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1-Resumo 

O Projeto consiste no desenvolvimento do jogo “Do início ao Fim do mundo 2” 

para dispositivos mobile com sistemas operacionais Android bem como Windows 

Phone e possíveis futuras plataformas mobile acessíveis.  O jogo é direcionado para 

pessoas com faixa etária entre 9 a 17 anos, propõe que os jogadores controlem os 

personagens Socolinha e Homem Primitivo. É embasado na peça teatral “Do início 

ao fim do mundo”, onde esses personagens são protagonistas e se dividem no 

espaço-tempo provocando diversas mudanças na história da humanidade.  

A ideia do jogo é propor uma reflexão sobre o homem e a mudança de sua 

relação com a natureza ao longo do tempo. Trata-se de um jogo didático digital 

inspirado no Livro “Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas”, de 

Jared Diamond, ao qual analisa a suposta superioridade da civilização atual em 

detrimento ao modo de vida dos povos ditos “primitivos”, analisando parâmetros da 

história ambiental, os fatores determinantes às mudanças sociais e culturais nas 

sociedades humanas. Dentro desta premissa, pretende-se demonstrar as condições 

e o porquê de como diferentes grupos étnicos se encontraram e a forma que 

interagiram nesses encontros, sempre sob condições político econômicas de 

dominados e dominadores.  

No viés Pedagógico entende-se como uma retrospectiva histórica para 

entender as raízes deste modelo de desenvolvimento civilizatório ocidental, desta 

forma, entender como a crise ambiental emerge com um reflexo a este processo 

baseado na dominação, exploração social, no individualismo e imediatismo.  

Esse jogo faz parte de um projeto de transmídia socioambiental denominado 

Projeto Robin Hood, que alia o teatro, jogos digitais e vídeos produzidos para 

motivar crianças e adolescentes a aprender mais sobre o meio ambiente, sempre de 

forma divertida. Trinta e cinco mil pessoas foram beneficiadas com o, e o material 

está disponível gratuitamente na Internet para uso (IAM, 2015).  

A jogabilidade é um dos focos mais importantes tratados no desenvolvimento 

do jogo, tentando-se manter um grau de dificuldade moderado baseado no público 

alvo, com certos obstáculos onde é necessária destreza para ultrapassar. O 

raciocínio lógico e a intuição são requisitados para a progressão dos personagens 

no jogo. A re-jogabilidade (tendência de um jogo a ser jogado novamente) desse 

projeto é básica, onde colecionáveis e certos desafios incentivam os jogadores a 

completar o jogo de forma mais abrangente, mas sem punir os jogadores que 

querem somente completar o jogo de forma casual. 

 

2-Introdução 

 Diferentes tipos de jogos vêm acompanhando a história da vida de muita 

gente nas últimas décadas, e sua evolução acompanha a tecnologia. Atualmente é 

possível observar a variedade de consoles (vídeo games) e jogos para computador 

em sua vasta jogabilidade. Em 2014 o setor de jogos aponta que as vendas de 

consoles, jogos e serviços relacionados a games em rede (online) ultrapassam os 



US$ 60,4 bilhões anuais, podendo-se comparar ao faturamento de US$ 31,8 bilhões 

em 2010 por todos os filmes produzidos em Hollywood, e a tendência para 2015 é a 

ainda maior expansão desse mercado (LANDIM, 2015).  

Este dado demonstra o tamanho da indústria de desenvolvimento de jogos 

digitais, que naturalmente é baseada nas premissas do capitalismo neoliberal. 

Sendo utilizados quaisquer recursos para aumentar as margens de lucro, muitos 

jogos promovem a violência explícita, crueldade, pilhagem, sexualidade precoce, 

entre outros. (IAM, 2015). 

O ato de jogar é intrínseco ao ser humano, a filosofia corrompida desta 

indústria não apaga esta constatação. Muito do que se aprende é através do 

convívio social, dos momentos de lazer, das brincadeiras e jogos. Os jogos digitais 

podem promover ao jovem um exercício intelectual e conceitual, abrindo as 

possibilidades com a simulação em universos imaginários.  

Nesse universo, aparentemente tão concentrado nas grandes empresas de 

jogos e consoles eletrônicos, um vasto mercado de pequenas empresas e grupos de 

desenvolvedores independentes formam uma subcultura. Estilos mas simples de 

gráficos, jogos que apelam para a inovação e a profundidade artística são chamados 

Indie (termo em inglês para independente).  

A crescente procura por desenvolvimento de jogos, vontade de uma geração 

que cresceu nos jogos virtuais, fez com que desenvolvedoras de software criassem 

plataformas que tornassem acessível à criação de jogos. Essas plataformas 

chamadas Engines demonstram a complexidade da criação de um jogo, em diversos 

âmbitos como programação, design, animação, entre outros, e são ideais para a 

inicialização para mecânica da criação de jogos.  

 

3-Objetivo 

Desenvolver um jogo educacional sobre a influência da humanidade na 

natureza por toda a história, no intuito de conscientizar os jogadores sobre os 

impactos do consumismo excessivo. 

 

4-Metodologia 

 O jogo foi programado na linguagem C# (CSharp), através da Engine , e 

criado em notebook DELL 15R 5537 com processador Intel® 4º Geração 4500U com 

1.8 GHz, memória RAM de 16GB, placa de vídeo AMD Radeon 8850 com 2 GB de 

memória, Sistema Operacional Windows® 10 Professional de 64 Bits. Utilizou-se 

também um computador desktop com processador Intel® Core 2 DUO com 2,93 

GHZ, memória RAM de 2GB, placa de vídeo AMD Radeon HD 5450 e Sistema 

Operacional Windows® 10 Home de 32 Bits. 

 Para o desenvolvimento do jogo, a equipe foi dividida em três fases: Desenho, 

Animação e Programação, desta forma a implementação do jogo se baseou no 

conceito de solicitações por demanda. Assim conforme o andamento do jogo,é 

solicitado para o desenhista criar/modificar artes gráficas através do software 



Adobe® Photoshop® CS6, e, assim que prontas, são animadas utilizando-se da 

própria engine Unity5 ® que cria as animações e movimentos específicos. O próximo 

passo é a programação no software Visual Studio® com a linguagem de 

programação C# (CSharp), com o intuito de implementar controladores e inteligência 

artificial para o objeto criado.  

 

 5- Desenvolvimento 

               Para desenvolvimento do Jogo estabeleceu-se uma parceria entre  o 

LIAPE - Laboratório de Informática para Atividades de Pesquisa e Ensino da 

UNAERP, em parceria com o IAM - Instituto Ambiente em Movimento. Na parceria a 

Universidade disponibiliza o espaço físico, 2 estagiários e uma professora bem como 

os recursos de acesso à Internet, software e hardware. O IAM participa como 

idealizador do projeto bem como com a criação do GDD - Game Design Document, 

que compõe a descrição detalhada da estória, da mecânica do jogo, das 

características dos personagens principais, enfim o universo do Jogo. 
No que se refere a criação do jogo, o game foi editado pela Engine, criada 

pela Unity Tecnology, Unity.  

 Entende-se por engine como uma biblioteca de pacotes gráficos que facilitam 

o trabalho do desenvolvedor de jogos. Por entender essa definição, é uma 

ferramenta que ajuda os desenvolvedores de jogos em implementa-los. 

 Do início ao fim do mundo 2 consiste em um jogo digital de plataforma, onde o 

objetivo do jogo é completar os estágios, se movendo de um ponto A para um ponto 

B. O mundo do jogo compõe uma rede de estágios com diferentes estilos, mudando 

progressivamente de acordo com o avanço do personagem. Para seguir adiante, o 

jogador precisará utilizar conjuntamente as habilidades dos personagens de forma 

estratégica para antepor-se aos obstáculos e inimigos no mapa.  

Pretende-se utilizar a plataforma Android, para dispositivos móveis como 

celulares e tablets, e também os sistemas operacionais Windows e Linux, com o 

intuito de atender ao critério de portabilidade. 

6. Resultados Preliminares 

 Como resultados preliminares, são liberadas demonstrações prévias 

semanalmente no link http://corais.org/iamcentral/node/88153, no qual contém 

históricos de todas as demonstrações lançadas e com a descrição também da 

mudança de cada atualização com imagens das alterações feitas. Nota-se que este 

link pode ser acessado por qualquer pessoa habilitada para testar e dar sua opinião 

sobre o jogo. 

 Vale-se ressaltar que, os testes de usabilidade e navegabilidade são testados 

com os usuários da faixa etária. Estes são apresentadas ao jogo e questionadas 

sobre ele, questões como o estilo do desenho, a dinâmica, a fluidez, a coerência da 

história, o cenário e os personagens se estão compatíveis com o público alvo, ou 

seja, crianças e adolescentes. 
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