas. 

Cada aula pode ter alguns objetivos aos quais os alunos devem cumprir, os 

resultados de cada aluno ficam associados às aulas e aos alunos, cada resultado 

pode conter alguns objetivos (e seus estados de completude). Uma aula pode ser 

dividida em várias partes e cada parte pode ter um ou mais mundos com objetivos 

para serem concluídos pelos alunos. Um mundo dentro de uma aula educacional é 

um objeto MundoEducacional, que contém uma mensagem para o início e fim deste 

mundo. 

Para facilitar a compreensão, um exemplo. Pode haver um Curso de história, 

administrado pelo Usuário Professor Alberto, com alunos Beta e Carlos. Algumas 

Aulas seriam Roma Antiga e Feudalismo por exemplo. ParteAulas do feudalismo: 

Economia, sociedade, política. A ParteAula sociedade do feudalismo poderia conter 

um MundoEducacional para simular que você é um servo, onde você teria os 

Objetivos de plantar alface por exemplo, depois colher e levar ao castelo para o 

senhor feudal. Ao completar os objetivos, eles ficam registrados em objetos 

AlunoResultados, um por aula para cada aluno que fizer a aula. 

 

3.5. Produto Implementado 

O menu principal foi feito seguindo a ideia inicial do jogo, no sentido de aliar 

diversão com aprendizado. Dois botões se destacam no menu principal relacionados 

à esta meta: o botão “Jogar” e o botão “Educação”. 
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Na parte superior da tela, estão botões e informações relacionados ao 

usuário. Botões de “entrar” e “registrar”, ou no caso de um usuário já logado, aparece 

um botão de “sair” e o nome do usuário. 

Abaixo dos botões principais de “Jogar” e “Educação”, estão botões 

secundários com funções não principais, os botões de “Opções” e “Sair do Jogo”. 

Abaixo é possível ver a tela do menu principal, quando não há usuário logado 

e quando há usuário logado, respectivamente. 

 

Figura 14: Menu Principal Antes do Login 

 

 

Figura 15: Menu Principal Após Login 
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A tela de opções ainda não foi concluída, porém já foi implementada e é 

possível acessar uma tela de configuração de qualidade gráfica por meio da tecla P 

durante o jogo. 

O sistema de blocos é basicamente o sistema que controla praticamente tudo 

que existe no jogo. O mundo inteiro do jogo é composto por blocos. O mundo do jogo 

é dividido horizontalmente em zonas quadradas de blocos, chamados Quadras. Cada 

Quadra tem 20 blocos de largura, 20 blocos de comprimento, e altura no momento 

não limitada. O jogo contém um componente chamado gerenciador de quadras. Uma 

das funções principais deste componente é, com objetivo de otimização dos recursos 

do sistema executando o jogo, carregar as quadras que estão perto do jogador e 

remover quadras que estão longe. Como o poliedro escolhido para os blocos é o 

octaedro truncado, a disposição de blocos consecutivos segue uma lógica para que 

se tenha um perfeito alinhamento entre blocos consecutivos. Esta lógica se resume a: 

 

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 2 ∗ 𝑛 

 

Sendo que X, Y e Z representam as coordenadas de cada bloco, n deve ser 

um número inteiro. Ou seja, para o alinhamento dos blocos, no mundo do jogo não 

pode haver blocos com posições tais que a soma das coordenadas seja ímpar. A 

imagem a seguir ilustra melhor esta lógica: 
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Figura 16: Ilustração da Lógica das Coordenadas dos Blocos, e o Octaedro Truncado 

  

 

O programa gera automaticamente o mundo do jogo, sendo então possível 

que o mundo tenha tamanho infinito. Cada mundo dentro do jogo contém um número 

semente para o gerador aleatório, sendo então que uma determinada parte do terreno 

é gerada apenas de uma forma para uma determinada semente. 

Isso permite uma otimização no salvamento de dados do mundo. Por sempre 

gerar o terreno da mesma forma para a mesma semente, somente é necessário salvar 

do mundo as informações que se alteraram deste mundo gerado, neste momento, 

somente os blocos removidos e adicionados pelo jogador/usuário. 

Até este momento é gerado um terreno que tem sua altura determinada por 

um mecanismo de geração de ruído Perlin em 2D, tipo de ruído gradiente, em que os 

valores gerados para cada ponto do terreno variam de forma gradual, não abrupta. O 

terreno possui no momento 2 camadas de grama no topo e embaixo é preenchido por 

terra até a altitude zero. Também são geradas algumas árvores seguindo a mesma 

regra, sempre de acordo com a semente do gerador de aleatório. 

A geração do terreno foi implementada para ser executada em paralelo ao 

resto do processamento do jogo. Isto foi feito porque observou-se em uma primeira 

tentativa que o processamento da geração do terreno impactava muito a performance 
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e experiência do jogo se era feito no jeito mais trivial que a engine fornecia, sem 

paralelismo. 

Abaixo, uma demonstração do terreno gerado pelo projeto neste momento, 

com adição de um pequeno buraco para que seja possível ver alguns dos blocos de 

terra que ficam embaixo dos blocos de grama. 

 

Figura 17: Ilustração do Terreno Gerado Pelo Projeto 

 

 

Como mencionado anteriormente, o mundo do jogo é composto por blocos e 

dividido em pedaços quadrados de quadras, pedaços quadrados com 20 blocos de 

lado, e altura no momento não limitada. Abaixo é possível ver no jogo rodando em um 

modo de desenvolvedor, uma quadra selecionada com borda laranja no mundo do 

jogo. 
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Figura 18: Ilustração de Uma Quadra no Mundo do Jogo 

 

 

Para otimização da utilização de recursos do projeto, as quadras são 

carregadas dinamicamente em volta do jogador, mesmo porque seria impossível 

carregar todas as quadras ao mesmo tempo, lembrando que o jogo pode gerar um 

terreno de tamanho infinito. 

 

Figura 19: Ilustração das Quadras Carregadas Em Volta Do Jogador 
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Outro ponto de otimização é que as quadras apenas carregam os blocos que 

são visíveis aos usuários, os blocos que estão completamente cobertos por outros 

blocos somente são carregados no momento que algum destes blocos em volta dele 

é removido. A Imagem a seguir ilustra esta otimização. Em um ponto distante do 

jogador na borda da área de quadras carregadas, foi feito um buraco e é possível ver 

os blocos de terra que foram carregados dinamicamente em volta dos blocos que 

foram removidos. 

 

Figura 20: Ilustração do Carregamento Dinâmico de Blocos 

 

 

Para jogar, o usuário usa teclado e mouse: os tradicionais botões W, A, S, D 

para a movimentação, barra de espaço para pular, mouse para controlar a direção da 

visão. Botão esquerdo do mouse remove blocos. 

No canto inferior direito da tela fica a interface da mão do usuário. Para utilizá-

la, o usuário pode utilizar a roda do mouse para selecionar qual item deseja utilizar 

entre os 10 itens possíveis de se colocar na mão, e o botão direito do mouse executa 

a ação do item. No caso atual, os itens são blocos do mundo e ao acionar o botão 

direito do mouse, você os adiciona ao mundo. 
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Figura 21: Interface da Mão do Usuário com o Item Grama Selecionado 

 

No meio da tela há uma mira para que o usuário possa escolher com precisão 

qual bloco deseja remover/adicionar, ou com o que deseja interagir. 

 

Figura 22: Mira no Centro da Tela 

 

 

Foi incluído no projeto o sistema de objetivos, que no modo de jogo normal 

serve a proposta de diversão, possibilitando criar missões dentro do jogo e oferecer 

recompensas, e no modo educacional serve a proposta do aprendizado, possibilitando 

ao professor criar um caminho dentro da aula pelo qual o aluno deve percorrer, com 

tarefas e objetivos, a fim de que entenda e aprenda o conteúdo da aula. 

O sistema de objetivos foi implementado e consiste em algumas partes, que 

juntas oferecem ao usuário os recursos necessários para visualizar e completar os 

objetivos. 

O visor de objetivos mostra uma pequena lista dos próximos objetivos no 

canto superior direito da tela. Cada objetivo na lista apresenta um checkbox para 

indicar se foi concluído ou não, e apresenta também sua descrição. 
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Figura 23: Visor de Objetivos no Canto Superior Direito da Tela 

 

 

Se apertar a tecla O, o usuário pode expandir o visor de objetivos, que se 

torna uma lista grande no centro da tela. Desta forma é possível ver uma quantidade 

maior de objetivos e suas descrições. 

 

Figura 24: Visor de Objetivos Expandido no Centro da Tela 

 

 

No momento, foram implementados no sistema de objetivos três tipos de 

objetivos. 

O primeiro tipo é o tipo “Vá para”, define um local no mundo aonde o jogador 

deve ir e ao chegar lá, o objetivo é considerado cumprido. 
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O segundo tipo de objetivo é “Insira blocos” e define uma lista de locais no 

mundo do jogo, e em cada um destes locais define um tipo de bloco que deve ser 

adicionado pelo usuário ali. 

O terceiro tipo de objetivo é o “Remova Blocos”, define uma lista de posições 

no mundo onde o usuário deve remover os blocos ali posicionados. 

Todos os tipos de objetivos têm uma descrição que pode ser definida pelo 

editor do mundo. Esta descrição não está necessariamente presa ao tipo de objetivo 

ou ao local específico e, portanto, pode ser escrita com base na história que quer se 

contar. Por exemplo, em uma aula de história um objetivo de ir para a posição X, Y, Z 

pode ter a descrição “Vá até o castelo encontrar o rei.”. O usuário pode ver apenas a 

descrição do objetivo e seu estado (completo, não completo, ou falhou). 

 

3.6. Sistema de Aulas 

Para acessar o sistema de aulas do jogo, o usuário deve efetuar o login para 

identificar-se, e então clicar no botão Educação no menu principal do jogo. Caso o 

usuário clique no botão educação sem efetuar login, aparece uma mensagem de erro 

pedindo para que o usuário se identifique. Isso é necessário porque ao clicar no botão 

educação, o usuário é levado para uma tela onde pode ver uma lista de seus cursos, 

tanto os que administra quando os que se registrou com aluno. Sem a identificação, 

não seria possível determinar quais cursos devem ser exibidos. 

 

Figura 25: Menu Principal Mostrando Botão de Educação 
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A seguinte tela abaixo é exibida ao clicar em educação. 

 

Figura 26: Tela de Lista de Cursos 

 

 

Nesta tela é possível escolher um dos cursos que você é administrador e ir 

para a tela de gerenciamento de curso, ou para todos os cursos que você participa 

como administrador ou estudante, você pode visualizar como estudante. Ainda há 

botões nesta tela para procurar novos cursos para registrar-se e um botão para criar 

um curso. 

Se o usuário clicar em “encontrar um novo curso”, será levado para a tela 

abaixo onde pode digitar uma parte do nome do curso desejado e buscar, depois 

registrando-se a este curso como aluno. O curso então passa a aparecer na tela de 

cursos. 

 



53 

Figura 27: Tela de Encontrar um Curso Para se Registrar 

 

 

Se o usuário clicar em “criar um novo curso”, será levado para a tela abaixo 

onde pode digitar o nome para um novo curso e cria-lo. Logo após o curso aparece 

em sua lista de cursos, e pode ser editado pelo usuário que criou, que é 

automaticamente registrado como administrador em seu curso. 

 

Figura 28: Tela de Criação de Um Novo Curso 
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Se selecionar um curso e clicar no botão “Gerenciar Curso”, o usuário é levado 

à tela central de gerenciamento de curso, com botões para gerenciar Aulas, ou 

estudantes. 

 

Figura 29: Tela de Gerenciamento de Curso 

 

 

A tela de estudantes deve mostrar todos os estudantes do curso, e seus resultados, 

com um botão para exportar os dados para uma planilha. Esta tela ainda não foi 

implementada. 

A tela de gerenciamento de aulas mostra a lista das aulas do curso, com botões 

para abrir ou editar as aulas. Ao clicar em editar, o usuário é levado à tela de edição 

de aula. Ao clicar em abrir, o usuário visualiza a aula selecionada da mesma forma 

que os estudantes e pode testar a aula criada. 
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Figura 30: Tela de Gerenciamento de Aulas do Curso 

 

 

A tela de visualização de curso pelos estudantes é parecida com a tela da 

Figura 30, porém sem os botões de administrador “Editar Aula” e “Criar Nova Aula”. 

Ao clicar em “Editar Aula”, o usuário entra na tela de edição de aulas (Figura 

31). Nesta tela há uma lista das partes da aula, com botões para adicionar novas 

partes e editá-las. Há também um campo da descrição da aula, um texto que 

aparecerá para os alunos entenderem melhor o conteúdo que será coberto, quando 

clicam nesta aula. Após modificar a aula, o usuário deve clicar em “Salvar” para gravar 

as alterações ou “Descartar Alterações”. Nesta tela também é possível apagar a aula 

inteira por meio do botão “Deletar Aula”. 

Figura 31: Tela de Edição de Aula 
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Ao selecionar uma parte da aula e clicar em “Editar Parte da Aula”, o usuário 

é levado para a tela de edição de parte de aula (Figura 32). Nesta tela, o usuário pode 

editar os Mundos Educacionais da aula. Cada mundo educacional tem uma 

mensagem de início e uma mensagem de fim que são exibidas para cada mundo. Os 

alunos devem passar sequencialmente em cada mundo concluindo os objetivos 

propostos para que obtenham o aprendizado. No exemplo da imagem, O curso é de 

história, a aula é Feudalismo, a parte da aula é Sociedade. Neste exemplo, o aluno 

toma o papel de cada uma das classes na sociedade da época. Na primeira ele vira 

um servo, e é pedido que o aluno plante alface e depois colha e entregue ao senhor 

feudal como pagamento por morar em suas terras. Como na mecânica normal de jogo 

a alface não cresce instantaneamente, o sistema de Mundos Educacionais dentro da 

ParteAula se mostra útil: Em um mundo é pedido para plantar a alface, no próximo, a 

alface que foi plantado já é posicionado por padrão, como se tivesse crescido, mas 

sem ter que esperar o tempo necessário do jogo para o cultivo em velocidade normal. 

Então é pedido que o aluno colha a alface plantado e entregue no castelo para o 

senhor feudal. 

Cada ParteAula pode ter um mundo base importado dos mundos de jogo 

normal. Assim os professores podem construir, comprar ou importar de alguém um 

mundo com um cenário atrativo, e utilizar em suas aulas. Todos os Mundos 

Educacionais de uma ParteAula tem como mundo base este cenário importado, tendo, 

portanto, cenários similares. Para uma aula exemplo de feudalismo, foi feito um 

cenário com estruturas ilustrativas como um pequeno castelo e uma plantação. 
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Figura 32: Tela de Edição de Parte de Aula 

 

 

3.7. Controle de Qualidade Gráfica e Performance 

Como dito anteriormente, o projeto tem o objetivo de ser bastante acessível, 

de conseguir alcançar e divertir tanto pessoas que tem poderosos computadores para 

jogos quanto pessoas sem tantos recursos, possivelmente também celulares e outras 

plataformas no futuro. 

Com isso em mente, foi adicionada ao jogo uma tela de controle de qualidade 

gráfica (Figura 33), como existe em vários outros jogos de computador, que permite 

diminuir a qualidade gráfica do jogo em troca de aumentar a performance. A tela pode 

ser acionada durante o jogo pressionando a tecla P. Nela é possível controlar a 

resolução 3D (reduz a resolução apenas da renderização 3D, sem reduzir a qualidade 

dos outros itens 2D de tela, que quase não causam perda de performance), qualidade 

de sombras, anti-serrilhamento, pós-processamento, efeitos e a distância de visão. 
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Figura 33: Tela de Controle de Qualidade Gráfica 

 

 

Os dados da qualidade gráfica escolhida pelo usuário ficam salvos localmente 

para cada sistema diferente onde o jogo é executado. 

 

3.8. Salvamento e Carregamento de Mundos do Jogo 

Como a mecânica de jogo permite que o jogador/usuário altere o cenário do 

jogo, é necessário salvar essas alterações. A geração do mundo do jogo é feita de 

forma totalmente dependente da semente de números aleatórios do mundo. Cada 

quadra que é gerada não precisa ser salva na memória pois se o usuário se afastar 

dela a ponto de removê-la e aproximar-se novamente, a geração ocorrerá de forma 

que a quadra novamente gerada será idêntica à anterior. Esta característica foi um 

requisito de projeto, para que o salvamento dos dados de mundos fosse otimizado. 

Desta forma, apenas os blocos que foram adicionados/removidos pelo usuário 

necessitam ter seus dados gravados. 

 

3.9. Análise de Desempenho 

Alguns testes e verificações foram planejados para verificar alguns aspectos 

do produto desenvolvido, incluindo um teste de estimativa de uso de CPU e GPU, 

teste de uso de armazenamento e verificação das funcionalidades nas telas 

desenvolvidas. 
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A primeira sessão de verificação visa estimar se o jogo desenvolvido ficou 

demasiadamente pesado, ou seja, se pode ou não ser executado em computadores 

menos poderosos como é o esperado. O plano para este teste é executar o jogo em 

um hardware não tão potente e verificar os níveis de utilização dos processadores 

CPU e GPU. 

O mesmo computador utilizado para o desenvolvimento, porém com sua 

capacidade de processamento de gráficos significantemente reduzida, ao forçar a 

utilização do processador gráfico integrado, que é aproximadamente 8 vezes mais 

fraco que o processador gráfico dedicado do mesmo computador e também próximo 

ao poder gráfico de um celular top de linha de 1 ano atrás, baseando-se em suas 

medidas de performance no benchmark Geekbench 4 Compute, representando assim 

um computador relativamente fraco, bom para este teste. Já o processador de dados 

tem sua capacidade limitando-se sua potência máxima, porém continua relativamente 

forte então é importante verificar o gráfico de uso dos componentes para se obter uma 

estimativa melhor da carga que o jogo introduz ao computador. 

O jogo foi executado por alguns minutos em resolução 1080p (Resolução 3D 

em 50%). Os principais componentes nos quais se deseja avaliar a carga neste caso, 

são o processador, a memória e o processador gráfico. 

A carga no processador ficou em média bastante baixa, mesmo tendo 

reduzido a capacidade máxima do processador, o que é muito bom. 

 

Figura 34: Uso de Processador no Teste de Escalabilidade 
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A memória também não teve alto consumo, mantendo-se abaixo de 1GB de 

uso, outro ponto positivo. Porém o processador gráfico fraco utilizado ficou em 100% 

de uso o tempo todo, mas se considerarmos que muitos celulares até de alguns anos 

atrás já apresentam um processador gráfico mais poderoso do que o processador 

limitante utilizado, e considerando também que o jogo estava jogável em 

aproximadamente 30 frames por segundo, pode-se dizer que este resultado é 

aceitável. 

 

Figura 35: Uso de GPU no Teste de Escalabilidade 

 

 

Para rodar nos em dispositivos móveis, o projeto sofre uma redução de carga 

pela própria ferramenta Unreal, então nos celulares também não deve ser muito 

pesado o jogo, mas ainda será necessário testar e adaptar em um momento futuro. 

Para evitar problemas quando usuários começarem a fazer grandes 

construções dentro do jogo, foi analisada a performance e quantidade de dados 
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gerada ao fazer grandes modificações no mundo. Os pontos a serem verificados são 

se há alguma queda de performance ao fazer grandes construções, e se os dados de 

salvamento do mundo ficam muito grandes e podem causar problemas de 

armazenamento muito facilmente. Foram então construídas algumas estruturas 

grandes dentro do jogo. 

O resultado deste teste foi positivo, mas com ressalvas. Não foi sentida 

nenhuma queda de performance durante ou após construir grandes estruturas no 

mundo de testes. O arquivo de salvamento do mundo não chegou a 1MB mesmo após 

usar uma grande quantidade de blocos, o que foi considerado bom. Porém um ponto 

pode causar perda de performance: caso o usuário posicione uma quantidade muito 

grande de blocos que emitem luz no mundo, pode haver uma queda na taxa de frames 

por segundo do jogo, por exigir muitos cálculos a mais pelo processador gráfico. 

Para cada tela do jogo foram testadas suas funcionalidades, para confirmar 

seu correto funcionamento. A seguir, uma lista de itens testados. 

 

• Menu Principal 
o Botão Entrar 
o Botão Registrar 
o Botão Jogar 
o Botão Educação 

o Botão Sair 
o Display de Nome do Usuário 

• Tela de Entrar 
o Caixa de Texto do Usuário 

o Caixa de Texto de Senha 

o Botão de Entrar 
o Botão de Voltar 

• Tela de Registrar 
o Caixa de Texto de Nome 

o Caixa de Texto de Usuário 

o Caixa de Texto de Senha 

o Caixa de Texto de Confirmação de Senha 

o Botão Registrar 
o Display de Mensagem de Erro 

• Tela de Mundos de Jogo 

o Botão Criar Novo Mundo de Jogo 

o Botão Voltar 
o Lista de Mundos de Jogo 

o Botão Jogar 
o Botão Excluir Mundo 

• Tela de Criar Novo Mundo de Jogo 

o Caixa de Texto de Nome do Mundo 
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o Seletor de Tipo de Mundo 

o Botão Criar 
o Botão Voltar 

• Tela de Cursos 

o Botão Voltar 
o Botão Encontrar um Curso 

o Botão Criar Novo Curso 

o Lista de Cursos 

o Botão Gerenciar Curso 

• Tela de Gerenciamento de Curso 

o Botão Voltar 
o Botão Gerenciar Aulas 

o Botão Excluir Curso 

• Tela de Gerenciamento de Aulas de Curso 

o Botão Voltar 
o Botão de Criar Nova Aula 

o Lista de Aulas 

o Botão Editar Aula 

• Tela de Editar Aula 

o Botão Criar Nova Parte da Aula 

o Lista de Partes da Aula 

o Caixa de Texto de Descrição de aula 

o Botão Editar Parte de Aula 

o Botão Salvar 
o Botão Descartar Alterações 

o Botão Excluir Aula 

• Tela de Criar Aula 

o Caixas de Texto de Título e Subtítulo 

o Botão Criar 
o Botão Voltar 

• Tela de Editar Parte de Aula 

o Botão Voltar 
o Botões Próximo/Anterior Mundo Educacional 
o Botão Novo Mundo Educacional 
o Botão Excluir Mundo Educacional 
o Botão Excluir Parte de Aula 

o Caixas de Texto de Mensagens Inicial e Final 

• Tela de Criar Parte de Lição 

o Caixas de Texto de Título, Subtítulo e Descrição 

o Seletor de Mundo para Importar 
o Botão Cancelar 
o Botão Criar 

 

As telas de Criação de Itens foram testadas e seus dados foram criados 

corretamente. As telas de edição também editaram corretamente seus dados. Não foi 

detectado nenhum erro na criação ou edição de dados no projeto. 
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Vale lembrar, porém, que algumas telas não foram implementadas por motivo 

da limitação de tempo, porém a continuação do projeto parece viável e é estimado 

que a maioria das telas pode ter sua implementação finalizada em menos de 3 meses, 

incluindo o modo de jogo onde o professor edita o mundo educacional, podendo 

importar um mundo já existente, e adicionar objetivos customizados dentro dele. 
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4. Considerações Finais 

Neste capítulo será feita uma avaliação final do processo de engenharia de 

software executado neste trabalho, seus benefícios e desafios, o que deu certo e o 

que não deu e serão comentados os resultados. 

4.1. Conclusões 

Executar o processo de engenharia deste trabalho utilizando o processo com 

modelo em V trouxe alguns benefícios. Ao oferecer uma perspectiva distante e 

progressivamente mais específica antes de iniciar a implementação, foram muito 

benéficas as fases de projeto que ofereceram uma estrutura para se pensar e 

desenvolver, do grande genérico objetivo, educação divertida, aos mais específicos 

recursos como mundo de blocos com estruturas de verificação de aprendizado de 

alunos. Também deu estrutura para pensar e desenvolver as fases mais comuns de 

desenvolvimento de software, como análise de requisitos, projeto e arquitetura do 

sistema e projeto de recursos. 

Infelizmente também foram com esse modelo intensificados alguns desafios, 

talvez por erro ou inexperiência com este processo, o tempo de implementação foi 

subestimado, tendo que deixar de lado alguns dos recursos que foram desejados 

como blocos de texto e blocos de questões para alunos por exemplo. 

A parte final de testes do modelo em V, foi também interessante no sentido 

em que ofereceu um caminho contrário ao da fase de projeto, saindo do específico 

para o genérico, e as diversas reflexões neste caminho fizeram aparecer muitas ideias 

de possíveis caminhos e expansões a se desenvolver. 

Para o ensino e aprendizado de história, foi considerado bastante interessante 

o projeto gerado no sentido em que faz o aluno parte do conteúdo que está 

aprendendo. Professores poderiam com este projeto trocar aulas de longas leituras 

por aulas onde os alunos se tornam partes da história, por meio de brincadeiras em 

jogos que já até estão acostumados e interessados, e com isso, refrescar seus cursos 

de aulas, alguns desses cursos que contém a maior parte do conteúdo lido pelo 

professor em aula e que pode em muitos casos perder a atenção das crianças com 

certa facilidade. Mesmo assim ainda existem muitos desafios a se vencer com o 

tempo, conforme este assunto avança no mundo: como adaptar os diversos assuntos 

de sala de aula para os jogos? Como convencer os pais mais céticos, que aprenderam 
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com métodos convencionais, de que estes métodos são benéficos? O preço dos 

equipamentos para utilizar estas aulas também pode ser outro bloqueio. 

Foi importante a modelagem do processo de ensino e aprendizado na fase de 

projeto no sentido em que gerou as perguntas necessárias para se pensar os meios 

pelos quais a educação se misturaria com o jogo de forma a criar uma soma onde se 

juntam as melhores partes de cada componente e se cria algo melhor, evitando trazer 

as partes ruins como a improdutividade dos jogos normais ou a monotonia que em 

alguns casos pode ocorrer em aulas com longas leituras. 

O uso de arquitetura em três camadas foi útil no sentido em que ajudou a 

definir bem e separar os recursos que são utilizados em cada camada, em cada parte. 

Com isso, fica mais fácil de se fazer manutenção no projeto, em cada camada 

separadamente, e melhorias, por exemplo a migração para a nuvem que deve ocorrer 

logo em caso de continuidade do projeto, algo que está completamente contido na 

terceira camada e envolve apenas processo simples de trocar o sistema local de 

armazenamento por um sistema online. 

Também ficou evidente durante o projeto, o poder trazido por motores de jogo 

como o Unreal Engine utilizado ou similares, no sentido em que economiza muito 

trabalho por parte do desenvolvedor, por meio de muitas estruturas que já estão 

implementadas sem necessidade de muito trabalho adicional, como a física do mundo, 

os gráficos que são belos e escaláveis, o personagem com movimentos padrão já 

prontos, entre muitos outros. Sem este ambiente, o trabalho teria alcançado um 

patamar muito menor. 

4.2. Perspectiva de Continuidade 

Há algumas modificações necessárias que ficaram evidentes durante o ano e 

devem ser aplicadas caso o projeto continue. O projeto atual ficou muito semelhante 

ao jogo Minecraft, sendo que para uma continuação do projeto, deve haver um 

trabalho de distanciamento entre o jogo já existente e o projeto a ser desenvolvido, 

seja por criar uma identidade visual diferente, ou seja utilizando mais componentes de 

jogo que não são utilizados pelo consolidado jogo da Microsoft. Também deve ser 

alterado o nome do projeto, visto que o nome Oktabloxx tem semelhança com o nome 

Roblox, outro jogo já de sucesso, e que este segundo jogo tem até mesmo algumas 

semelhanças com o atual projeto, como a possibilidade de fazer mini games (ou aulas 

com objetivos) dentro do jogo. 
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Dadas estas necessidades de mudança, ainda há possibilidade de o autor 

deste projeto continuar seu desenvolvimento e até mesmo publicar no futuro, 

potencialmente se tornando um negócio, visto que o seu potencial educacional parece 

ser real e intenso. O que se espera, porém, é que muitos jogos educacionais comecem 

a aparecer e revolucionar a educação mundial, com ou sem a publicação deste 

projeto. O poder computacional de dispositivos pessoais não para de crescer, estamos 

em um ponto onde mesmo uma parte das pessoas de baixa renda conseguem acesso 

a algum celular com capacidade de rodar alguns jogos, e isso aumenta cada vez mais. 

As pessoas parecem trocar de celular a cada quatro anos aproximadamente, então 

os celulares mais usados passam a pessoas menos favorecidas e não deve demorar 

muito para que jogos apareçam e tornem esses dispositivos ainda mais poderosos 

como ferramentas de aprendizado e de melhoria de vida. 
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