
DRAGO: GUARDIÃO DO EQUILIBRIO 
PEREIRA, E. J; CAMPOS, V.P. ; RANDO, D. R.; MODESTO, L. R. 

 

Resumo 

Os jogos eletrônicos tem conquistado uma fatia enorme no mercado de 

entretenimento, superando até mesmo a indústria cinematográfica. Games 

exigem muito da atenção do usuário, logo o mesmo fica mais aberto a receber 

uma informação, a memorizar um processo. 
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Introdução:  

Zimmerman defende que jogar estimula várias áreas do conhecimento, é 

um ótimo método se potencializar um estudo, já que a interação com jogo exige 

tanto da atenção, quando memoria e capacidade de raciocínio do usuário. 

(ZIMMERMAN,2009) De tal forma o jogos eletrônicos não são mais apenas uma 

forma de diversão, podem estar presentes em treinamentos empresariais, 

simuladores, projetos educacionais. (PRENSKY,2001) O fato de se transformar 

um treinamento  em um jogo estimula o usuário a não encarrar como uma 

obrigação e sim como um desafio pessoal, logo o usuário fica mais aberto a 

assimilar o conteúdo que se é proposto. (VIDAL, 2013) 

 

Objetivo:  

O sistema tem como proposito introduzir o usuário em uma aventura 

fantástica, proporcionar uma experiência agradável e desafiadora onde deve-se 

enfrentar inimigos vindos do submundo, levando em consideração que os 

inimigos do jogo possuem características únicas, que modificaram a estratégia do 

jogador, no entanto, o objetivo maior é restaurar forças naturais perdidas, 

restaurando o equilíbrio do mundo. 

Metodologia:  

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do sistema foram: 



- Unity 3d: Engine gráfica utilizada para desenvolver cenários e 

ambientes 3d, além ser o compilador lógico do software. A Unity 3d têm suporte 

para desenvolver games, simuladores e aplicativos para Pc, Mac Os, Linux, 

Android, além dos principais consoles da nova e antiga geração: Playstation III, 

Playstation IV, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii. 

- Blender 3d: O Blender 3d é uma ferramenta para criação de modelos em 3d, 

além de ter suporte para a criação de animações, cutscenes, cenários, esqueletos 

lógicos para animações. Todos os movimentos do personagem principal foram 

desenvolvidos utilizando o Blender 3d. 

- Monodevelopper: O Monodevelopper é o um dos editores de códigos que tem 

suporte para Unity 3d. O compilador aceita as linguagens de programação 

JavaScript e C#. 

- Linguagem de programação: A linguagem utilizada no desenvolvimento do 

sistema é C#. 

- Asset Store: Asset Store é a loja da Unity 3d, que oferece modelos em 3d, 

scripts, efeitos visuais, trilha sonora e todo tipo de material utilizado para o 

desenvolvimento de games. A loja dispõe de materiais free, sem direitos de 

imagem, logo são de uso livre par qualquer desenvolvedor. 

O jogo é baseado no estilo “ hack n’ slash” que têm como característica 

principal o comportamento que o game influencia o player a assumir, 

comportamento esse que se divide em duas ações básicas, caminhar para os 

objetivos e atacar, deixando em segundo comportamentos como estratégia, 

batalha por turnos ou avanço baseado em escolhas, que são características mais 

fortes em jogos no estilo rpg e moba. 

Outra caraterística marcando no gênero  “ hack n’ slash” é o 

posicionamento da câmera em terceira pessoa, que proporciona ao usuário uma 

visão ampla e panorâmica do cenário, pois os inimigos podem se mover e atacar 

o jogador de qualquer direção. 

A inteligência artificial aplicadas aos inimigos consiste em se aproximar 

do jogador a uma distancia viável para atacar, logo, nessa circunstancia o inimigo 

disfere uma sequencia limitadas de ataques de forma randômica, obrigando assim 



o usuário a agir de forma rápida ao identificar qual golpe será utilizado pelo 

inimigo. 

O player possui habilidades para atacar e esquivar dos inimigos, além 

de possuir velocidade de movimento e respostas a comandos superiores aos 

NPC’S ( inimigo com inteligência artificial), para que seja capaz de supera-los, 

caso contrário seria impossível derrota-los. 

Os objetivos primários do jogo estão distribuídos por todo o mapa, de 

tão modo que o usuário se faz obrigado a explorar todas as áreas do jogo, 

aumentando assim a experiência de interação com o ambiente apresentado.  

Resultados:  

O conjunto de recursos do player, juntamente com as limitações dos 

inimigos e os demais objetivos propostos para a conclusão do game resultam 

numa experiência de combate e estratégia, oferecendo um desafio intelectual e 

proporcionando entretenimento ao usuário. 

Conclusão:  

Diante dos fatos pode se afirmar que o objetivo do sistema é satisfeito, 

uma vez que o usuário vive uma experiência de entretenimento baseado em 

seres e ambientes fantásticos, de tal forma que o jogador deve utilizar de 

raciocínio para superar os inimigos e desafios impostos pelo jogo. 
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