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Introdução
Essa cartilha apresenta o curso de desenvolvimento de jogos 2D. Aqui você entenderá o
objetivo do curso e conhecerá o software utilizado e os resultados esperados.

Objetivo
O projeto visa estimular jovens de Cametá a participarem de cursos de iniciação ao
desenvolvimento de jogos. Assim, oportunizando o conhecimento inicial a novas tecnologias.
Deste modo, partilhando o conhecimento de lógica de programação e possibilitando a inclusão
e difusão de novos horizontes de trabalho.

FERRAMENTAS ULTILIZADAS
A ferramenta escolhida para o curso é o Construct 2, que por sua vez, é uma ferramenta simples,
leve e de fácil aprendizagem que pode ser utilizada por diferentes pessoas de várias idades que
visam aprender sobre como desenvolver jogos.
Além do Construct 2, também será utilizada a ferramenta Gravit Designer, que por sua vez é
um software para criação e edição de imagens.

CONSTRUCT 2
O Construct 2 permite a criação rápida de jogos por meio do estilo drag-and-drop (arrastar e
soltar) usando um editor visual e um sistema de lógica baseada em comportamento. O ambiente
do Construct 2 não exige do usuário o conhecimento de programação de computadores e
permite o desenvolvimento de aplicações somente com o uso da lógica. Ao término da produção
do jogo, o desenvolvedor pode gerar um arquivo que pode ser exportado para diversas
plataformas como computador e celular. Para ilustrar o Construct 2, a Figura 1 apresenta sua
tela inicial.

Figura 1 - Tela inicial do Construct 2
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GRAVIT DESIGNER
É um software de design bastante completo, mesmo apresentando uma interface simples,
ilustrada na Figura 2, ele conta com uma grande quantidade de recursos de uso, fazendo do
Gravit uma ótima opção para criação de imagens de forma rápida e simples. Para exemplificar
seu uso, a Figura 3 apresenta a utilização da ferramenta para a criação de um cenário. Uma
grande vantagem do Gravit Designer é a sua disponibilização para diferentes sistemas
operacionais, podendo ser encontrado em:
https://designer.gravit.io/?_ga=2.247743044.276396005.1580386623453616197.1580386623

Figura 2 – Interface inicial do Gravit Designer
2
Construct 2
questão

Figura 3 – Criação de uma imagem
2
Construct 2
questão
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MANUSEIO DO CONSTRUCT 2
Para começar, é preciso fazer o download da ferramenta. Ela está disponível no site da Scirra,
sua empresa desenvolvedora, vide Figura 4. Para efetuar o download do software basta seguir
as instruções disponíveis no site. Ao fazer o download, a instalação é intuitiva e baseada no
acompanhamento do passo a passo de instalação que está disponível no próprio site. A
ferramenta está disponível no seguinte link: https://www.scirra.com/construct2.

Figura 4 – Site da Scirra
2
Construct 2

Para iniciar o Construct 2, clique no botão Filequestão
(arquivo) e selecione New (novo), logo será
possível visualizar uma tela como a demonstrada na Figura 5.

Figura 5 – Criando novo projeto
2
Construct 2
questão
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Em seguida, é criado um projeto com as configurações básicas do Construct 2, como ilustrado
na Figura 6, onde todos os objetos utilizados, como cenários e personagens serão adicionados
através da função drag-drop. Tais elementos são selecionados a partir de determinada pasta que
contém as imagens desejadas e editados para a concepção da parte visual do jogo.

Figura 6 – Tela de criação do Construct 2
Construct 2

Ao mesmo tempo, é criada a folha de evento, onde pode ser adicionada todas as
questão

funcionalidades que o usuário deseja que tenha no seu jogo, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Tela de evento do
Construct 2
questão
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EXEMPLO DE JOGOS ENSINADOS
Um dos jogos que são ensinados aos alunos durante os cursos é o jogo chamado “Bolha”, vide
as Figuras 8 e 9. Neste jogo, são apresentados elementos de jogabilidade, física e colisão, assim
como, são ensinados elementos de arte gráfica e gamificação. O objetivo do jogo da bolha é
estimular aos usuários a estourar uma bolha para somar a sua pontuação. Ao final, o aluno
aprende habilidades e competências iniciais para quem deseja ingressar na área da computação
ou no mundo do desenvolvimento de jogos. Assim, tendo o start para iniciar seus estudos com
autonomia.

Figura 8 - Tela inicial do Jogo “Bolha”
questão

Figura 9 – Jogo em execução
questão
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O ensino de outros dois jogos são aplicados durante os cursos. No entanto, estes são exclusivos
para as oficinas voltadas aos alunos de sistemas de informação, pois abordam a utilização dos
principais conceitos aprendidos durante a disciplina de Estrutura de Dados I, ou seja, fila, lista
e pilha. Os exemplos são baseados na implementação de um jogo de uma fila de banco, ilustrada
na figura 10 e outro baseado na torre de Hanói, ilustrada na figura 11. Deste modo, os conceitos
abordados em sala de aula são reforçados de forma prática através das oficinas.

Figura 10 - Jogo sobre fila
questão

Figura 11 – Jogo sobre pilha
questão
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Além desses, também é utilizado um jogo voltado para área de Exatas, mais especificamente
para o ensino da matemática. Neste jogo, o aluno aprende a criar menu, objetos e personagens
com movimentação. Tal personagem é capaz de movimentar-se pelo cenário e responder
perguntas relacionadas à matemática que estão espalhadas pelo cenário, conforme as Figuras
12 e 13.

Figura 12 – Cenário do jogo
questão

Figura 13 – Exemplo de questão

PUBLICO ALVO
As oficinas contarão com a participação de pessoas do ensino fundamental, médio e superior,
assim permitindo o acesso para diferentes ao mesmo nível de conhecimento. Durante as aulas
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são apresentados os conceitos e os alunos são convidados a desenvolverem seus jogos
utilizando as ferramentas ensinadas Como metodologia de ensino e aprendizagem é adotado a
aprendizagem baseada em problemas (PBL), deste modo, transformando o aluno como ator
ativo de sua aprendizagem. Além disso, os alunos são estimulados por meio da gamificação e
premiação pela conclusão das atividades apresentadas pelos monitores dos cursos.
Durante toda a oficina, os alunos são acompanhados pelos envolvidos no projeto, sendo que
para a realização do curso pelo menos dois monitores devem estar presentes.
Para melhor aprendizagem, cada aluno tem acesso livre aos computadores disponíveis no
laboratório, assim como, eles possuem acesso à Internet para pesquisa e aprofundamento dos
conceitos abordados.
Com a abordagem, espera-se que os alunos do ensino fundamental, médio e superior se sintam
acolhidos a participarem de outros cursos envolvendo o desenvolvimento de jogos, assim como,
se sintam estimulados para aprofundarem os conhecimentos aprendidos na formação.

Nível superior

Nível médio

Nível fundamental

CONCLUINDO
Esta cartilha sumariza as atividades do projeto de extensão financiado pelo Edital PIBEX 2018.
Durante o projeto diversas oficinas serão ofertadas para alunos do ensino fundamental da rede
pública e para os demais interessados em tecnologia.
Com a formação, espera-se criar um novo público detentor de conhecimentos acerca de noções
sobre a criação de jogos 2D. Assim, estimulando novas produções na região, assim como,
estimulando novos indivíduos.
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