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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo a criação de um jogo de 

entretenimento, onde qualquer usuário sem conhecimento na área consegue 

jogar sem dificuldades. O jogo contém três fases com cenários e desafios 

diferentes que prometem conquistar o jogador. Foram utilizadas para a sua 

elaboração ferramentas da Unity5.6.0f3 (Personal) e o Mono Developer como 

utilização dos scripts. 
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ABSCTRACT:This research aims to create an entertainment game, where any 

user without knowledge in the area can play without difficulty. The game contains 

three stages with different scenarios and challenges that promise to win the 

player. Tools for Unity5.6.0f3 (Personal) and Mono Developer were used as tools 

for the development of scripts. 
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INTRODUÇÂO 

                         Atualmente os jogos vêm chamando cada vez mais a atenção de 

diversos tipos de públicos. Anteriormente, o foco principal era na educação 

infantil, oferecendo entretenimento para crianças e adolescentes, porém, com o 

decorrer dos anos, esse tipo de estereótipo alterou-se, abrindo espaço para 

públicos com diferentes idades. Nos dias de hoje, há uma variedade de 

ferramentas para criação de jogos, cada vez mais simples, proporcionando aos 

usuários que não possuem conhecimento de linguagens de programação criarem 

seu próprio jogo. Sendo assim e tendo em vista as dificuldades de aprendizagem 

dos conteúdos de algoritmos nos cursos técnicos de informática, foi desenvolvido 



 

 

 

neste trabalho um protótipo de jogo para ser utilizado como recurso de ensino 

mais lúdico e atrativo da disciplina em questão. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo pretendido é a criação de um game de fases, onde a 

proposta é cumprir todos os desafios criados para cada uma, resgatando, ao final, 

a princesa que foi sequestrada pelos vilões. 

De acordo com a desenvolvedora de jogos Jeannie Novak, 

referente ao assunto:  

Um efeito interessante, conhecido como interaçao parassocial, pode ocorrer 

quando o público torna-se tão ligado aos personagens que começa a acreditar 

que são pessoas reais. Esse efeito ocorre com telespectadores que 

estabelecem fortes vínculos com os personagens do mundo de faz-de-conta 

que observam semana após semana em novelas. Os vilões são destetados 

pelos telespectadores e é comum que recebam cartas ameaçadoras(enviadas 

para os personagens, não, para os atores). A interação é um fenômeno 

extremamente poderoso, embora os telespectadores não assumam o papel de 

nenhum dos personagens da novela e sejam apenas observadores passivos. 

Esse tipo de ligação com o personagem não poderia ser ainda mais forte nos 

games? (NOVAK, 2010,p.154,155);
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METODOLOGIA 

Para esse projeto foi realizado o planejamento em etapas, bem 

como redigido o game designer, do qual é o corpo do trabalho. Foi selecionado as 

artes do jogo e toda parte gráfica, onde foi trabalhado no sistema de controle do 

jogador a parte de massa e controles. Foi desenvolvido também, os mapas e as 

fases, implementando o sistema de colisão dentro do mesmo. 

O projeto foi desenvolvido com a Game Engine Unity3D. Foi 

utilizado o modelo 2D, do qual é baseado em jogos de movimento lateral (Side 

Scrolling), muito comuns em consoles mais antigos, pertencentes à terceira 

geração, conhecida como Era 8-bit” (HISTORY, 2011). 

A engine busca ser dinâmica e simples para facilitar o 
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desenvolvimento. O progresso dos scripts utilizado foi o (IDE)Mono 

Developer(C#), que é uma ferramenta integrada dentro da Unity. 

 Os sprites (imagens do jogo), foram adquiridos no site “Kenney”, 

do qual disponibiliza sprites free (grátis para uso), como por exemplo mapas, 

personagens, obstáculos, entre outros.  

O jogo está disponível apenas para Windows no momento, sendo 

baseado no game Super Mario, onde o herói passa por desafios até conseguir 

chegar ao final do jogo vencendo o último inimigo. 

Segundo a desenvolvedora de jogos Jeannie Novak:  

“Porque as pessoas gostam de games? A compreensão disso pode ajudá-lo a 

desenvolver games que satisfaçam essas necessidades. Alguns 

desenvolvedores criam games sem considerar por que seu publico desejaria 

jogá-los; e seus componentes mals atraentes não são utilizados 

suficientemente para manter os jogadores interessados.”(NOVAK. 2010. p. 40)
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RESULTADOS 

O resultado pretendido é a criação de um jogo com a 

apresentação de diversos obstáculos e dificuldades distintas para cada fase, 

sendo elas que o tornam divertido. O jogo contém três fases interligadas entre 

elas, fazendo o desafio se tornar algo dinâmico, buscando sempre o 

entretenimento e a diversão de quem joga. 
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FIGURA 1 – TELA DO JOGO 
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CONCLUSÂO 

O presente trabalho foi centrado no desenvolvimento de um jogo 

com o Game Engine Unity2D, onde o tema escolhido foi em razão do crescimento 

do mercado de entretenimento, em especial do mercado de jogos. Tal 

crescimento está muito relacionado a grande expansão do mercado de 

dispositivos móveis.  

Ao longo deste trabalho, foram abordados diversos pontos 

referentes ao desenvolvimento de jogos, como exemplo, a manipulação de 

sprites, animação, criação de menus, colisão, entre outros. Sendo assim e tendo 

em vista o game engine escolhido, existe muito mais a ser explorado em termos 

de desenvolvimento de jogos. Nota-se que, neste trabalho, foi possível validar que 

os diversos pontos desenvolvidos foram realizados de forma satisfatória. 
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