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RESUMO
A partir de técnicas mais apuradas utilizadas na modelagem geométrica como a
paramétrica, a booleana e as de varredura por rotação ou extrusão que se somam a
tantas outras, associados aos altos padrões de renderização, disponibilizados nas
ferramentas computacionais existentes nesta segunda década do século XXI, é que
imagens fotorrealísticas, favorecidas pela fidedignidade dos simulacros, puderam ser
geradas para elevar as expectativas dos atores sociais no reconhecimento dos
detalhes existentes no espaço concebido. Diante desse contexto, o objetivo desta
proposta é conceber e desenvolver objetos gráficos fotorrealísticos, explorando e
aplicando técnicas de modelagem geométrica à composição do jogo-simulador
Kimera: cidades imaginárias, potencializando-o através de elementos 3D, à
consonância dos cenários a serem criados e representados pelos sujeitosjogadores. A proposição teórica utilizada está pautada nas diretrizes formais de um
relatório técnico, que tem um arcabouço teórico respaldado em referenciais sobre
jogos digitais, modelagem tridimensional e elementos da percepção visual,
abordando algumas teorias da Gestalt, além de discussões acerca do espaço. Os
pressupostos metodológicos estão embasados na pesquisa aplicada e no método da
similaridade obtido pelas renderizações geradas a partir de estruturas edificadas
existentes em nosso cotidiano. Assim, este trabalho é sedimentado no “Ciclo de
Deming”: o PDCA (Plan–Do–Check–Act), que significa Planejar-Executar-VerificarAgir. Este se constitui em um método de gestão de qualidade contínua, direcionado
à análise das diversas edificações, estruturas, códigos e símbolos das cidades
existentes, as quais serão virtualizadas com técnicas do LOD - Level Of Detail
(níveis de detalhes) para compor os elementos gráficos no jogo-simulador de
cidades Kimera, e, concomitantemente, prover uma biblioteca dos modelos
tridimensionais gerados, para que se interoperabilizem com outros softwares
compatíveis. A proposta contribuiu para o estudo do entendimento do espaço com a
utilização de objetos 3D, digitalmente compostos por atribuições diferenciadas para
aguçar a cognição dos sujeitos jogadores. Estes são estimulados a partir de
elementos gráficos diferenciados, compostos com formas e níveis de detalhes
apropriados, os quais agregam aos recursos didáticos existentes, um novo conceito
de aprendizagem: o jogo simulador Kimera.

Palavras-chave: Jogos digitais, modelagem geométrica, reconhecimento do espaço.

ABSTRACT
From better techniques used in geometric modeling as the parametric, the Boolean
and the scanning by rotation or extrusion added up to so many others, associated
with the high standards of rendering, available in existing computational tools in this
second decade of this century, the photorealistic images, favored by the reliability of
the simulations, could be generated to raise expectations of social actors in
recognition of existing details in the designed space. In this context, the aim of this
proposal is to conceive and develop photorealistic graphic objects, exploring and
applying techniques of geometric modeling to the composition of the simulator game
Kimera: imaginary cities, enhancing it through 3D elements in consonance of the
scenarios to be created and represented by individual players. The theoretical
proposition used formal guidelines guided by a technical report, which has a
theoretical bound on references on digital games, three-dimensional modeling and
elements of visual perception, addressing some of the Gestalt theories and
discussions about space. The methodological assumptions are grounded in applied
research and the similarity method obtained by renderings, generated from built
structures existing in our daily lives. This work is settled in the "Deming Cycle":
PDCA, which means Plan-Do-Check-Act. This constitutes a method of continuous
quality management, directed to the analysis of several buildings, structures, codes
and symbols of existing cities, which will be virtualized with techniques of LOD - Level
Of Detail to compose the graphic elements in the city simulator game Kimera, and
concomitantly provide a library of generated three-dimensional models, so that they
can interoperabilize with other compatible software. The propose contributed to the
study of space understanding by using 3D objects, digitally composed by
differentiated assignments to excite the cognition of the individuals or players. They
are stimulated from different graphic elements, compounded by forms and levels of
appropriate details, which add to the current teaching resources, a new concept of
learning: the simulator game Kimera.

Keywords: Digital games, geometric modeling, recognition of the space.
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1.

INTRODUÇÃO
Durante muito tempo as informações foram veiculadas monoformicamente,

através das mídias textuais, sonoras ou por imagens, fato que pouco existe nos
atuais meios comunicacionais. Estes processos foram alavancados por uma
evolução tecnológica permanente, e, quando voltadas para a educação, são
capazes de fomentá-las irreversivelmente.
Os mecanismos informacionais se convergem em suportes, cada vez mais
capazes de permitir a migração e inteporacionalização de dados digitais. "A
convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A
convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados,
gêneros e públicos" (JENKINS, 2008, p.41)
Neste sentido, com o intuito de fomentar a pesquisa e os eventos educativos,
capacitar indivíduos sobre as potencialidades das geotecnologias e das tecnologias
da informação e comunicação (TIC), além de contribuir com a popularização e o
desenvolvimento de ciência e tecnologia (C&T) em escolas públicas dentro e fora do
estado da Bahia através de seus diversos pesquisadores (Nelson Pretto, Marcos
Palácios, Lynn Alves, Leonel Morgado, João Mattar entre outros), no que se refere
ao detalhamento, sistematizações, funcionalidades e uso de potencialidades
tecnológicas como elo de comunicação entre a Escola e a Comunidade é que o
grupo de estudos em Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC)
iniciou mais um projeto denominado Kimera.
Este empreendimento educacional é uma derivação do projeto Projeto Città1
Cosmopolita: Simulador de Redes de Cidades e está sob a orientação da professora
Drª Margarete Axt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e
coordenado pelo pesquisador Dr. Daniel Nehme Müller da Empresa Conexum. Este
trabalho está em desenvolvimento no Laboratório de Estudos em Linguagem,

1

Projeto Città insere-se como um ambiente que possibilita a criação de cidades digitais
reais/virtuais/imaginadas, e que permite diferentes modos de interação entre os alunos através de
computadores em rede. As situações de colaboração, viabilizadas pelo acesso ao jogo são
ferramentas para os professores e os alunos tensionarem as informações que operam como regras
gerais e palavras de ordem com a invenção da cidade/conhecimento. Città é um jogo educacional
colaborativo, que visa à construção coletiva, voltada para a ação cooperativa e negociada. Ele é
multiusuário e agrega recursos para permitir uma construção em tempo real, de vários autores sobre
todos os elementos da cidade, de maneira a simular a interação como ocorre em uma maquete física,
com diferentes materiais, em sua maioria recicláveis. (HETKOWSKI e ALVES. 2011, p.9)
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Interação e Cognição da Faculdade de Educação da UFRGS (LELIC) em parceria com
a Conexum.
O projeto em questão é especial por agregar fundamentos sobre os espaços
concebidos, vividos e percebidos na vida cotidiana da sociedade nos tempos atuais
e com base nesta prerrogativa, o espaço urbano virtual é editado/visualizado por
meios simbólicos constantes no processo da imaginação, da construção e da
transformação geradas pelos sujeitos em novos espaços.
Os conceitos acerca do espaço se modificam na medida em que o tempo
apresenta ao sujeito novas formas de vivência e de transformações nas relações
técnicas, econômicas e sócio-políticas. Portanto, o espaço pode ser compreendido
nas formas e maneiras de convivência e interatividade social, organizacional,
produção e reprodução, bem como em ações projetadas e planejadas, segundo
Lefebvre (1991), o qual aborda o tema com propriedade.
O espaço concebido se materializa no momento da composição do espaço
urbano virtual, que está ligada à irredutibilidade presentes nas edificações de
cidades reais, ocorridas através das recorrentes construções, aumento populacional
e da dinamização econômica motivada pela apropriação do espaço.
A ideia de Lefebvre é contemplada por Junior e Marinho (2010), quando os
autores argumentam a exploração do espaço geográfico.
o espaço geográfico, enquanto construção humana, portanto relativo
fundamentalmente à autonomia, à autoria, à complexidade e relatividade da
condição humana em geral e da condição do sujeito em particular, tanto no
que se refere às macro estruturas (economia, relação social, política),
quanto à microdinâmica da ação subjetiva do homem (JUNIOR e
MARINHO, 2010, p.25).

Partindo deste pressuposto, pode-se entender que a construção do espaço
cibernético2 representa o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial
dos computadores Lévy (2010), que por sua vez, perfaz o espaço virtual, o qual não
se opõe ao real, mas ao atual Lévy (1996).
Assim, as ações praticadas “neste tipo espaço” são realizadas a partir das
intencionalidades dos sujeitos que desejam imprimir suas subjetivações, por meio de
experiências, compressões e vivência à apropriação, à produção e à gestão do
espaço.

2

Termo inventado por William Gibson em 1984 e designa o universo das redes digitais.
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Essa vivência da representação e do espaço geográfico através dos meios
tecnológicos computacionais contribui para que, os sujeitos no momento de sua
interação, tenha a possibilidades de comparações e compreensões das suas
vivências sociais reais, potencializadas pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). Já que:
as tecnologias são processos humanos criativos, que envolvem elementos
materiais (instrumentos e técnicas) e imateriais (simbólicos e cognitivos) e
que se encarnam na linguagem do saber e do fazer dos homens. Assim, a
geotecnologia representa a capacidade criativa dos homens, através de
técnicas e de situações cognitivas, representar situações espaciais e de
localização para melhor compreender a condição humana. Assim,
potencializar as tecnologias, significa ampliar as possibilidades criativas do
homem, bem como ampliar os “olhares” à exploração de situações
cotidianas relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da política, a
representação de instâncias conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação
das experiências e a condição de identificação com o espaço vivido (rua,
bairro, cidade, estado, país) (HETKOWSKI, 2010, p. 06).

A construção de espaços urbanos por simulacros estabelece um viés dialético
com entendimento de Hetkowski (2010) e Lefebvre (1991) quanto aos conceitos de
espaço vivido, percebido e concebido, corroborados pelos suportes tecnodigitais
que, por estas características, também compreendemos os games3.
O game4 é uma mídia que se tem popularizado cada vez mais, principalmente,
por ser viabilizada através da rede mundial, a internet. A representação
geotecnológica, intermediada pelo games tem sido utilizada para a criação de
cidades virtuais e, uma de suas finalidades é atrair novos públicos (crianças, jovens,
adolescentes e adultos) de diversas situações sociais.
Esta tipologia de games permite que sujeitos sejam responsáveis pelos
espaços que produzem, e, por isso, podem construí-los ou desconstruí-los de forma
assistemática, ou seja, conforme seus sentimentos de pertença do entendimento
que tem deste, assim como ocorre na vida real e imaginária, respeitando a lógica e a
subjetividade de cada indivíduo.
No mundo virtual, foi realizado um levantamento prévio de jogos similares que
são utilizados para a construção de cidades e foi identificado, por hora, o goodgame

3

O GEOTEC vem, nos últimos 05 anos, estudando as possibilidades das geotecnologias para o
entendimento do espaço. Desta forma, as pesquisas (HETKOWSKI, 2010, ANDRADE ET all, 2011,
BRITO e HETKOWSKI, 2011, REZENDE, 2012) demonstram que os jogos-simuladores digitais
potencializam a compreensão do espaço concebido, percebido e vivido.
4
Utilizaremos como sinônimos games, jogos digitais, jogos eletrônicos e jogos-simuladores.
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empire5, my new town6, Kingdoms Nobility7, Cityville8, Farmville9, SimCity10, Epic
City11 entre outros. Este breve levantamento já pode representar um diferencial para
o jogo simulador Kimera. Para iniciar, seu termo baseia-se na mitologia grega e não
nos termos já muito utilizados, tais como: City e Ville baseados na língua inglesa.
Para além de nomenclaturas, está o conceito central, que é trabalho sobre o
entendimento dos espaços das cidades (vividos, percebidos e concebidos), e dá
possibilidades da construção de cidades híbridas, arquitetando paisagens do nosso
cotidiano ou nosso imaginário aspirado, ilusório, quimérico, além de permitir ao
sujeito jogador compor um espaço da sua vida.
Além disso, o Kimera apresenta o hibridismo da possibilidade tecnológica e os
referenciais existentes em nosso cotidiano, conotado na mistura que é representada
em sua identidade visual, popularmente conhecida como logomarca, que apresenta
o elemento mitológico kimera como signo visual desde a proposta de edição quanto
à construção das edificações com castelo e prédios de forma equilibrada.
Nas fases da construção, um planejamento guiou as etapas de elaboração dos
objetos gráficos. Inicialmente, foi feito o levantamento da necessidade do que se
tratava, para quem se destinava, quais ferramentas precisariam ser utilizadas e
quais estavam disponíveis e o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos.
Com isso, uma análise aprofundada sobre o tema pesquisado foi realizada e
revelou-se que em se tratando de um jogo simulador para estudantes da Rede
Pública, a motivação foi maior ainda, pois isso remete às dificuldades encontradas
pelo autor quando ainda era estudante nas séries iniciais.
Nesta etapa de análise, levou-se em consideração a idade do público-alvo,
formado por estudantes das séries iniciais, muitas vezes, com seus repertórios
visuais não extensos. Para tanto, as imagens selecionadas precisaram ser as mais
simplificadas. Posteriormente buscou-se a síntese destes elementos que teve apoio
absoluto de uma equipe pedagógica, vinculada ao jogo simulador Kimera, altamente
qualificada, a qual buscava e levava as informações necessárias para a conclusão
dessa etapa no processo.
5

<http://empire.goodgamestudios.com>
<http://jogos360.uol.com.br/my_new_town.html>,
7
<http://www.aulavaga.com.br/jogo/kingdoms-nobility.html>
8
<https://apps.facebook.com/cityville>
9
<http://www.farmville.com/>
10
<http://www.simcity.com>
11
<http://clickjogos.uol.com.br/jogos/epic-city>
6
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Na síntese, já com as características imagéticas identificadas, os traços mais
relevantes das edificações existentes em nosso cotidianos foram os preservadas,
como por exemplo, em um prédio de luxo, a piscina foi o elemento marcante,
entendendo-se que seria o elemento relevante para haver uma identificação rápida
para compor a proposta gráfica. Para tanto, respeitou-se as proporções entre as
edificações existentes em nosso cotidiano e as concebidas para o jogo simulador
Kimera.
Por conseguinte, as imagens passaram pelo crivo do grupo de pesquisa do
GEOTEC, o qual avaliou positivamente e homologou os resultados, por
apresentarem formatações adequadas quanto à unidade visual entre os elementos e
cumprirem os requesitos técnicos quanto ao detalhamento e acabamento das peças
gráficas.
Por fim, a fase de decisão. Nesta ocorreu a confluência de todas as
informações coletadas, que ocorreu a realização das peças gráficas com o resultado
digital vetorial. O programa utilizado foi o 3D Max, e esta é a sua característica. Por
conseguinte os modelos geométricos foram transformados em arquivos rasterizados
por meio de renderizações.
A renderização compõe a etapa de pós-produção em relação ao processo de
modelagem das edificações. Sua importância não é determinante para a
decodificação das peças gráficas. Entretanto, sua finalidade, neste trabalho, foi gerar
resultados realísticos, por ter a possibilidade de simular a iluminação natural, como
por exemplo os raios solares e as sombras mais bem definidas e configuráveis de
acordo com a necessidade do game proposto.
Os procedimentos acima mencionados, articulados aos elementos básicos da
comunicação visual que, segundo Dondis (2003, p.51) perfaz, dentre outros
elementos, a forma, a cor, a textura, os conteúdos que estão intimamente
relacionados à teoria da psicologia da Gestalt12, a qual explora o funcionamento da
percepção humana. Neste sentido, estes pressupostos foram direcionados à
composição dos objetos tridimensionais propostos neste projeto.
Essas explanações foram os principais aspectos para contextualizar as
intenções deste trabalho. Assim, a proposta pretende contribuir com a construção de
12

Na tradução para português significa boa forma ou forma regular. A teoria da Gestalt aborda
noções de forma e estrutura, afincada na organização dos elementos visuais e a percepção do
indivíduo. Seus princípios são: a proximidade, a similaridade, a boa continuidade e o fechamento.
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objetos gráficos para composição do Jogo-Simulador Kimera à representação de
espaços urbanos. Nesta aplicação foram utilizadas técnicas de modelagem
geométrica, através do uso de software que operam em 3D, buscando gerar maior
aproximação entre os elementos gráficos à simulação de uma cidade concebida e
percebida pelos sujeitos-alunos.
Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido levando em consideração a
importância da modelagem geométrica nos dias atuais e de sua aplicação nos
diferentes níveis educacionais, o que inclui a composição de cidades virtuais para o
entendimento do espaço.

2.

OBJETIVO GERAL
Conceber e desenvolver objetos gráficos fotorrealísticos, explorando e

aplicando técnicas de modelagem geométrica à composição do jogo-simulador
Kimera: cidades imaginárias, potencializando-o através de elementos 3D à
consonância dos cenários a serem criados e representados pelos sujeitosjogadores.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Colaborar

com

a

criação,

desenvolvimento

e

harmonização

de

elementos/objetos gráficos para compor o jogo-simulador Kimera, uma
vez que este urge designers à aplicação de técnicas adequadas à
especificidade do GDD (Game Design Document);
•

Realizar um estudo de similares sobre os objetos que compõem os
cenários de uma cidade, bem como considerar os elementos indicados
pelo grupo GEOTEC (alunos da escola parceira e pesquisadores) à
construção das modelagens geométricas;

•

Adequar e (re)adequar a produção dos elementos a partir do uso da
metodologia, baseada no “Ciclo de Deming”, o PDCA (P - Plan; D - Do; C
- Check; A - Act);
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•

Explorar as potencialidades de programa de simulação tridimensional
(3DMax) na composição em forma de vetor, criando objetos a partir de
coordenadas matemáticas com pontos iniciais e finais (X, Y e Z);

•

Apresentar os resultados obtidos através da exploração do software
3DMax, demonstrando a importância da modelagem geométrica à
produção de jogos-simuladores.

4.

JUSTIFICATIVA
As transformações tecnológicas ocorridas neste segundo decênio do século

XXI, tem se apresentado de muitas formas, e, muitas destas, tem interferido
diretamente na forma em que vivemos, modificando, a cada dia, nossos processos
de ensino e aprendizagem de forma positiva, gerando um nova tendência
metodológica para além dos muros escolares.
Neste sentido, o estudo que culminou apresenta a similaridade das ações que
são praticadas nos espaços, seja cibernético ou do nosso cotidiano, e, como ambos
estão imbricados, instituímos nestes ambientes, nossas impressões, características,
modificamos, acrescendo e retirando itens que estejam ou não em nosso agrado.
Assim,
...o espaço virtual instituinte pode criar uma forma de democracia e de
consciência na qual seja possível o exercício da autonomia individual e
coletiva. Essa autonomia poderá ser encontrada nas ressonâncias que
permeiam os ambientes interativos e os sujeitos-participantes sentem-se
desafiados a experimentá-los... (HETKOWSKI, 2007, p. 109)

Nesta perspectiva, e de acordo com o propósito do jogo simulador Kimera, o
sujeito jogador tem liberdade de inserir elementos gráficos para gerar uma cidade
virtual conforme suas necessidades, permeando o espaço virtual com suas
concepções. Essa ação é realizada através das representações das edificações
virtuais inseridas no ciberespaço, constituídas a partir das referências dos sujeitos
jogadores.
Diante da possibilidade de trabalho com as cidades virtuais, trazemos os
jogos digitais como relevantes recursos para a concepção e o entendimento
do espaço geográfico, pois se constituem como elementos presentes no
cotidiano dos sujeitos. (NASCIMENTO et al, 2012. p. 5)
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É por este e outros motivos que estudos sobre os jogos digitais estão em
crescimento, e isso é evidenciado pela existência cursos e dezenas grupos de
pesquisa sobre o tema, como por exemplo, o jogo educativo Estrada Real Digital,
produzido pelo Centro de Convergência de Novas Mídias da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Segundo os organizadores, o jogo virtual, lançado em
2009, retrata as cidades coloniais que fizeram parte do roteiro da Estrada Real, o
qual mescla história do século 21 e ecoturismo.
Quando as produções não ocorrem por um curso específico ou grupo de
pesquisa voltados para jogos digitais educacionais, pode-se apresentar outros
exemplos, que são as inúmeras produções acadêmicas, materializadas por meio de
dissertações, como é o caso do estudante Pedro Henrique Benevides de Abreu, que
abordou o tema com o trabalho intitulado "Games e educação: potência de
aprendizagem em nativos digitais" (2012)13, pela Universidade Federal de Juiz de
Fora que fica no estado de Minas Gerais
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em
Ensino de Ciências cujo tema é "O uso dos jogos didáticos no ensino de ciências no
primeiro segmento do ensino fundamental da rede municipal pública de Duque de
Caxias" (2009),14 do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de
Janeiro, através do acadêmico Leandro Trindade Pinto.
No estado da Bahia, a criação do curso stricto sensu15 em Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação - GESTEC16, encetado pela Universidade do
Estado da Bahia - UNEB, possui uma significativa parcela no processo educacional
no Estado. Os trabalhos são desenvolvidos pelos grupos de pesquisa em
Geotecnologias

Educação

e

Contemporaneidade
18

Comunidades Virtuais de Aprendizagem,

-

GEOTEC17

e

Grupo

que objetivam a socialização de

produções e pesquisas científicas sobre jogos digitais voltados para a educação,
oriundos da mesma universidade.

13

http://www.ufjf.br/grupar/files/2011/05/disserta%c3%87%c3%83o_pedroabreu.pdf
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/3039
15
Cursos stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de
ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.). Ao final do curso o aluno
obterá diploma. (http://portal.mec.gov.br)
16
http://www.uneb.br/gestec
17
http://www.uneb.br/geotec
18
http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/
14
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Estas linhas de pesquisas apontam a grande relevância dos jogos digitais e
suas contribuições para a aprendizagem, além de demonstrarem os potenciais na
construção de competências e de habilidades, desenvolvidas pelo sujeito jogador
como resultado de suas ações de sua imersão.
O jogo digital pode ser um instrumento agregado a elementos pedagógicos e
como propositivos a diferentes disciplinas, possibilitando ludicidade e gerando novas
formas de ensinar e aprender.
Nesse sentido, é necessário compreender
“os jogos como espaços de aprendizagem que devem ser explorados
principalmente nos ambientes escolares, já que possibilitam a construção
de conceitos vinculados aos aspectos sociais, cognitivos, afetivos e
culturais” (ALVES, 2005, p.230)

É por isso que a utilização dos jogos digitais está em ascensão. Como exemplo
podemos citar o Angry Birds,19 que consiste em um jogo de estratégia desenvolvido
pela Rovio20 em 2009, e por apresentar um formato de lançamento tem sido utilizado
em escolas para o estudo sobre trajetória, ângulos, lançamentos e resistência de
materiais .
Estes tipos de jogos digitais têm atraído e fascinado a atenção de crianças,
jovens e adultos que utilizam, de uma ou de outra forma, estes artefatos
tecnológicos para a educação, por apresentarem diferentes possibilidades de
aprendizagem. Entretanto, segundo Pereira e Alves (2009, p.02) “a indústria de
games educativos no Brasil ainda é bem incipiente”. Os autores ainda destacam que
o desafio é
conciliar as características de jogos tipicamente comerciais com os de jogos
educativos, afinal esses exigem uma lógica totalmente diferenciada de
desafios e construções teóricas que conferem ao jogo grandes
possibilidades de não ser viável e atrativo comercialmente (PEREIRA e
ALVES 2009, p.02).

Em entrevista de tema: Produção de Games para a Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG, a professora Lynn Alves (2012) explana que o tema ganha
espaço na academia, busca consolidar uma linguagem própria e, em análise mais
apurada, explica que “esse crescimento sinaliza a necessidade de escutar o

19
20

http://chrome.angrybirds.com/
http://www.rovio.com - A rovio é um empresa de mídia de entretenimento finlandesa, fundada em
2003.
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universo dos nossos alunos, estabelecendo uma parceria entre a escola e a cultura
digital.” (DIVERSA, 2012)
Assim, o Kimera tem significativa importância, pois é um game que, por
apresentar inúmeras possibilidades de interação com o sujeito jogador, permite que
este traduza os espaços do seu cotidiano, através e do seu imaginário em um mapa
digital estabelecido.
Para embasar a construção dos elementos gráficos do game, técnicas de
modelagem geométrica computacional de visualização urbana, denominadas Nível
de Detalhe - LOD (level of detail). Trata-se de um modelo de representação que
estabelece cinco níveis de representação, variando do LOD 0 ao LOD 4 e cada
etapa possui especificações bastantes definidas.
Este modelo foi desenvolvido por um grupo de empresas no período de 2002 a
2008. Atualmente, é mantida pela Open Geospatial Consortium (OGC) e segue o
padrão de qualidade internacional ISO 19100 (International Organization for
Standardization 19100, ou seja, Organização Internacional para Padronização
19100).
Uma das finalidades desta técnica é otimizar o processamento de imagens que
podem ser simplificadas sem alterar a qualidade de sua apresentação, uma vez que
grandes quantidades de vértices de um modelo geométrico é, geralmente, um
procedimento moroso para se computar. Outra finalidade é possibilitar ao sujeito
decodificar um objeto em certas distâncias sem perder sua qualidade visual, assim
esse procedimento permite manter as características do elemento gráfico
representando.
Para melhor entendimento desta técnica de modelagem, a figura 1 apresenta a
variação entre os modelos e sua evolução é composta em cinco níveis que inicia do
LOD 0 e termina no LOD 4. À medida que os níveis forem aumentando, acumulam
as características anteriores de forma progressiva e incrementada, conforme
demonstrado abaixo:
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Figura 1: Tipos de níveis de detalhes

Fonte: OGC 06-057r1, 2006.

LOD 0, o primeiro dentre os níveis, é o mais simples. Apresenta um modelo
bidimensional, apresentados nos planos X e Y e, essencialmente, pode simular um
terreno ou um mapa.
O segundo nível, o LOD 1, por sua vez, apresenta extrusões dos exemplares
arquitetônicos, evidenciando, assim, a sua volumetria e, por isso, já apresenta
características tridimensionais. A depender da especificidade do estudo, pode
apresentar medidas aproximadas em relação a um objeto existente, a exemplo das
alturas das edificações, procurando preservar a proporcionalidade entre elas.
No LOD2, imprime-se um pouco mais de detalhes e a construção virtual já
contempla

algumas

modificações

quanto

ao

acabamento

da

modelagem

compugráfica. Diferencia-se por apresentar estruturas de coberturas e superfícies
tematicamente diferenciadas, além de ser necessária a geração de uma imagem
rasterizada para ser aplicada na edificação que se pretender modelar, pois esta
imagem será fixada em seu exterior.
O LOD 3 apresenta maior fidedignidade ao objeto físico, aparecem elementos
estruturais mais bem definidos, como: aberturas das janelas, grades de proteção,
detalhamento dos ornamentos, entrâncias entre os blocos e telhados, dentre outros
que podem ser apreciados pelo observador, conforme figura 2, a seguir. É neste
nível que são compostos os modelos propostos no jogo simulador.

21

Figura 2: Castelo de Kimera - LOD 3

Fonte: Autor (2013)

O LOD4 completa um modelo LOD3,
LOD3 adicionando estruturas interiores para
objetos 3D, conforme figura 3:
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Figura 3: Escritório de Cartografia - LOD 4

Fonte: Autor, 2013.

A figura 3 apresenta o escritório de cartografia de um dos personagens do
Kimera, Prof. Daniel, que foi composto
mposto a partir de um roteiro produzido pelo
pesquisador Gustavo Erick de Andrade21 juntamente com o grupo do GEOTEC. A
referida figura será utilizada no minigame
game do jogo simulador Kimera.
A partir das apresentações constantes nas figuras 1, 2 e 3, demonstram-se,
através software específico, algumas possibilidades geradas a partir da modelagem
geométrica, que além de outras finalidades exigem
exige manter uma relação direta,
próxima, sensorial e emotiva entre uma edificação existente e sua representação
gráfica
áfica computacional, a qual “deverá permitir-nos
nos uma ideia real de suas formas. A
visão mais ótica é que melhor evidencia as formas de um corpo é a sua
representação em perspectiva ou representação tridimensional” (Silva e Abiero,
1977, pg. 35).

21

Especialista em Roteiros e Programas Audiovisuais, Mestre em Educação pelo PPGEduC/UNEB e
pesquisador dos grupos GEOTEC e Comunidades Virtuais.
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Figura 4: Visão geral do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

A figura 4 apresenta a síntese do projeto e um exemplo do estudo exploratório,
que consistem em gerar uma biblioteca com os modelos na extensão 3DS, para que
estes possam interoperabilizar com outros softwares compatíveis, como, por
exemplo, serem exportados para o SketchUp22, e possivelmente, utilizados em
outras pesquisas educacionais, ou, por ventura, em jogos que possam conversar
com a plataforma do Google Earth. Por conseguinte, renders serão gerados na
extensão PNG23 (Portable Network Graphics), por apresentar as melhores
características para compor o referido projeto.
22

SketchUp é um software desenvolvido pela At Last Software adquirido pelo Google em 2006. Os
arquivos e possuem a extensão .SKT e há compatibilidade para que seus os modelos possam ser
publicados no Google Earth, através de uma georreferência preestabelecida pelo usuário.

23

PNG - Portable Network Graphics é um formato de imagem que surgiu em 1996 e substituiu o
formato GIF, por este possuir patentes. O formato PNG é de domínio público e é recomendado pela
World Wide Web Consortium W3C, principal organização de padronizações da World Wide Web. O
PNG é uma imagem raster, ou seja, é formado por mapa de bits, além de suportar o canal alfa te
maior gama de profundidade de cores e permite comprimir as imagens sem perda de qualidade, outra
grande qualidade é permitir retirar o fundo de imagens com o uso do canal alfa, tornando-a
transparente.
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5.

INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS
As imagens acontecem por meio da visão, sentido que permite ao homem a

oportunidade de conhecer e reconhecer os acontecimentos, fatos, lugares,
percursos e espaços que o rodeia. A visão não tem função única e específica de
captar a iluminação, mas também de enviar ao cérebro informações para serem
decodificadas e, que resultarão em sentidos, significados e entendimentos daquilo
que é ou foi visto.
O entendimento desses signos é estudado pela semiótica que busca
compreender os fenômenos a partir da apreensão e interpretação das imagens
decodificadas em nossas mentes, sendo ou não parte do nosso cotidiano.
Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto que é,
portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo se o
signo representar seu objeto falsamente. (PEIRCE apud SANTAELLA,
1983, p. 58).

Assim, ressalta-se que por mais detalhes que tenha o objeto físico modelado,
todo e qualquer modelo geométrico é um formato reducionista de “um signo, ou
representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo representa algo para
alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente do sujeito/pessoa, um signo
equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido”. (PEIRCE, 1995, p. 46).
Por isso, os modelos digitais implicam na produção de um signo, pois são
representados em estruturas pré-existentes, porém de forma sintética, estimulando a
mente do intérprete com relação ao signo relacionado. Segundo Santaella, um signo
não representa totalmente um outro signo. Assim, fica entendido que as
representações apenas tendem simular, de forma limitada, os signos físicos das
edificações existentes.
Esse processo de virtualização é um meio midiático que se expandiu a partir do
final da década de oitenta, uma multimídia “tem o sentido de incorporar sons, textos,
imagens, vídeo etc. em uma mesma tecnologia – o computador” (Leão, 2001. p: 16).
Essa convergência possibilita ao sujeito um representamen24 associação de
imagens do nosso cotidiano às imaginárias.

24

É algo que representa ao sujeito receptor da mensagem e como este “algo” está representado.
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Assim, a representação digital das edificações teve por finalidade agregar em
sua composição, os recursos gráficos necessários para que culminasse em uma
tradução das principais características das edificações inseridas no jogo simulador
Kimera, gerando a identificação mais imediata pelo sujeito jogador.
Para isso acontecer, a composição sintética dos elementos do jogo digital será
construída no “espaço de fase” ou “hiperespaço” cuja característica principal é a de
ser virtual e atualizável. "A virtualização pode ser definida como movimento inverso
da atualização. Consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma 'elevação a
potência' da entidade considerada (Lévy, 1996; p: 17), que acontecerá por meio das
codificações no plano tridimensional.
O processo de virtualização para a concepção de imagens síntese possibilita
aos projetistas a liberdade de melhorar, acrescentar ou diminuir e até reconstruir
objetos para serem vistos por outros sujeitos do jogo simulador. Todavia, a relação
entre o signo físico e o digital deve ser semelhante, tendo em vista que a ligação
entre ambos precisa estar em evidência.
As imagens de síntese são representações, mentais ou visuais, que podem ser
apresentadas com a ajuda de algoritmos e programas computacionais digitais, como
por exemplo: o Autocad, Autodesk Maya, Sketchup, Revit,dentre outros que podem
ser utilizados para realizar simulações em duas ou três dimensões.
A simulação é um processo de representação do signo que, por sua vez, está
inscrito na categoria simbólica e inclusos nos aspectos icônicos e indiciais. Icônicos,
porque “qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente individual ou uma lei, será
um ícone de algo, na medida em que é semelhante a esse algo e usado como signo
dele”. Indiciais, pois “tem necessariamente uma qualidade em comum com o objeto
e é com respeito a essa qualidade que se refere o objeto”. (Peirce, 1974. p: 101).
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6.

COMPREENSÃO DA IMAGEM TRIDIMENSIONAL
A computação digital proposta é sintetizada em três dimensões e propõe

simular o mundo real através de um processo de visualização digital,
digital com objetos
modelados geometricamente por meio de coordenadas em um plano de três eixos25
X, Y e Z.
Conceitualmente, a computação gráfica é formada por elementos que,
que juntos,
criam a forma e dão sentido ao ser humano. O conjunto é formado por luzes,
texturas, polígonos, movimento e realismo na construção desses objetos
representacionais.
no sistema de representação imagética, surgem novas
potencialidades no universo das iconografias que oscilam entre o
concreto e o abstrato
ato das linguagens, entre o icônico, o virtual e o
simbólico (Plaza e Tavares, 1998 p. 21)

As imagens virtuais são inseridas no plano digital por um processo de tradução
computacional. Essass imagens são considerados imagens cognitivas ou imagens de
prótese,
e, ampliando os sentidos de realidade, relativizando a noção de verdade e de
referente.
A imagem tridimensional tem em sua composição três ângulos eixos: o X,
X que,
na perspectiva, faz referência a largura, o Y,
Y caracterizando a profundidade e o Z, a
altura,, conforme figura 5.
Figura 5 – Direção dos eixos

Fonte: Autodesk® 3ds Max®
25

Linhas imaginárias no espaço cibernético que define uma direção.
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A leitura dos objetos,
objetos seja em tela de computador ou em papéis, é
bidimensional e para Simulá-los
Simulá
em três dimensões, alguns recursos são utilizados,
a exemplo de iluminação, linhas, texturas, cores e movimento.
moviment
O programa de simulação tridimensional apresenta suas composições em
forma de vetor, ou seja, são objetos representados com coordenadas matemáticas
com pontos iniciais e finais. Estas composições
composiçõ
podem representar
esentar um objeto a
partir de suas funcionalidades.
A seguir, visualizar--se-á
á o simulacro de uma lupa antiga de mesa, desenvolvida
no programa computacional gráfico específico, que permite sua projeção em três
dimensões. O referido modelo desenvolvido foi gerado para compor o cenário do
escritório de cartografia. A figura 6 apresenta com riqueza de detalhes, os eixos X, Y
e Z constantes na representação da lupa.
Figura 6 – Simulação tridimensional da lupa de mesa

Fonte: Autor, 2013.

6.1. A MODELAGEM COMPUTACIONAL
COM
Modelar um objeto significa conceber forma a um corpo.
corpo Sendo assim, esse
processo pode ser produzido a partir de diversas técnicas, principalmente,
principalmente quando o
projetista tem uma ferramenta que possibilite à modelagem computacional que
realize essas
sas modificações.
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Neste sentido, entende-se que:
a modelagem computacional é uma ferramenta do pensamento
sistêmico que adicionam aprendizagem ao processo. Por meio da
modelagem computacional, constroem-se micromundos do sistema
real, de maneira que se possa avaliar as consequências das ações
no tempo e no espaço. (Andrade et al, 2006 p. 100).

A modelagem ocorrida no programa gráfico utiliza tecnologias interativas, com
a capacidade de permitir ao sujeito beneficiar-se do artefato tecnológico e a
possibilitar aplicar formas aos objetos de acordo com seu desejo. A ferramenta
gráfica admite uma rotação de 360º no objeto modelado, o que permite ao projetista
do modelo, a possibilidade de vislumbrar o objeto com detalhes e gerar processos
exploratórios a partir dele.
6.2 TEXTURA
A textura digital é um recurso gráfico cuja finalidade é oferecer “maior” realismo
aos objetos de uma composição gráfica. A textura é uma imagem em 2D aplicada
sobre o objeto 3D.
O processo de aplicação da textura pode ser feito por imagens de
demonstração disponibilizadas pelo do próprio programa, pela criação de uma
imagem sintetizada ou por uma imagem já existente como uma fotografia.
Estes exemplos perfazem arquivos bitmap, que consistem em uma imagem
digital formada por mapa de bits que contem descrição específica para cada pixel e
consiste no menor ponto da imagem digitalizada. As imagens digitais são formadas
no padrão RGB, sigla que representa, em língua inglesa, as cores Red, Green and
Blue (Vermelho, Verde e Azul). Após definição da imagem, este elemento é aplicado
ao objeto sintetizado de forma direta.
A textura digital pode ser alterada de acordo com a necessidade do projetista;
podendo, este, aumentar ou diminuir suas rugosidades, seus parâmetros de
formatação ou mudar suas coordenadas de direção. Tudo para que o receptor veja o
resultado mais próximo do real ou do imaginado.
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Figura 7 – Imagem capturada para gerar textura

Fonte: Autor, 2013.

A figura 7 é uma fotografia da lateral de um antigo convento na Ponta de
Humaitá, situado na cidade do Salvador/BA. A imagem foi capturada por um
equipamento fotográfico com sensor de imagem CCD de 1/2,5 polegada e 7,2
megapixels, com resolução efetiva 7,2 milhões de pixels e profundidade de cor RGB
de 24. Nas figuras 8 e 9, serão verificadas parte do processo de concepção da
textura. Vale ressaltar que apenas a parte central marcada na figura 7 foi utilizada
para edição.

Figura 8 – Imagem ortorretificada e manipulada

Figura 9 – Textura finalizada

Fonte: Autor, 2013.

Fonte: Autor, 2013.

A textura exibida na figura 8 apresenta parte da imagem original capturada,
que

foi

editada

utilizando

técnicas

de

ortorretificação,

entendidas

como

procedimento técnico que objetiva corrigir as distorções geométricas de uma
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imagem capturada, transformando-a de um projeção cônica para uma perspectiva
perpendicular, mantendo suas características.
Por conseguinte, a imagem foi tratada em programa de manipulação de
imagens rasterizadas para retirar a marca de uma porta. Por fim, a imagem foi
recortada para conter apenas a fração necessária correspondente à textura final.
Figura 10 – Textura aplicada

Fonte: Autor, 2013.

A figura 10 apresenta a textura final aplicada na parede do escritório de
cartografia, ambiente proposto no roteiro do jogo simulador (modelo que gerou a
Figura 3 - escritório de cartografia do prof. Daniel, já mostrada neste trabalho). A
ideia é possibilitar ao sujeito que vê um ambiente envelhecido, escuro e pouco
organizado.
Para tanto, o projetista, através configurações específicas, pode alterar os
parâmetros de textura digital no programa tridimensional utilizado, elevando suas
características digitais ao padrão dos objetos existentes no cotidiano, como por
exemplo, a rugosidade e a divisão da madeira, a textura de uma parede, a
transparência de um vidro ou, até mesmo, o reflexo um de um espelho ou vidro.
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6.3 COORDENADAS PARA MATERIAIS COM MAPAS – UVW Map

Para que as texturas dos objetos modelados no jogo-simulador
jogo
Kimera
pudessem estar mais próximas do real, coordenadas
rdenadas de mapas foram inseridas
inserida
sobre estes. Inicialmente,
Inicialmente a textura foi aplicada sobre o objeto sem qualquer
parâmetro, e sua representação, normalmente, não corresponde ao objeto que está
sendo composto, por isso se faz necessário
indicar como
como é que as texturas ou imagens vão ser inseridas em relação aos
objetos. Se não usarmos coordenadas para mapeamento, o programa fica
sem saber onde aplicar a textura ou imagem quando efetua o rendering.
(BARATA, João; SANTOS, João., 2011. p. 233).

Esta técnica foi aplicada, por exemplo, nas paredes do castelo de kimera, bem
como na água turva, simulando um poço. Este comando tem a finalidade de gerar
uma proporção entre o modelo geométrico e a textura para gerar maior realismo
pela proposta gráfica.
Esta técnica foi aplicada,
aplicada uma vez que na inserção da textura, não houve uma
adequação à realidade do modelo geométrico.
geométrico Desta forma, surgiu a necessidade de
manipular o comprimento (length),
(
que faz referência ao eixo Y; a largura (width)
correspondente ao eixo X e a altura (heigth),
), consoante ao eixo Z do objeto.
Figura 11 – Modelagem do Castelo de Kimera

12 – Textura da água

Fonte: Autor, 2013

Fonte: Autor, 2013

13 – Textura blocos

Fonte: Autor, 2013
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Figura 14 – Modelagem do Castelo de Kimera
com o comando inabilitado

Fonte: Autor, 2013.

Figura 15 – Modelagem do Castelo de Kimera
com o comando habilitado

Fonte: Autor, 2013.

Para demonstrar a criação e a construção, capturamos a tela de alguns passos
do processo para a geração do modelo em evidência, conforme figura 11, a qual
apresenta a proposta do modelo geométrico pré-finalizado, faltando, ainda, as
texturas. A partir dessa operacionalização, duas imagens para a referida
exemplificação foram escolhidas. A imagem 12 faz referência à água turva que
separa o castelo de possíveis invasores; e a imagem, 13 às paredes do castelo,
onde, majoritariamente, foi aplicada.
A figura 14 apresenta as texturas utilizadas, porém se percebe uma
desproporção com o modelo, mas após sua aplicação (apresentado com o quadro
vermelho) e posterior habilitação (apresentado com o quadro amarelo) na figura 15,
percebe-se o efeito do comando UVW Map26 definitivamente aplicado.

6.4 ILUMINAÇÃO
Com o objetivo de gerar maior realismo entre o modelo digital e seu similar do
espaço real concebido, foi utilizado o V-Ray, software de renderização desenvolvido
pela Chaos Group,27 para renderizar imagens feitas no 3D Max. Esse software
permite que o objeto receptor da iluminação rebata seus atributos para outros que
estão posicionados com certa proximidade, reproduzindo suas qualidades com
maior fidedignidade. Para tanto, o V-Ray tem um grupo de materiais próprios que

26

UVW são coordenadas estabelecidas pelo fabricante do software. U corresponde direção
horizontal, ou eixo X; V é a vertical, ou eixo Z; W é de profundidade, ou eixo Y.
27
http://www.chaosgroup.com/en/2/vray.html
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simulam texturas, reflexos e outros parâmetros
parâmetros para melhorar a simulação do objeto
tangível.
A iluminação também tem a função de conceder a densidade do objeto,
caracterizando-o
o como translúcido ou não. Quanto maior a capacidade da luz
atravessada pelo objeto, maior é a sua característica como
como objeto de translucidez.
Vale ressaltar, que a iluminação deve conter os parâmetros ideais para que a
imagem renderizada não tenha função semântica interpretada equivocadamente
pelo sujeito jogador,, pois uma iluminação forte em demasia pode ocasionar excesso
ex
de claridade em um objeto ou, ao contrário, deixá-lo
deix o muito escuro,
escuro que causa fadiga
visual ou carga cognitiva quando da sua leitura ou interpretação.
Para ilustrar este tópico, faz-se
faz se necessária a exemplificação por meio de
imagens comparativas, destacando a diferença entre uma imagem renderizada no
modo de fábrica, apresentada na imagem 16, e outra através do software específico
para este fim, consequentemente
ntemente demonstrada sua luminosidade na imagem 17.
Figura 16 – Iluminação padrão

Figura 17 – Iluminação com V-ray
V

Fonte: Autor, 2013.

Fonte: Autor, 2013.

As imagens 16 e 17 mostram,
mostram em um exemplo basilar, a diferença entre a
iluminação padrão do software utilizado,, ou seja, configurações pré-determinadas
pré
em seu formato original, com a utilização do V-ray,
V ray, que apresenta maiores recursos
para a utilização da iluminação sintetizada, gerando melhores resultados visuais
para os objetos
bjetos modelados geometricamente.
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6.5 RENDER
Após definir conceitualmente e demonstrar algumas técnicas de texturas que
encorparam os objetos, a iluminação concederá a tonalidade aos mesmos, bem
como a simulação das sombras, as câmeras que captaram as imagens e a
quantidade de frames do filme, é que se inicia o processo de renderização.
O render consiste em imprimir virtualmente os polígonos e demais recursos
especiais inseridos na cena, pelo programador visual, que são captadas pelas
câmeras virtuais e tem a finalidade de gerar um frame de um determinado cenário.
Uma vez que um frame corresponde a uma cena, diversos frames sequenciados e
organizados geram um filme. Assim,
Renderização é um processo no qual o computador projeta os
objetos vetoriais com características tridimensionais em um plano
bidimensional, no qual serão calculados fatores como superfícies
aparentes e superfícies recobertas (por algum objeto que esteja entre
essa superfície e a vista corrente), cores dos pontos das superfícies,
níveis de sombreamento próprio e projetado, níveis de profundidade
e parâmetros de iluminação. Isso é como o resultado de uma
fotografia. (BARATA, João; SANTOS, João., 2011. p. 386).

Cabe ressaltar que essa etapa é a parte que consome mais tempo em um
projeto gráfico, pois o computador realiza inúmeros cálculos matemáticos, exigindo
que a máquina processadora tenha suportes de hardwares28 que permitam
processamento mais rápido na execução, computação e combinação de dados
binários.
Desta forma, para compor as renderizações das edificações tridimensionais
que estão presentes no tabuleiro digital do jogo-simulador Kimera, adotaram-se
configurações avançadas, para que fossem gerados os produtos finais. Os
resultados

foram

satisfatórios

para

todos

aqueles

que

acompanharam

o

processamento até chegar as imagens finais.
Por fim, esta etapa da caminhada constituiu em um ponto importante para a
composição dos objetos digitais. Justamente por deixar as edificações com
qualidade realística é que foram feitas a partir das análises de similares,
considerando o tempo de processamento dos cálculos para renderização e

28

Hardwares são os componentes físicos internos de processamento do computador.
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observando a transformação dos polígonos tridimensionais para a imagem
rasterizada.

7.

METODOLOGIA DO PROJETO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA DO KIMERA

Portanto, todos os modelos geométricos compostos digitalmente consistem em
representações sintéticas em que apenas as informações mais importantes são
representadas.

A

finalidade

destes

elementos

não

é

apenas

abordar

intencionalidades acerca de edificações existentes, mas também poder ser
entendidos subitamente e atendam às diversas faixas etárias, sexos, e, contemplem
o repertório visual da maioria dos receptores com os mais variados graus de
conhecimento e predileções.
O jogo simulador Kimera tem como proposta de trabalho uma metodologia de
desenvolvimento embasada no processo de colaboração,
a qual busca um entrelaçamento das possibilidades entre o saber e o fazer,
entre os pressupostos epistemológicos da geotecnologia e do espaço com
as práticas pedagógicas de sala aula, explorando as vivências, as
representações e os saberes sobre a dinâmica do espaço. (HETKOWSKI,
2012 p. 2.)

O Jogo simulador Kimera é desenvolvido por pesquisadores do Grupo
GEOTEC, coordenado pela professora Dra. Tânia Maria Hetkowski e pelo professor
Dr. André Silva, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus I,
Salvador/BA.
O objetivo desta pesquisa são construções de modelos geométricos com
referências de edificações existentes em nosso cotidiano para contemplarem o
jogo/simulador de cidades para explorar o entendimento acerca dos espaços das
cidades (vividos, percebidos e concebidos).
A proposta surgiu a partir da necessidade da Rede Pública de Ensino, junto às
crianças dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental I, conhecer a história dos bairros e
das pessoas, compreender a dinâmica da cidade e despertar o sentimento de
pertencimento à cidade do Salvador/BA como patrimônio da humanidade e marco
histórico do Brasil.
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O processo metodológico para a realização desse trabalho tem como base
epistêmica, a pesquisa aplicada, que consiste em uma formulação teórica para
solucionar problemas existentes de forma cíclica e contínua. A pesquisa é relacionada
a uma ação em que, proeminentemente, resultados positivos fossem alcançados.
Para tanto, deve-se pensar na articulação entre a manifestação do problema e os
direcionamentos que o pesquisador deve tomar para resolvê-los em etapas, partindo
de "sua implementação, seu monitoramento e a avaliação de sua eficácia" (TRIPP,
2005 p. 446)
A metodologia para constituição das alternativas gráficas está pautada na teoria
de Wilson e Corlett (1990), os quais abordam etapas procedimentais cíclicas e
infindas, inerentes ao processo de design29, que são: análise, síntese, avaliação e
decisão.
Essa metodologia adotada apresenta um formato cíclico de qualidade
processual que permite, ao final de cada ciclo, permear identificação mais rápida do
sujeito quanto aos modelos geométricos 3D, bem como dos renders. Esse processo
sistemático prima pelos resultados na construção dos objetos gráficos ao jogosimulador, pois permite obter resultados de alto grau nas projetações necessárias ao
entendimento e representação do espaço citadino.
A seguir, consta o modelo adotado para a realização das construções
tridimensionais:
Figura 18: Modelo lógico para construções gráficas

Fonte: Wilson e Corlett, 1990
29

Design atividade estratégica ligada a diversas áreas sociais, dentre elas a da comunicação visual.
Sua existência está ligada a criação, idealização, desenvolvimento, configuração, concepção,
elaboração e especificação de produtos direcionados, de forma criativa, a um determinado público,
para o qual o projeto deve haver um propósito, um desígnio.
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As fases apresentadas para a concepção dos modelos geométricos 3D
consistem em etapas que são organizadas de forma em que os elementos não
gerados sejam sintetizados de forma aleatória, mas que respeitem um procedimento
cíclico completo apresentado, conforme a seguir:

•

ANÁLISE
É entendida como a fase que antecede a processo de produção, perfaz
parte do pré-processo de criação, no qual as observações são realizadas
capturando as características mais importantes de um elemento que se
pretende reproduzir. Não se trata de uma cópia, apenas da classificação
dos traços mais fortes, para que haja uma ligação imediata.
A fase de análise de similares encontra-se na Etapa 2 – Análise dos
Requisitos, juntamente com a definição das necessidades e expectativas
dos usuários, entendimento do ambiente de uso, identificação das
capacidades técnicas, brainstorming para geração de soluções, definição de
conceito e escopo e, por fim, criação de objetivos de usabilidade
específicos. (PADOVANI; SPINILLO e GOMES, 2009. p. 515)

•

SÍNTESE
Pode-se afirmar que os objetivos gerais da análise de similares no âmbito
do design são: a) identificar tendências; b) identificar as melhores
práticas; c) identificar deficiências recorrentes; d) produzir uma listagem
de características desejáveis, bem como de aspectos desfavoráveis a
serem evitados e descartados.

•

AVALIAÇÃO
Referente à fase 3, são incluídas questões sobre pré-requisitos técnicos,
identificação dos objetivos, consistência, correção de erros das fases
anteriores e homogeneidade. Estes são alguns dos itens, pois a fase
posterior consiste na última etapa do processo.
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•

DECISÃO
No processo de criação de objetos gráficos a partir deste modelo, houve
uma extensa caminhada até chegarmos à última fase. Para tanto, as
informações imagéticas precisam ser publicadas e, é, justamente, quando
o sujeito poderá ter o resultado das questões abordadas, de forma clara e
sintética, corroborando para que este sujeito, que se pretende provocar,
não tenha dificuldades com a interação dos elementos.

Desta forma, a projetação gráfica foi realizada a partir da análise de similares,
procedimento constante no método de Wilson e Corlett (1990), ela tende a fornecer
subsídios visuais para reforçar o processo de composição das peças gráficas,
aproximando a referência e o referenciado.
Inicialmente foi observada uma fotografia, conforme figura 19, mesmo de
modo reducionista em comparação com a edificação real. Detalhes podem ser
apreciados e estudados como: iluminação, sombras, texturas e outros elementos do
cotidiano, como automóveis e pessoas.
Figura 19: Primeira imagem para estudo de similar – fotografia

Fonte: Imagem da internet, 2013
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http://www.rondonia.ro.gov.br/imagens-noticias-comunicados/%7b4045432b-408e-4791-a4e511f888d95ac3%7d_ind%c3%9astrias%20-%20aumento%20do%20pib.jpg
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O software utilizado para compor virtualmente as edificações do jogo simulador
foi o Autodesk® 3ds Max®, o qual, quando configurado,
config
seus elementos gráficos,
puderam propiciar aos seus usuários,
usuários resultados fidedignos de uma intenção.
O 3ds Max® opera por meio de três dimensões espaciais em um plano no
ciberespaço,, possibilitando ao objeto, coordenadas de altura, de largura e de
profundidade. Esta última
últim determina o conceito de trimensionalidade, pois é
circunspecto que a dimensionalidade agrega apenas os dois primeiros conceitos.
Estas informações são, basilarmente, necessárias para gerar entendimento
quanto aos meios de elaboração dos simulacros e compor a proposta metodológica,
tendo em vista que
e os procedimentos tendem a se renovarem ao longo do tempo.
Com base nestes esclarecimentos,
esclarecimentos a figura 20 apresenta mais uma proposta
para estudo de similares e perfaz um modelo geométrico tridimensional em
perspectiva, e, pelos elementos, representa uma indústria.
Figura 20: Similar 2 - Modelo Geométrico 3D - Indústria

Fonte: Imagem da Internet, 2013
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A figura 21
1 consiste no resultado referente a representação gráfica de uma
indústria para compor o jogo simulador Kimera.
Kimera
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http://3.bp.blogspot.com/_vbf6z15huo8/sdnblqiqnyi/aaaaaaaadp0/vaajsh5vkai/s400/eta+
http://3.bp.blogspot.com/_vbf6z15huo8/sdnblqiqnyi/aaaaaaaadp0/vaajsh5vkai/s400/eta+-+75l_s_12++isometrico.png
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“a ciência da representação Gráfica dos objetos com o aspecto visto por
nossos olhos. Baseando-se no fenômeno ótico, a perspectiva de um objeto
é a interseção dos raios visuais com a superficie, denominada quadro, onde
se pretende desenhar a imagem.” (Pereira, 1980, pg. 92)

Por apresentar tais características e contemplar muitos dos elementos visuais
gráficos típicos de uma indústria, podemos encontrar a existência de altas chaminés,
caldeiras, prédios administrativos e elementos de processamento.
Figura 21: Resultado das análises de simulares realizadas

Fonte: Autor, 2013.

Neste processo de construção, os sujeitos, neste caso os alunos dos anos
iniciais e os componentes do GEOTEC, estarão permanentemente sendo
consultados para validar a proposta que o projetista estiver constituindo, com intuito
de verificar a melhor delas a partir de funções simbólica, funcional e harmônicovisual.
Quanto aos processos metodológicos, todo o trabalho está respaldado na
metodologia no “Ciclo de Deming”, o PDCA (P - Plan; D - Do; C - Check; A - Act) que
constitui um método de gestão de qualidade contínua, direcionado à análise para
alcançar padrões de qualidade, ou para cumprir resultados esperados.
O PDCA é uma metodologia de acompanhamento de qualidade e é
caracterizada pelo movimento cíclico e visa melhorar procedimentos de forma
contínua.
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Essa teoria foi direcionada para o desenvolvimento deste jogo simulador de
cidades, no que se refere à composição e construção dos elementos gráficos,
atentando a tipografia, monitor x receptor, dinâmica textual, cores entre outros
elementos que no decorrer desta escrita serão mostrados e demonstrados.
Para gerar os resultados esperados, as diversas edificações, estruturas,
códigos e símbolos das cidades existentes, as quais serão virtualizados para compor
o jogo simulador Kimera precisarão atingir as metas pré-estabelecidas recorrentes
neste trabalho, em consonância com as intencionalidades do grupo de pesquisa
GEOTEC e dos alunos da Rede Pública, a quem este trabalho está sendo
submetido.
Abaixo, segue a representação do Ciclo de Deming:
Figura 22: Ciclo de Deming

Fonte: Imagem da Internet, 2013
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O ciclo de Deming possui em um de seus princípios, a gestão de qualidade.
Pessoa (2007) define o ciclo PDCA como sendo uma sequência de atividades que
são percorridas de forma cíclica para melhorar os resultados e/ou atingir as metas
estabelecidas.
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http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-vector-plan-do-check-act-diagram-image25126836
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A tradução para os procedimentos metodológicos perfazem os referidos
conceitos:
• Plan (planejamento): estabelecer missão, visão, objetivos (metas),
processos, ou seja, metodologias necessárias para o atendimento dos
resultados. Neste ciclo foi necessário acompanhar a elaboração do
roteiro do jogo-simulador, compreender o objetivo do mesmo e
planejar, conjuntamente com o grupo GEOTEC, ações para criação
dos elementos que viriam compor o jogo.
• Do (execução): realizar, executar as atividades. Semanalmente,
haviam encontros com as equipes (design, desenvolvimento, roteiro,
pedagógica e banda sonora) para executar ações que levariam aos
estudos de similares e à modelagem dos objetos que viriam compor o
cenário do jogo-simulador.
• Check (verificação): monitorar e avaliar periodicamente os resultados,
avaliar processos e resultados, confrontando-os com o planejado,
objetivos, especificações e estado desejado, consolidando as
informações, eventualmente, confeccionando relatórios. Na medida
em que os encontros aconteceram, os elementos gráficos foram
sendo criados, remodelados, ressignificados, refeitos, revistos,
analisados, refutados, até que fossem coletivamente aprovados.
• Act (agir): Agir de acordo com a proposta submetida e avaliar os
dados por relatórios. Após a construção de objetos gráficos para cada
etapa do jogo (o Kimera é composto por 03 níveis), os grupos
avaliavam a dinâmica, a construção e as possíveis melhorias, que
ainda estão em movimento.
Essa proposta metodológica traduz as intenções de um mestrado profissional,
após o estudante concluir o curso, ele ainda fica atrelado ao programa de pósgraduação. Isso permite a criação de novos planos de ação, de forma a melhorar a
qualidade, eficiência e eficácia, sabendo-se que as tecnologias, técnicas e as
práticas, quando referentes à educação, não têm um ponto final, mas um recomeço.
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Essa metodologia visa subsidiar processos dos mais simples aos mais
complexos. Neste caso,, explicitar a dinâmica da construção
onstrução de elementos gráficos
no jogo-simulador
simulador Kimera.

8.

ESTUDOS TIPOGRÁFICOS
TIPOGRAFIA: (do grego typos - forma e graphein - escrita) é um dos fatores

que não se podem desprezar quando da construção de um game para a educação.
Para tanto, faz-se
se necessária uma abordagem qualitativa do seu uso em projeto
neste segmento, pois tal fator pode contribuir ou prejudicar no momento da interação
do sujeito com o game.
33

Figura 23 – Identidade visual concebida para o game

A figura 23 contempla a identidade visual do game Kimera, constituída pelo
grupo de pesquisa do GEOTEC, o qual apresenta no signo visual,
visual a síntese
mitológica formada pelo signo visual de um leão com asas de dragão.
Uma das mais importantes premissas na composição de uma identidade
visual é a sua redução dimensional, e,
e neste processo, a leitura não é
comprometida, transmitindo,
transmitindo, sem rupturas ou interpretações hostis, o significado da
mensagem ao receptor.. Assim, assegura-se
assegura
a utilização
ção tanto do signo visual
vis
quanto
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Identidade visual concebida por Gabriel Torres ilustrador e estudante de Design com programação
visual na Universidade do Estado da Bahia - UNEB

44

da tipografia para ser praticada em materiais, não apenas em processos digitais,
mas também em materiais gráficos impressos.
Existem estudos que corroboram para mensurar a distância entre o monitor
e o receptor: Recomenda-se que a altura de letras e números sejam 1/200 da
distância, em milímetros. Tal medida é considerada para a leitura em tela de
computador de 40 centímetros (distância aproximada). Pede-se uma altura mínima
de 2 milímetros, recomenda IIDA (2005, p.297).
Figura 24: Indicação para medida de letras de acordo com as distâncias visuais

Fonte - Ilda, 2005

A figura 24 estabelece critérios quanto à forma para utilizar as proporções da
escrita ideais para o acontecimento de uma leitura harmônica, a serem
decodificadas por seus receptores.
Salienta-se que as tipografias, normalmente, são medidas pelo tamanho do
corpo. Todavia, existem monitores de diversas dimensões. “Isso explica tal formato
para esta recomendação, pois uma fonte de corpo 12 em um monitor de 13” é
diferente da mesma fonte, com as mesmas características, em um monitor de
medida diferente.
Três fatores compõem uma dinâmica textual ideal, que são imprescindíveis e
devem ser observados no processo de composição das peças gráficas: 1)
legibilidade; 2) leiturabilidade e, 3) pregnância.
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a legibilidade de um texto se refere à facilidade com que grupos de
caracteres são identificados corretamente como uma palavra, resultando
que o leitor ou leitora perceba frases significativas para ele ou ela. Se o
texto não é muito legível, essa característica vai afetar de modo
determinante a velocidade com que o texto é lido, (Lucy Niemeyer, 2003: p.
71).

Para ocorrer uma boa legibilidade textual, o receptor deve decodificador a
mensagem de forma breve e dinâmica, qualidade que deve ser indispensável no
processo de leitura da peça gráfica.
Essencialmente a legibilidade, fator identificador de um conjunto observado,
que pode ocorrer de forma singular com apenas uma letra ou sinal gráfico até um
grupo de palavras. Este tipo de reconhecimento informacional é considerado quando
apresenta atributos organizacionais de Gestalt e correta discrição.
Caso não haja legibilidade na mensagem emitida ao receptor, ele, no
momento da decodificação vai perceber um obstáculo, e o processo de leitura será
mais lento. Cabe ressaltar que este fator pode ser agravado caso os fatores
ambientais, como quando há o excesso de iluminação, o que causa fadigamento ao
receptor.
Outro fator a considerado na escrita, é a forma como os textos são
apresentados aos receptores. Assim, segundo análises ergonômicas, a escrita em
minúsculo facilita o processo de leitura, pois a decodificação é viabilizada pelos
movimentos feitos pelo olho humano que contorna a palavra, enquanto se o texto
estiver em maiúsculo é percebida uma caixa textual, aborda Lucy Niemeyer (1997).
Figura 25 – Texto em minúscula

Fonte: Autor, 2013

Figura 26 – Texto em maiúscula

Fonte: Autor, 2013

Também se aplica ao processo de reconhecimento da informação: a
leiturabilidade que verifica a qualidade daquilo que é visto através da recognição do
conteúdo percebido pelo receptor em um suporte.
Os espaços que são organizados entre os caracteres, entre linhas e margens,
a quantidade de verbetes utilizados nas fases de uma mensagem, os espaços entre
letras e/ou palavras. Todos estes elementos implicam na qualidade da leiturabilidade
do projeto gráfico.
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Outro aspecto importante, a ser aplicado no desenvolvimento dos elementos
gráficos para o jogo-simulador Kimera, é a pregnância. “Qualidade que tem uma
forma de impregnar o espírito do indivíduo e de ser por ele percebida no processo
de agrupação de elementos; a força da forma” (Dicionário Aurélio, 2006). A
pregnância é um dos fatores mais importantes no processo de produção de um
projeto, que requer uma interface amigável, especialmente, à proposta de criação de
um game.
Para a composição das estruturas tipográficas tridimensionais constantes nas
edificações do jogo proposto, as informações serão sintetizadas com os níveis de
detalhes necessários para permitir uma rápida identificação, pois, “quanto mais
intuitivo um comando, quanto mais próximo daquilo que esperamos que aconteça no
mundo físico, mais fácil o aprendizado e mais bem-sucedida a interface em facilitar
o acesso ao mundo virtual” (ASSIS, 2007, p.35).
Esse fator se refere aos padrões de estímulos recebidos através do modo que
as estruturas são apresentadas, ou por meio da simplicidade das formas e
condições, pelas quais as mensagens são organizadas, permitindo situações de
harmonia e de equilíbrio espacial importantes no direcionamento e recepção das
mensagens.
Para ilustrar a importância de uma tipografia que tem uma boa dinâmica
textual: a Biblioteca Pública Thales de Azevedo (Salvador/BA), que contem seu
nome escrito com a tipografia Brush Script MT Itálico, na parte frontal da edificação,
apresentado, neste trabalho, em fotografia, e possui aparentemente detalhes
complexos, conforme figura 28.
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Figura 27 - Biblioteca Thales de Azevedo

34

Fonte - Imagem da internet , 2013

A seguir, nas figuras 28 e 29, é apresentado modelo digital da Biblioteca
Thales de Azevedo e sua redução:

Figuras 28 e 29 - Modelo geométrico da biblioteca e sua redução

As figuras 28 e 29 objetivam demonstrar as dificuldades no processo de
leitura e identificação do edifício, isso nos conduziu à modificação da tipografia na
34

http://www.comunicacao.ba.gov.br/fotos/2012/03/30/encerramento-do-aniversario-d-biblioteca-publica-thalesde-azevedo/#

48

fachada para Myriad Bold. Essa tipografia foi concebida por Robert Slimbach, Carol
Twombly e a equipe de design da Adobe Systems na década de 1990. Esta
tipografia apresenta boa estrutura gráfica e permite que os receptores a
decodifiquem com facilidade. Assim, a tipografia Myriad será utilizada para melhorar
o processo de leitura dos sujeitos receptores no jogo-simulador Kimera, conforme
figura 30.

Figura 30 - Modelo geométrico da biblioteca com adaptação tipográfica

Desta forma, para que a leitura seja produtiva, é importante evitar ruídos, pois
na ausência destes, o processo comunicacional melhora, evitando problemas na
interpretação da mensagem e possibilitando alto nível de acuidade35 visual, os quais
imprimem significados aos aspectos psicológicos relacionados à percepção
imagética, neste caso os games. Estas técnicas quando bem empregadas, permitem
que os sujeitos se sintam motivados a interagir com o artefato, tornando-o um game
atrativo e potencializador de imersões.
Portanto, o projeto não pode conter uma tipografia que afete a velocidade
textual, ou que apresente forma pouco conhecida e reconhecida, desmotivando
aqueles, que, potencialmente, tenham dificuldade em interpretar informações por
não possuírem um vasto repertório visual.
“A percepção visual é permeada por elementos culturais, históricos e, em
alguns casos, a sua interpretação é extremamente subjetiva”. (PELEGRINI, 2005).
Assim, a pesquisa tipográfica ajuda a identificar as tipografias que melhor se
adequam aos enunciados propostos para este estudo, quando de sua aplicação
sistemática.

35

Capacidade visual de discriminar pequenos detalhes em uma observação.
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9.

USO DAS CORES NO PROJETO DE CONCEPÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Estudar a cor para aplicar ao Kimera se faz necessário, uma vez que

contribuem na organização de setores, fases e ajuda a caracterizar o game,
principalmente, se este contiver cores diferenciadas de outros games. Tais
características cromáticas implicam diretamente na articulação do sujeito com sua
própria história.
dentre os valores gerais baseados em valores sociais, os mais importantes
são os culturais e os que dizem a respeito à reação do indivíduo ao seu
ambiente. Os valores culturais que determinam a percepção são produzidos
pelo ambiente natural, história educação e arte (WOLFF, 1976).

Para uma informação cromática fazer bom uso de suas potencialidades, fazse necessário verificar, através de suas propriedades, como pode ser compreendida
pelos grupos sociais, pois os valores culturais são caracterizados de acordo com o
processo histórico de cada povo, região, religião, contexto, entre outros, como afirma
Wolff.
As cores podem ou não contribuir para a eficiência e eficácia do game, tendo
por base suas combinações tonais. Caso tenham uma aplicação equivocada, podem
impossibilitar o processo de leitura do artefato, mas, se bem organizadas, tornam-se
agradáveis ao receptor, alcançando a harmonia, que "é, em síntese, o resultado de
uma perfeita articulação visual na integração e coerência formal das unidades ou
partes daquilo que é apresentado, daquilo que é visto". (GOMES FILHO, 2000, p.
51).
Cada sociedade tem uma cultura característica. Essas peculiaridades estão
associadas aos costumes adquiridos ao longo do tempo. Assim, as cores não
representam a mesma informação psicológica para todos, através do seu poder de
expressão e sua capacidade intrínseca de transmitir sentimentos aos diversos
receptores.
A cor é um meio de identificação em numerosos objetos, coisas, letras.
Quando um título, uma marca, uma nota de advertência ou uma informação
são realizados em cores, torna-se necessário verificar a cor do fundo dos
mesmos para se sentir o contrate entre eles. (FARINA, 1990)

O estudo de figura e fundo em jogos digitais se torna um fator
imprescindível, pois sua adequação depende de um bom contraste, fazendo
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necessário que as palavras e texturas sejam facilmente identificadas e decodificadas
pelos sujeitos. Neste caso, os jogadores do referido artefato digital.

KIMERA
Figura 31 – Letra vermelha e fundo verde

KIMERA
Figura 33 – Letra branca e fundo preto

KIMERA
Figura 32 – Letra verde e fundo vermelho

KIMERA
Figura 34 – Letra branca e fundo azul

Os exemplos utilizados nas figuras 31 e 32 demonstram incompatibilidade
na leitura e baixa pregnância. Por isso, tais situações não são aconselháveis para
compor um game que será utilizado por um público de crianças e adolescentes. Por
sua vez, as figuras 33 e 34 são consideradas bons exemplos para a prática de
leitura em monitores e perfazem uma possível proposta, adequada para compor o
Kimera.
Os exemplos acima foram relatados para destacar a importância de um
contraste ideal, para tanto, foram realizados com tipografias. Também, destacamos
que este cuidado foi planejado para as texturas que fazem parte das edificações em
monitores diferentes, pois cada um possui uma calibragem, o que pode influenciar
na leitura e pregnância das cores.
O equilíbrio visual resulta na estabilidade da percepção por intermédio de
elementos à disposição do receptor. A harmonia pressupõe a relação entre a
coerência e a lógica, formando, através das cores utilizadas, uniformidade, a qual é
proporcionalizada de modo que “todas as cores possam ser identificadas sem que o
todo se desfaça” (GUIMARÃES, 2002: 76).
Para que haja harmonia visual no projeto gráfico, a relação de equilíbrio e
força, tanto das cores complementares, quanto da intensidade de iluminação do
ambiente, deve ser considerada.
O estudo do comportamento das cores em um game, permite ao profissional
averiguar, por meio das propriedades cromáticas, seus conceitos com relação à
implementação do projeto, utilizando os níveis operacionais de linguagem, ou seja, o
semântico, o sintático e o pragmático, atribuídos a cada cor.
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A cor possui uma ação tripla a de impressionar que é o efeito psicológico, a
de expressar que estão ligadas ao sentimento e as emoções, e, por fim, a
de construir que representam as ideias. (COELHO e ROCHA, 2000).

Uma cor pode apresentar diversas tonalidades a partir da variação de
iluminação, e, cada uma quando apresentada, representa um conceito distinto para
diferentes receptores. Por exemplo, o azul claro e o azul escuro têm definições
diferenciadas; estas distinções acontecem a partir da iluminação que incide sobre o
objeto.
Cada variação cromática evidencia conceitos ao receptor, seja por sua
propriedade cromática individual seja por atributo aplicado sobre um elemento
gráfico, que geram estímulos sensoriais e dizem mais sobre a percepção do que
sobre a sensação. Como, por exemplo, a cor preta utilizada para compor a
identidade visual do game Kimera, que transmite elegância e seriedade ou as cores
escolhidas para as edificações que resentam agências bancárias como o laranja
combinado com um tom específico de azul, amarelo com azul e vermelho com
branco.

10. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA MODELAGEM GEOMÉTRICA
A presente pesquisa abordou como o resultado renders fotorrealísticos,
gerados por meio de modelagens geométricas podem ter significativa importância na
potencialização do entendimento no espaço virtual, através de um jogo simulador
que está referenciado nas diversas ações dos sujeitos no cotidiano.
O estudo sobre a modelagem geométrica teve início no terceiro semestre do
curso de Design Gráfico com Habilitação em Comunicação Visual e Ênfase em
Meios Digitais, no ano de 2004. Até então, os objetos que eram modelados não
estavam relacionados com à possibilidade de serem utilizados para potencializar a
educação cartográfica, muito menos o entendimento do espaço.
Foi quando no segundo semestre de 2011, participei do processo de seleção
para mestrado profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação e
percebi que o conhecimento que eu havia adquirido ao longo de minha carreira
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profissional, enquanto servidor e gestor em duas instituições públicas federais de
ensino, poderiam estar perfazendo, até aqui, o segundo pilar para encetar um
estudo que tangenciasse a educação.
Todos os saberes adquiridos pelo autor deste trabalho não estariam concluídos
se não houvesse a interconexão com o Grupo de Geotecnologias, Educação e
Contemporaneidade (GEOTEC) que reúne pessoas com diferentes formações
(roteiristas, informatas, designers, marketeiros, músicos, pedagogos, geógrafos,
engenheiros, comunicadores e tantos outros profissionais), com diferentes níveis de
conhecimentos (graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos).
Esta confluência de saberes acadêmicos culmina na elevada troca de
conhecimentos e experiências, voltadas para as práticas educacionais que tem
gerado em cada participante, novos horizontes acerca do tema educação. Sobretudo
quando se trata da potencialização do entendimento do espaço através das
tecnologias digitais atuais.
Nesse sentido, cabe ressaltar que algumas dificuldades foram encontradas
para alcançar os resultados finais dos modelados geométricos para perfazerem a
biblioteca do jogo simulador. A iniciar pelas referências gráficas de jogos que
possuam os mesmos critérios educacionais e de hibridismo. Aumentam-se as
dificuldades dos resultados quando filtros de pesquisas são inseridos, como por
exemplo, tipos de renders utilizados para jogos simuladores educacionais, utilização
hibrida de elementos 2D e 3D para jogos de construção de cidades.
Outra dificuldade encontrada foi gerar uma configuração que realizasse a
renderização dos modelos geométricos em perspectiva isométrica com boa
qualidade, pois percebeu-se que existem limitações de reflexão e refração da
iluminação para modelos nesta disposição, diferentemente acontece para elementos
que estejam apenas em perspectiva sobre o plano virtual.
Para que este trabalho pudesse estar mais completo e eficiente, os modelos
geométricos gerados digitalmente poderiam ser mais dinâmicos, atender as
necessidades dos sujeitos jogadores de forma mais rápida, como por exemplo,
poder trocar a cor de uma textura, aumentar ou diminuir o nível de rugosidade dos
objetos de acordo com referência de cada sujeito jogador, poder escolher o melhor
ângulo de apresentação de uma edificação, controlar a iluminação do ambiente,
dentre outras ações.
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A fim de que o sentimento de imersão seja ainda maior, outros processos de
pesquisas poderão vir a ser estudados como o de simular passeios virtuais,
conhecidos como walk through, termo oriundo da língua inglesa que significa
"percorrer" ou "passar por", permite ao sujeito que imerge no ambiente virtual, poder
passar nos ambientes virtuais, assim como fazemos em nosso dia a dia, quando
queremos nos deslocar.
Este entendimento pode possibilitar ao sujeito jogador definir se no momento
que estiver interagindo, aumenta o nível de complexidade da simulação e decide se,
naquele momento, é dia ou noite, ou ajustar a direção da iluminação solar para gerar
estudos sobre o entendimento de nascente e poente e seus impactos de iluminação
e calor sobre as edificações.
Estimular o processo cognitivo ao sujeito jogador é outra possibilidade
permitida pelo jogo simulador Kimera, uma vez que os atos realizados por estes
sujeitos na vida cotidiana, podem ser ratificados e ressignificadas no ambiente
virtual. O que contribui para a potencialização do desenvolvimento da compreensão
cartográfica a partir das ferramentas tecnodigitais.
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como se constitui o jogo simulador
Kimera, mediados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, "representam
espaços virtuais prenhes de possibilidades, de potencialidades e de atualizações
constantes" (HETKOWSKI, 2007, p. 108). Neste sentido, faz-se necessário
complemento deste estudo em nível mais elevado, contemplando outras
problematizações acerca do tema apresentado.
Por

isso,

este

trabalho

necessariamente

precisa

continuar

a

ser

desenvolvido, pois é importante explorar mais potencialidades dos modelos
geométricos, verificar a possibilidade de inseri-los em outros ambientes virtuais de
aprendizagem e permitir que o sujeito jogador esteja imerso no ambiente virtual e
caminhe entre os elementos, permitindo que suas realidades estejam mais
evidenciadas em cada edificação.
Os modelos geométricos poderão ser utilizados por outros pesquisadores
que queiram estudar as estruturas digitais, até porque são possíveis de
interoperabilizarem com outros softwares compatíveis, possibilitando que essas
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estruturas gráficas possam ser inseridas em outras plataformas, como por exemplo
um engine36 3D e compor outros formatos de jogos.
Diante do exposto, o Portfólio a seguir, consta os resultados alcançados, por
meio de renders, das edificações modeladas geometricamente como produtos para
compor o Jogo simulador Kimera.

36

É um programa de computador que agrega as informações gráficas do jogo (motor de jogo), as
simulam de forma organizada e transmite em tempo real para os sujeitos jogadores por meio dos
consoles e PC's
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