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RESUMO 

Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um jogo 2D no 

estilo plataforma que seja atrativo ao mesmo tempo que traz algum desafio ao 

jogador. Método: O jogo foi desenvolvido usando essencialmente as ferramentas 

Unity e Visual Studio e conta com três fases distintas e a cena de luta com o 

chefe final. Resultado: O jogo possui um aspecto agradável e apresenta 

dificuldade moderada. Conclusão: O jogo desenvolvido atinge ao que fora 

proposto, apresentando os aspectos desejados. 
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ABSTRACT 

Objective: This work has as goal the development of a 2D game on platform style 

that can be attractive at the same time that brings some challenge to the player. 

Method: The game was developed using essentially the softwares Unity and 

Visual Studio and has three different phases and the fight scene against the boss. 

Results: The game has a nice aspect and presents moderate difficult. 

Conclusion: The game developed achieves what it was proposed, presenting the 

desired aspects. 
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INTRODUÇÃO 

Os jogos eletrônicos vêm ganhando cada vez mais visibilidade no mundo 

moderno, ganhando força no universo das competições e se tornando um sonho 

de realização pessoal ou profissional de muitas pessoas. Apesar desta visão 

técnica, eles ainda são um grande hobby que atende às mais variadas pessoas 

que buscam jogar casualmente, apenas por diversão. Quando um jogo é efetivo, 

o jogador entra em um mundo paralelo criado por ele, onde outros 

acontecimentos externos ao jogo parecem não surtir efeito no jogador 

(IJSSELSTEIJN et al, 2007). 

Dessa forma, o presente trabalho consiste no desenvolvimento de um 

jogo eletrônico que busca não o profissionalismo, mas sim o envolvimento do 

jogador em um desafio que seja divertido, ao mesmo tempo em que busca manter 

o usuário imerso em um mundo de aventuras eletrônicas. 

 

OBJETIVO 

O jogo tem por objetivo principal derrotar o grande vilão, um antigo 

companheiro da personagem principal (Ram) que a traiu e tomou o controle de 

seu barco, a famosa embarcação pirata Nidhogg. Ao passar pelas fases do jogo, 

o jogador deve se manter vivo enquanto enfrenta desafios presentes, como 

inimigos e objetos do cenário que podem causar dano, ao passo que melhora os 

atributos de sua personagem através da possibilidade de melhorias disponíveis 

ao decorrer do mapa. O jogador tem como objetivo eliminar os inimigos presentes 

e chegar à fase final, onde o vilão principal a aguarda para que o enredo seja 

solucionado – tomar o controle de sua embarcação novamente ou ser derrotada 

pelo seu traidor. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do sistema/jogo, foi utilizada como ferramenta 

principal de desenvolvimento a Unity3d, software para desenvolvimento de jogos 

em 3D e 2D. Esse software é focado na montagem do ambiente do jogo, não 

sendo ele responsável pelo desenvolvimento dos códigos. Juntamente com essa 

ferramenta, foi utilizado o software Microsoft Visual Studio (VS). Esse software é 



responsável pelo desenvolvimento e aplicação dos códigos atrelados ao jogo, 

tendo suporte para trabalho em conjunto com projetos desenvolvidos com a 

Unity3d. 

A linguagem de programação utilizada é a C#, linguagem com sintaxe 

semelhante às outras do estilo C (C, C++ e Java). Linguagem de fácil 

aprendizagem e de simples aplicação, é a mais comumente utilizada no 

desenvolvimento de jogos utilizando a Unity3d.  

O universo do jogo se passa em um contexto pirata, onde o jogador 

guiará a personagem principal em busca de retomar o que lhe fora roubado. O 

jogo é ao estilo plataforma e só há um personagem jogável. Afim de atingir seu 

objetivo, o jogador conta com três tipos de ataque: Ataque de espada, um ataque 

corporal ilimitado e que causa dano reduzido; Ataque com disparo de arma de 

fogo, um ataque mais forte que o ataque de espada e com maior alcance, porém 

seu uso é limitado à quantidade de munição que o jogador poderá encontrar no 

decorrer da partida; Ataque com lançamento de bomba, o ataque incialmente 

mais forte e com área de impacto, também é limitado à quantidade de bombas 

que o jogador coletar durante sua jornada, sendo sua munição ainda mais rara 

que a do disparo com arma de fogo. Além dos inimigos, o mapa conta também 

com dificuldades diversas do próprio mundo, como espinhos que causam danos 

ao serem tocados, buracos que levam à morte imediata do personagem ou 

ataques randômicos de inimigos não combatíveis. Além dos itens citados acima, a 

estrutura do mapa também é um adendo à dificuldade do jogo, com objetos 

postos de forma a requerer do jogador um ritmo de jogo, como correr ou pular na 

hora correta. Ações do tipo fazem com que o jogador adquiram o “espírito” do 

jogo, podendo aumentar sua concentração e consequentemente sua satisfação 

ao jogar (Csikszentmihalyi, 1990). 

 

RESULTADOS 

O sistema desenvolvido atendeu aos requisitos, resultando em um jogo 

que se adequa ao que foi proposto. O jogo conta com três fases em ambientes 

interligados porém distintos, com alteração nos níveis de dificuldade dos inimigos 

e dois chefes para serem derrotados. Além disso, conta com uma fase final, onde 

ocorre apenas a luta com o chefe final. 



 

 

 

 

Figura 1 – Tela do Jogo 
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CONCLUSÃO 

O sistema desenvolvido possui características que devem ser suficientes 

para atingir seu objetivo: Um visual chamativo, agradável ao jogador; Jogabilidade 

razoavelmente fácil, intuitiva e agradável; Sistema de menus limpo, claro e 

simples; Sistema de evolução do personagem, com melhorias possíveis do 

personagem a serem feitas pelo jogador ao longo da partida. Durante o 

desenvolvimento vários aspectos relacionados à realidade do desenvolvimento de 

games foram abordados, como ajuste visual (sprites, ambientação e 

movimentação), programação, fator usuário (É agradável? Desperta desejo de 

jogar?), etc. e o sistema atingiu o que fora proposto para seu desenvolvimento. 

Com isso, pode-se dizer que o sistema desenvolvido é tido como satisfatório 

segundo sua proposta. 
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