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RESUMO: Com o intuito de promover um meio de entretenimento de forma 

simples e que não exija um grande conhecimento em jogos eletrônicos, o jogo 

Teddy’s Run, que tem como sua principal característica o estilo “Corrida infinita”, 

no qual não se tem uma narrativa específica e tem como objetivo chegar o mais 

longe possível coletando o máximo de recursos do cenário. Utilizando-se de duas 

ferramentas, Unity3d e MonoDevelop, visa conquistar todos os públicos, 

independentemente de idade ou gênero. 
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ABSTRACT: Intending to promote an entertainment environment in a simple way 

and that does not demand a great knowledge in electronic games, the game 

Teddy's Run, which its main characteristic is the "Endless Running" style, does not 

have a specific narrative and aims to reach as far as possible by collecting the 

maximum resources from the scenario. Using two tools, Unity3d and 

MonoDevelop, it seeks to win over all audiences, regardless of age or gender. 
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INTRODUÇÃO 

Há alguns anos a indústria de jogos vem crescendo em grande 

escala, consequentemente, aumentando a concorrência entre empresas de 

grande porte e desenvolvedores independentes, abrangendo desde consoles até 

smartphones.  

A grande popularidade que os games vem ganhando entre 

pessoas de todas as idades e gêneros acaba gerando novos desafios aos 

desenvolvedores de softwares, que tem uma grande demanda para desenvolver 

jogos diversificados.  



Indo na contra-mão dos maiores sucessos de jogos, o estilo 

endless running (corrida infinita) não têm uma narrativa específica no ínicio, meio 

e fim, talvez a maior proposta dos endless running seja a valorização das 

habilidades do jogador e não a capacidade de apenas seguir roteiros.  

De acordo com Crawford (1982, Chapter 3, p.24) 

Os tipos de jogos digitais se dividem em duas grandes categorias: ação 
e estratégia. Os jogos de ação, segundo ele, são aqueles que, na maior 
parte do tempo, desafiam as habilidades motoras do jogador, ou seja, a 
capacidade do mesmo de reagir diante dos estímulos audiovisuais. Essa 
categoria é subdividida em seis grupos: combate, labirinto, esportes, 
paddle, corrida e miscelânea. 

O estilo em questão, endless running, se encaixa no grupo 

“corrida”, onde, segundo Lucchese; Ribeiro (2009, p. 11)  

Corrida: são os jogos onde o elemento fundamental para a vitória é a 
velocidade e a habilidade para manipular as entidades através de um 
percurso. 

O endless running, apesar de ser uma tendência recente, existe 

desde os primórdios dos videogames nos anos 1970 como por exemplo o Night 

Driver (1976, fliperama, Atari inc.), que é considerado o pioneiro nesse estilo de 

jogo, porém só há essa tendência devido a popularização dos dispositivos 

móveis, que, com a grande demanda de jogos mais rápidos e mecânicas mais 

simples deu a oportunidade de o gênero ressurgir. 

 

OBJETIVO 

Entreter os mais diversos tipos de públicos, não fixando um 

público-alvo em especifico, mas sim, atingir desde as pessoas mais jovens até as 

mais velhas, tendo como referência os jogos no estilo endless running (corrida 

infinita), no qual despertará o interesse principalmente dos jogadores mais 

casuais que priorizam diversões mais leves, simples e que ao mesmo tempo 

desafia suas habilidades motoras, tudo isso sem a necessidade de se ter uma 

conexão com a internet. 

 

 



MÉTODO 

O projeto foi desenvolvido utilizando a Unity3d, uma engine para 

criação de jogos que contém uma interface bastante simples tendo como objetivo, 

facilitar o desenvolvimento de jogos de diversos gêneros, o que é apenas uma 

das razões para sua crescente popularidade. O desenvolvimento dos scripts 

utilizados no projeto foram feitos usando a linguagem de programação C# (lê-se 

"cê xarpe") dentro do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 

MonoDevelop, que também suporta outras diversas linguagens de programação e 

já vem integrado com a Unity3d.  

Já parte gráfica foi obtida através de um site chamado “Kenney”, 

que é basicamente um estúdio para criação de jogos onde é disponibilizado de 

forma gratuita diversos recursos para implementação gráfica do jogo com suas 

devidas licenças.  

O jogo foi desenvolvido na plataforma Windows e a princípio será 

apenas para este sistema operacional se baseando principalmente no jogo do T-

Rex, que é disponibilizado pelo navegador Google Chrome quando não é 

detectada conexão com internet. 

 

RESULTADOS: 

Cumprindo o objetivo proposto, o projeto proporciona ao jogador 

um grande meio de entretenimento de forma simples, amigável e que o desafia a 

buscar melhores pontuações. A parte gráfica do jogo foi a primeira etapa a ser 

desenvolvida no projeto, a Figura 1 mostra seu resultado. 

 Com uma mecânica fácil, o jogador depende de apenas uma 

tecla para jogar, na qual tem o intuito de apenas pular pelo percurso. Foi 

desenvolvido um algoritmo para aumentar a velocidade do jogador conforme ele 

avança pelo cenário e também para gerar quatro tipos de plataformas com 

comprimentos distintos com a finalidade de dificultar o percurso do jogador. O 

jogo conta também com recursos para aumentar a pontuação do jogador e 

recursos para facilitar seu percurso. 



 

Figura 1 – Tela do Jogo 

 

CONCLUSÃO: 

Com o trabalho realizado, conclui-se que, com a utilização de 

recursos digitais e com um estudo aprofundado sobre o desenvolvimento de jogos 

digitais, pode-se proporcionar o entretenimento entre o público das mais diversas 

faixa etárias de formas simples, possibilitando assim o aprendizado por meio do 

raciocínio lógico e auxiliando nas habilidades motoras de quem usufrui do jogo. 
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