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RESUMO 

 

Esse relatório técnico tem como principais objetivos documentar e a apresentar 

as etapas de desenvolvimento do jogo Bald, The Viking. Aqui foram descritas 

as tomadas de decisão que a equipe teve de lidar durante o andamento do 

projeto, quais ferramentas foram usadas e as metodologias de 

desenvolvimento implementadas para a organização do trabalho. Por fim, são 

apresentados os resultados obtidos em sessões de gameplay fechados e 

abertos, confirmando um potencial comercial através de teste de mercado do 

projeto, assim alcançando os objetivos propostos do trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This technical report has as main objectives to document and present the steps 

of development of the game Bald, The Viking. Here are described the decision-

making process that the team had to deal during the progress of the project, 

what tools were used, and the development methodologies implemented to 

organize the work. At the end, the results presented were obtained during 

gameplay sessions closed and open, confirming the commercial potential 

through a market test, reaching the objectives proposed for the work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Bald, The Viking é um jogo de gênero híbrido entre Plataforma e 

Beat’em Up para computadores. Inspirado em clássicos como Mega Man e 

Battletoads. Os principais aspectos que motivaram o seu desenvolvimento 

foram o desafio de recriar as experiências de grandes jogos das eras 8 e 16 

bits e introduzir um novo e carismático herói: Bald. 

 

 As principais características do jogo que será desenvolvido são: 

• Gênero: Plataforma, Beat’em Up; 

• Plataforma alvo: PC; 

• Direcionamento artístico: Pixel Art, Retro; 

• Público alvo: Retro gamers; 

• Classificação ESRB: Everyone 10+. 

 

 A Figura 1 apresenta quatro jogos similares ao jogo projetado. O jogo 

Mega Man X (Figura 1.A), para o Super Nintendo, foi um dos jogos que inspirou 

a jogabilidade de Bald, que conta com mecânicas diversas devido ao vasto 

número de power ups possíveis de se obter para o personagem. O ritmo 

frenético de lutas contra diversos inimigos e a utilização de múltiplos combos 

são características que Bald herda do jogo Battletoads in Battlemaniacs (Figura 

1.B). O jogo Shovel Knight (Figura 1.C), lançado para Nintendo 3DS, Wii U e 

PC, é um dos jogos indies mais aclamados pela crítica especializada e com 

ótimo reconhecimento das grandes empresas do ramo de desenvolvimento de 

jogos. Seus gráficos 8 bits são grandes referências para o estilo de arte 

adotado em Bald, The Viking. Além disso, suas mecânicas de compras de itens 

secundários e uso de magia também serviram de inspiração. E por fim o jogo 

Zelda II: The Adventure of Link foi inspiração para a movimentação do jogador 

no mapa do mundo do jogo em busca de fases, além da imensidão do mapa e 

na sua diversidade de inimigos. 
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Figura 1 - Exemplos de jogos similares ao jogo projetado 

Mega Man X Battletoads in Battlemaniacs 

A) 

  

Fonte: Capcom (1993) 

B) 

  

Fonte: Rare (1993) 

Shovel Knight Zelda II: The Adventure of Link 

C) 

  

Fonte: Yacht Club Games (2014) 

D) 

  

Fonte: Nintendo (1987) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as ferramentas:  

• Unity, para realização da programação do jogo; 

• Photoshop, para a criação de artes de cenas de corte e backgrounds; 

• Aseprite, para a criação de artes como sprites, botões;  

• FL Studio para a criação de efeitos sonoros; 

• Audacity para a criação de efeitos sonoros; 

• Microsoft Word para a realização da documentação do jogo; 

• Microsoft Visio para a descrição de fluxogramas do jogo e máquinas 

de estados de inimigos; 

• Trello para a organização das tarefas da equipe. 
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2 PROJETO DO JOGO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as etapas de concepção do jogo 

divididas em subcapítulos.  

Os subcapítulos 2.1 e 2.2 apresentam a trama do jogo e os ambientes 

por onde a história se constrói. 

O subcapítulo 2.3 apresenta os personagens principais da trama e o 

vilão. Os inimigos que são encontrados nas fases do jogo estarão presentes no 

subcapítulo 2.4. 

O subcapítulo 2.5 foi dedicado a apresentação das mecânicas de jogo, 

combos, power-ups e colecionáveis disponíveis. O Capítulo 2.6 demonstra o 

controle do jogo e quais serão os comportamentos de seus botões. 

O subcapítulo 2.7 apresenta o fluxo de jogo, sua sequência de 

apresentação de telas. É seguido pelo Capítulo 2.8, que expõe o gráfico de 

ritmo de jogo, documenta as fases e registra informações referentes a 

dificuldade dos níveis. 

O subcapítulo 2.9 reúne as informações referentes a sonoplastia do jogo 

Bald, The Viking, descrevendo seus tempos de duração e ambientação que 

buscam representar. Já o subcapítulo 2.10 descreve o desenvolvimento das 

Cenas de Corte. Por fim, o subcapitulo 2.11 apresenta os frameworks utilizados 

para a organização da rotina de desenvolvimento do time. 

 

2.1 História do jogo 

 

A história de Bald começa dias antes do famoso Torneio dos Bravos, 

uma competição entre as quatro tribos de Peanut Island pelo poder das 

produtivas Terras Centrais, uma enorme região do país com grande 

diversidade de animais e o solo mais fértil que um ser humano pudesse ter 

tocado anteriormente. O torneio sempre contava os guerreiros mais fortes de 

cada tribo, representando a força de suas tradições (Figura 2). 
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Figura 2 - Estereótipos dos guerreiros de cada tribo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Bald estava ansioso, pois para ele participar do Torneio dos Bravos e 

provar seu valor era tudo o que importava. Demonstrar que, mesmo com sua 

pouca força poderia enfrentar um combate, seria para ele a prova que 

precisava para ser nomeado um cadete do exército viking, seu grande sonho 

de infância. 

O torneio dessa vez, seria realizado em um monte próximo às terras da 

tribo viking, terra natal de Bald. O Rei Showah estava responsável por 

organizar o evento que acontecia de quatro em quatro anos no país. Tudo 

estava correndo bem, o Rei queria passar sua imagem de ótimo governante as 

demais tribos, coisa que o povo viking sabia que não era totalmente verdade. 

Showah era descendente do maior herói que Peanut Island já havia visto e que 

encerrou o tempo de guerra civil no país. Barks havia sido o grande criador do 

Torneio dos Bravos, fazendo com que as disputas pelas Terras Centrais, antes 

sangrentas e com inúmeros inocentes mortos, se tornasse em um torneio que, 

de maneira justa, cederia o poder das terras a tribo vencedora da disputa. 

Bald precisava apenas se inscrever no torneio, mas poderia fazer isso 

apenas com a aprovação do líder da equipe da tribo viking. Foi então que ele 

buscou a ajuda de Richard, o famoso jovem guerreiro que esse ano liderava a 

equipe após seus atos heroicos que salvaram a vida do Rei Showah de ladrões. 

O grande problema é que Richard havia se transformado em uma pessoa muito 
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soberba. Quando soube que Bald, um jovem fraco e sem experiência de 

combate, queria participar do torneio, gargalhou muito, mas ainda assim, 

permitiu que Bald se juntasse ao time. Richard tinha certeza de que só 

dependeria de si mesmo para vencer o torneio, e queria que Bald tivesse uma 

lição: “Esse moleque nunca vai ser um grande guerreiro, e vai sentir na pele a 

dor de sonhar alto e ter um grande tombo”. 

Então, se dava início ao Torneio dos Bravos do ano XXXVI. A felicidade 

de Bald era enorme, pois até então nunca tinha tido acesso a uma academia 

de treinos de verdade, como havia disponível para as equipes que participavam 

do torneio. Dois dias de treinos depois, davam início ao sorteio das chaves, nas 

quais os guerreiros de cada tribo lutariam. Bald começaria lutando contra um 

guerreiro da Tribo Imperial. 

A ansiedade tomava conta de Bald, sua batalha seria pouco depois da 

cerimônia de abertura. O desfile dos reis das tribos dava início ao torneio. A 

filha do Rei Showah, Princesa Melisa, era quem hasteava a bandeira da equipe 

viking. Ver a jovem mais bonita do reino carregar algo que simbolizava a sua 

luta na arena, deixou Bald ainda mais motivado a vencer. Tinha o machado de 

seu pai ao seu lado para enfrentar quem viesse pelo caminho. 

No entanto, uma nuvem negra e gélida surge do céu de Peanut Island. 

Sobre ela pode-se perceber a silhueta de um mago: Freecius. Renegado da 

Tribo dos Magos por conta de sua excessiva busca por poder sem limites e 

fortes ligações com magias das trevas. 

Utilizando seu cajado, Freecius fez cair sobre toda a região do torneio 

uma grande nevasca. Os guerreiros que estavam prontos para lutar entre si, se 

reuniram e tentaram enfrentar a fúria de Mago, mas não tiveram sucesso. O 

poder do mago era realmente algo que estava além da força dos mais bravos 

guerreiros ali presentes. 

Bald ficou paralisado. Não conseguia entender o que estava 

acontecendo. Havia esperado tanto tempo para demonstrar seu valor, e de 

repente surgiu uma ameaça maior que do ele esperava no torneio. Diferente 

dos demais guerreiros que partiram para o confronto com Freecius, Bald se 
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preocupou com os espectadores do torneio buscando guiar todos ali presentes 

para locais seguros. Freecius ao perceber essa movimentação, ficou furioso. 

A princesa da tribo viking, Melisa, percebendo os esforços daquele 

jovem magrelo, ficou admirada e curiosa. Bald não era alguém estranho para 

ela. Ela sentia que algo o ligava a ele. Nesse momento ela parou e quis saber 

quem era Bald, ignorando o risco eminente do poder maligno do mago atacava 

com raios congelantes todos que estivessem a sua frente. 

Freecius não perdeu a oportunidade, e aproveitando o momento de 

distração de Melisa, lançou um enorme raio de gelo negro em sua direção. 

Bald que estava ajudando na evacuação da área, acabou escorregando nos 

estilhaços de gelo que haviam caído no chão após os ataques de Freecius. O 

que fez com que ele ficasse involuntariamente, entre o golpe certeiro e Melisa, 

fazendo assim, com que ele se transformasse em uma estátua de gelo. 

Freecius gargalhava do herói desajeitado. Melisa fugia, olhando para trás o 

corpo de Bald congelado no chão. Não acreditava no que via, mas não podia 

perder tempo, pois sabia que poderia ser a próxima. Só conseguia pensar no 

ato heroico de Bald, que havia salvado sua vida. Não havia percebido que na 

verdade o que a salvou foi o jeito desastrado de seu conterrâneo. 

Oito meses se passaram. A nevasca provocada por Freecius na região 

foi tão intensa, capaz de criar uma enorme caverna de gelo que acabou se 

tornando habitada por seres mágicos e alguns corajosos humanos (Figura 3). 

O corpo de Bald ainda estava lá. Frio e abandonado. Até ser ouvido um grande 

trovão. Aquele que todos achavam ser uma lenda, era real. T-Thunder, o 

cavalo de fogo. 
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Figura 3 - Inimigos presentes na caverna de gelo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Bald estava descongelado, vivo e muito confuso. T-Thunder ao perceber 

a confusão estampada no rosto de Bald, explica para ele como o seu ancestral 

Barks um dia lhe salvou e conseguiu manter viva a sua lenda. Disse que por 

muito tempo buscou alguém com o sangue de Barks para pagar essa 

promessa feita há muito tempo e que agora finalmente ele estava livre para 

seguir seu caminho sem peso algum na consciência.  

T-Thunder também lhe informou sobre tudo o que aconteceu após o seu 

congelamento e como Freecius havia se transformado no ditador de Peanut 

Island. Para vencê-lo, seria necessário reunir as relíquias tribais. Cada tribo 

tinha em suas mãos uma relíquia mágica com um poder especial, que 

deveriam ser combinadas pelo guerreiro mais forte da ilha para enfrentar uma 

ameaça que pusesse toda a Peanut Island em risco. Agora Bald inicia sua 

jornada em busca das relíquias tribais para derrotar Freecius, e assim trazer a 

paz que reinava sobre a ilha novamente. 

 

2.2 Descrição dos ambientes 

 

O jogo se passa em Peanut Island (Figura 4), que apesar de levar esse 

nome, não é uma ilha e sim um país à beira-mar, isolado do mundo externo 

pelos Montes Hurcheis e o Mythical Ocean. Mesmo os melhores alpinistas não 

conseguiram superar os montes e nem mesmo as melhores tripulações 
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puderam enfrentar os monstros marinhos que viviam por lá. 

 

Figura 4 - Antiga representação do mapa de Peanut 

Island  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Muito antes do Rei Barks e até mesmo antes da criação das quatro 

tribos, o reino de Peanut Island era um local com muita magia dentre campos e 

florestas. A maioria dos habitantes compreendiam a magia e faziam uso dela 

em seu dia a dia. Porém, com passar do tempo, o ensino da magia foi se 

tornando restrito as pessoas com alto poder financeiro. Assim, a magia 

começou a ser esquecida e até mesmo considerada algo negativo pelas 

camadas mais pobres da população, visto que beneficiava apenas os 

interesses dos ricos.  

Com o passar do tempo, a população acabou se revoltando com a 

corrupção e exploração dos dominadores de magia. Com a revolta, toda a alta 

casta foi expulsa das terras centrais e foram viver nas terras perto dos montes 

Hurcheis. Muitos magos de bom coração também foram exilados, pois o povo 

não conseguia mais confiar a magia pudesse ser utilizada para o bem. Esses 

bons magos lutaram para voltarem a ser respeitados pelos habitantes de 

Peanut Island, enfrentando aqueles que se corromperam. Nascia aí o Tratado 

Magikus, que regulamentou o uso de magia em todo o país. Sobre esse tratado, 

nasceu a Tribo dos Magos (Figura 5), que voltou a ser respeitada por grande 

parte do povo, porém, ainda vivia isolada para evitar problemas com grupos 

fanáticos do país. 
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Figura 5 - Habitantes da Tribo dos Magos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um tempo de paz pairou sobre Peanut Island durante um tempo, nessa 

época fora descoberta uma grande área no mar que era muito mais rasa, 

próximo ao litoral norte do país. Essa área era tão rasa, que os monstros 

gigantes marinhos do Mythical Ocean (Figura 6) ficavam impossibilitados de 

habitar. Era um local muito fértil para pesca, de onde seria possível extrair 

comida em abundância para o reino. Com isso, uma pequena província foi 

criada na ilha próxima para abrigar os pescadores. 

Com a abundância de comida proveniente do mar, a vila rapidamente 

cresceu, se tornando tão grande quanto a capital de Peanut Island. Os 

habitantes da vila já estavam enfrentando a fúria do Mythical Ocean, 

descobrindo depois de um tempo, uma ilha de onde começaram a extrair 

materiais raros, alguns inclusive encontrados apenas pelas ricas Terras 

Centrais. 

 

Figura 6 - Monstros que vivem no Mythical Ocean 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Parte do Governo Imperial que vivia no Castelo Imperial (Figura 7) não 

via com bons olhos o crescimento da ilha. Grupos políticos conservadores, 

temendo uma tomada do poder e perder os seus privilégios, iniciaram 

bloqueios comerciais com a vila, tentando dificultar o desenvolvimento da 

região. Isso gerou uma nova revolta entre os povos, culminando em uma nova 

guerra civil no país, mais uma vez tendo como objetivo derrubar ações que 

prejudicassem mazelas da população. 

 

Figura 7 - Castelo da Tribo Imperial 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A força bruta e o numeroso exército da vila eram as principais armas 

contra as forças imperiais. Após muitas batalhas, onde saíram vitoriosos, o 

povo da vila, agora conhecidos como guerreiros vikings, conseguiu se desligar 

do Governo Imperial, tornando-se independente, mas como não era 

autossuficiente ainda para se tornar um país, ficou decidido que assim como os 

magos, formariam uma tribo que também seria parte de Peanut Island e 

ajudaria no seu desenvolvimento, mas estaria sempre em busca de sua 

liberdade, para negociar entre os povos até o dia em que poderiam tomar de 

fato a ilha, e lá, construir o seu país. Assim surgiu a Tribo dos Vikings (Figura 

8). 

 



22 

 

Figura 8 - Habitantes da Tribo dos Vikings 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mesmo perdendo a guerra, grupos políticos da capital nunca desistiram 

de tomar a ilha, e o tamanho poder que tinha a Tribo Viking. Pequenos conflitos 

de grupos rebeldes continuaram acontecendo entre os povos. Uma pequena 

parte da população cansada de viver sobre guerras e buscando um novo local 

pacífico para viver, se reuniu e decidiu abandonar o império, migrando para 

uma região isolada. Lá formaram monastérios e passaram a viver da 

agricultura e da rios formados pelo degelo da neve dos Montes Hurcheis. 

Chegaram a formar um exército que tinha como filosofia “A Mente sobre 

controle do corpo”, porém sempre evitaram o combate, por não acreditar que a 

força resolveria todos os problemas. A Tribo dos Monges (Figura 9), como ficou 

conhecida, ainda cooperava com as outras tribos, pois acreditava em um futuro 

onde todas pudessem se unir novamente. 

Figura 9 - Habitantes da Tribo dos Monges 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com isso, o Governo Imperial perdeu muito a sua força, deixando de ser 

uma grande potência, se tornando uma das quatro tribos que vivia sobre o solo 

de Peanut Island. Focaram suas energias em se especializar na defesa daquilo 

que sobrou do grande império. O principal comando da tribo ainda tem receio 

de perder o que lhe resta, e hoje tenta utilizar a diplomacia para voltar a se 

reestabelecer. A Tribo Imperial (Figura 10) possui muito poder bélico, o que os 

ainda torna respeitados. 

 

Figura 10 - Habitantes da Tribo Imperial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3 Personagens 

 

O jogo será composto por 6 personagens. Cada subcapítulo descreve um 

desses personagens. 

 

2.3.1 Bald 

 

Filho adotivo de um simples camponês, Bald (Figura 11) nunca foi um 

garoto popular em sua tribo, mas sempre se demonstrou corajoso e persistente. 

Apesar de ter um bom coração e de todo seu esforço, seu jeito franzino acabou 

atrapalhando o seu sonho de um dia se tornar um soldado viking. Barrado 

muitas vezes pelos generais do exército de sua tribo, ele nunca desistiu de seu 

sonho e continuou treinando sozinho na floresta, cortando arvores e 

enfrentando pequenos animais na esperança de um dia ser forte o suficiente 

para defender o seu povo e se tornar um herói no Torneio dos Bravos. 

 

Figura 11 - Bald 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3.2  Freecius 

 

O pouco que se sabe sobre Freecius (Figura 12) é que ele foi formado 

em magia pela Tribo dos Magos, mas devido a sua busca por poder sem 

limites e fortes ligações com magias das trevas, desrespeitou o Tratado 

Magikus colocando a vida de inocentes em risco, fazendo com que fosse 

renegado e exilado pela sua tribo. 

 

Figura 12 - Freecius 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.3 Melisa 

 

Melisa (Figura 13) é a princesa das Tribo dos Vikings, sendo popular no 

reino por conta da sua beleza e rebeldia. Vivia fugindo do castelo quando 

pequena, por não ter permissão de brincar com as outras crianças do reino. Ela 

foi muito próxima de Bald durante um curto período em sua infância, porém 

tanto tempo depois ela pouco se lembra da existência de Bald. 
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Figura 13 - Princesa Melisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

2.3.4 Showah 

 

Showah (Figura 14) é atualmente o rei da Tribo dos Vikings e 

responsável por organizar o Torneio dos Bravos. Conhecido por ter o sangue 

nobre da linhagem de Barks, o honrado criador do torneio dos Bravos, rei 

Showah acaba não tendo o respeito de seu povo, que apenas segue suas 

ordens por consideração a história de bravura de Barks. É contra qualquer tipo 

de guerra ou conflito e sempre foi muito duro com Melisa por acreditar que ela 

não devia se misturar com qualquer plebeu do reino. 

 

Figura 14 - Rei Showah 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3.5 T-Thunder 

 

T-Thunder (Figura 15) sempre foi considerado um ser folclórico que 

existia nas florestas de Peanut Island. Ele é um cavalo de fogo que fora visto 

algumas vezes pelas florestas. Ficou conhecido por esse nome por conta do 

som de seu cavalgar, que é ouvido como um forte trovão, mesmo em dias de 

céu limpo. A lenda conta que há muito tempo o cavalo deve um favor ao antigo 

Rei Barks, que salvou sua vida no passado, sendo assim ele continua vagando 

pelas florestas de Peanut Island, buscando um dia cumprir sua promessa. 

 

Figura 15 - T-Thunder 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.3.6 Richard 

 

Richard (Figura 16) é o jovem considerado um prodígio da Tribo dos 

Vikings. Sua força o transformou em um grande soldado e herói, não só para 

vikings, mas para toda Peanut Island. Sua fama acabou o transformando em 

um garoto mimado, se mostrando sempre arrogante e inconveniente. Após 
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salvar o Rei Showah de um terrível atentado, lhe foi prometido a mão da 

princesa Melisa como forma de agradecimento caso ele também honrasse o 

povo viking no Torneio dos Bravos. 

Figura 16 - Richard 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4 Inimigos  

 

 Cada área de Peanut Island apresenta um conjunto de inimigos nativos. 

Alguns deles podem aparecer em outras áreas da ilha, porém com menor 

frequência. A inteligência artificial dos inimigos em Bald, The Viking utiliza 

sistemas de máquina de estados para definir a melhor forma de atacar ou se 

defender. Cada subcapitulo descreve um desses inimigos. 
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2.4.1 Morcego 

 

Um morcego que vive nas cavernas de gelo (Figura 17). Geralmente é 

encontrado em níveis com baixa luminosidade. Possui apenas um ponto de 

vida e morre ao ser atacado com um único ataque. Seu padrão de 

comportamento é voar na direção do jogador quando aproximar demais dele. 

 

Figura 17 - Morcego 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4.2 Aranha 

 

Uma simples aranha encontrada vários ambientes de Peanut Island 

(Figura 18). Ele possui apenas um ponto de vida e morre com apenas um 

ataque e seu padrão de comportamento é descer e subir de sua teia dentre um 

breve espaço de tempo. 

 

Figura 18 - Aranha 

 
Fonte: Elaborado pelo autor
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2.4.3 Esquimó 

 

Um aldeão que vive em terras geladas (Figura 19). Encontrado em 

níveis de gelo. Ele morre ao ser atacado com um combo. Seu comportamento 

de ataque é atirar o arpão em movimento de parábola de acordo com a posição 

de Bald na tela.  

 

Figura 19 - Esquimó 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4.4 Lobo 

 

Um lobo (Figura 20) que patrulha em seu território. Encontrado em níveis 

de gelo ou montanhosos. Possui apenas um ponto de vida, morrendo com um 

ataque simples. Seu comportamento é patrulhar uma área caso o jogador 

esteja distante ou avançar na direção do jogador quando este estiver perto. 
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Figura 20 - Lobo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4.5 Boneco de Neve 

 

Um boneco de neve muito estressado (Figura 21). Possui apenas um 

ponto de vida e morre ao ser atingido por um ataque simples. Seu 

comportamento é atirar as cenouras de seu nariz no jogador de tempos em 

tempos. Porem caso o jogador contra-ataque as cenouras elas voltam para ele 

e o boneco de neve fica paralisado por um tempo. 

 

Figura 21 - Boneco de Neve 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4.6 Lanceiro 

 

Um soldado de patente baixa do exército imperial (Figura 22). Para 

derrotá-lo é necessário bater em seu capacete. Após isso ele fica tonto e com 

as sua guarda baixa, permitindo que o jogador o derrote com um combo. 
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Figura 22 - Lanceiro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4.7 Espadachim 

 

O Espadachim (Figura 23) é um guerreiro que ainda está desenvolvendo 

suas habilidades ao manusear espadas, e por isso acaba não conseguindo 

lidar com o seu principal equipamento de ataque. Para derrotá-lo é necessário 

aguardar ele atacar para ficar com a guarda aberta, assim o jogador pode 

desviar do ataque e derrotá-lo desferindo um combo. 

 

Figura 23 - Espadachim 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4.8 Canhoneiro 

 

Soldado que é responsável por atirar os canhões do império (Figura 24). 

Para derrotá-lo é necessário virar o canhão em sua direção quando tiver 

acesso, atirando assim uma bola de canhão em sua direção.  
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Figura 24 - Canhoneiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4.9 Monstro Batata 

 

O monstro batata (Figura 25) vive debaixo da terra e ataca qualquer um 

pisoteie a linda flor que nasce dele. Ele possui dois pontos de vida e para 

derrotá-lo é necessário se esquivar dele com velocidade e o atacar após isso, 

ou utilizar a técnica de ataque aéreo. 

 

Figura 25 - Monstro Batata 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4.10 Faqueiro 
 

Soldado que ataca lançando duas facas em tempos intercalados (Figura 

26). Para derrotá-lo é necessário desviar das facas e acertar um combo 

completo. Diferente do Boneco de Neve, não é possível rebater os objetos por 

ele atirados. 
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Figura 26 - Faqueiro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4.11 Macaco Troll 

 

Macaco Troll (Figura 27) fica pendurado nos galhos jogando banana nas 

pessoas que passam perto do seu território. Para derrotá-lo é necessário atingi-

lo com um ataque aéreo, derrubando-o de seu galho. 

 

Figura 27 - Macaco Troll 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4.12 Caranguejo   

 

Caranguejo (Figura 28) que ataca girando seu casco de espinho. Para 

derrotá-lo é necessário desviar dele até ele ficar tonto, baixando sua guarda e 
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possibilitando receber os ataques de Bald. Após sua morte, seu casco 

permanece caído no chão, causando danos ao atingir Bald. 

 

Figura 28 - Caranguejo 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

2.4.13 Tanker 

 

O soldado mais forte dos imperiais (Figura 29), desfere seus golpes 

utilizando apenas os seus punhos. Para derrotá-lo é necessário atacá-lo até 

que toda armadura dele seja removida. Fica mais rápido conforme perde a 

armadura. 

 

Figura 29 - Tanker 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.5 Mecânicas do jogo 

 

As mecânicas básicas do jogo foram criadas com base na combinação 

de mecânicas comumente apresentadas em jogos de ação e aventura. 

Como em um jogo de plataforma, o principal objetivo para concluir sua 

jornada é ir do ponto A ao ponto B, superando os obstáculos do ambiente em 

que o personagem vive. Pontes, buracos e espinhos são alguns dos obstáculos 

mais comuns do gênero. Para superar esses desafios, Bald utilizará sua 

agilidade utilizando pulos simples, dash e wall jumping para superar os 

desafios apresentados nos leveis.  

Com a adição dos paradigmas dos jogos de ação, o jogo possui inimigos 

que irão atrapalhar sua jornada para terminar o jogo. Para enfrentá-los, o 

jogador possui um arsenal de ataques com seu machado. A Figura 30 

apresenta uma arte conceitual do combate no jogo. 
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 Ao ser alvejado, Bald perde pontos de vida e, caso sua vida chegue a 

zero pontos, ele morre e o jogador é obrigado a recomeçar a fase desde o 

início ou no último checkpoint, caso tenha atingido algum. Caso o jogador não 

possua vidas extras o jogo termina. 

 

Figura 30 - Arte conceitual dos combates do jogo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.5.1 Mecânicas básicas 

 

 Por ser um jogo de ação e plataforma, a movimentação suave do 

personagem é importante para diversão do jogador. Para isso durante o 

planejamento houve um grande foco na diversidade da movimentação do 

personagem. Assim o jogador possui um leque maior de possibilidades para 

enfrentar os desafios propostos no jogo. 

 A Figura 31 apresenta uma arte com o esboço do conceito de mecânicas 

usados para a criação do design das animações do personagem principal. 

Porém nem todas as vistas foram usadas na versão final e acabaram sendo 
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descartadas pois não combinaram com as mecânicas de combate e interação 

corpo a copo com os inimigos do jogo. 

Figura 31 - Arte conceitual das mecânicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foram produzidas as seguintes animações de movimentações:  

 Andar – Usado para movimentar o personagem; 

 Animação de espera – Utilizada para quando o personagem 

parado durante um certo tempo; 

 Dash – Usada durante um impulso rápido de velocidade; 

 Desequilíbrio – Usado quando o jogador estiver próximo demais a 

uma borda de um precipício; 

 Ataque simples – Usada no ataque com machado; 

 Subir escada – Usado para subir as escadas durante as fases 

 Pulo – Usado para pular; 

 Comemoração – Usada para representar a finalização de uma 

fase; 

 Ataque aéreo – Usada quando um ataque é desferido durante o 

movimento de pulo; 
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 Apanhar – Usada para representar quando Bald é atacado; 

 Pulo na parede – Usada quando o Bald utiliza uma parede para 

dar impulso ou desliza em uma parede. 

 

Figura 32 - Keyframes das animações do personagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.5.2 Mecânicas de perigo 

 

Para trazer maior diversidade no gameplay das fases do jogo, foram 

criadas diversos obstáculos e armadilhas que serão dispostas pelas fases, 

aumentando assim a dificuldade de alguns leveis, diminuindo o uso da 

mecânica de combate e, consequentemente, a tensão do jogador, que agora 

tem que usar seus reflexos para desviar dos obstáculos. Todas as armadilhas 
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foram criadas usando as principais referências das tribos em que elas estarão 

presentes. 

 

Tabela 1 - Tabela de grupo de armadilhas número um 

A) Máquina de pressão S: B) Corrente com bola de espinhos: 

 
 

C) Máquina de pressão mini: D) Bola de espinhos: 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 1 pode se ver o primeiro grupo de armadilhas presentes no jogo: 

 

A) Máquina de pressão grande que desce e tenta acertar o Bald; 

B) Bolas de espinhos presa na corrente para acertar o Bald em pêndulo; 

C) Máquina pressão pequena que tenta acertar o Bald com maior 

velocidade; 

D) Bola dos espinhos que é usada em armadilhas contra o Bald.
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Tabela 2 - Tabela de grupo de armadilhas número dois 

A) Lança mágica: B) Barril do Mr. Barrel: 

 

 

C) Bola de ferro: D) Dispenser: 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 2 pode se ver o segundo grupo de armadilhas presentes no jogo: 

 

A) Lança que sobe e desce usando a magia da pedra magica; 

B) Barril que é jogado para derrubar o Bald; 

C) Bola de ferro usado para armas de jogo e por inimigos imperiais; 

D) Dispenser usado para soltar armadilhas ou inimigos. 
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Tabela 3 - Tabela de grupo de armadilhas número três 

A) Argola Voadora: B) Espinho: 

 
 

C) Canhão no carrinho: D) Jangada: 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 3 pode se ver o terceiro grupo de armadilhas presentes no jogo: 

 

A) Argola Voadora com haste para o Bald poder se pendurar; 

B) Espinho que machuca o Bald caso ele o toque; 

C) Canhão com carrinho usado para atirar bola de ferro; 

D) Jangada perigosa usada para atravessar o rio. 
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Tabela 4 - Tabela de grupo de armadilhas número quatro 

A) Serra gigante B) Pedra bamba 

  

C) Estalactite  D) Caixa de tiro 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na Tabela 4 pode se ver o quarto grupo de armadilhas presentes no 

jogo: 

 

A) Serra que vai em direção do Bald; 

B) Pedra que cai em alguns segundos após o Bald passar sobre ela; 

C) Estalactite cai quando o Bald passa por perto debaixo dela; 

D) Caixa que atira minibolas de ferro de maneira sequencial. 

 

2.5.3 Power-ups 
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Por se tratar de um jogo com raízes em jogos ação e plataforma, todas 

as habilidades do personagem principal já estão disponíveis desde o início do 

jogo. Porem conforme a curva de dificuldade do jogo for aumentando, o jogador 

terá disponíveis dois itens que o ajudarão na jornada e balancearão a 

dificuldade do jogo durante as fases. 

O primeiro item é a Coxa de Peru Assada (Figura 33). Ao entrar em 

contato com ela, Bald recuperará parte de sua vida perdida durante a fase 

. 

Figura 33 - Coxa de peru 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O segundo item é o Life-Up (Figura 34), que tem sua funcionalidade 

parecida com a dos cogumelos verdes de Super Mario Bros., dando mais uma 

chance para o jogador caso ele morra durante alguma fase. 
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Figura 34 - Life-Up 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor
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2.5.4 Colecionáveis 

 

Segundo Rogers (2013), colecionáveis são itens extremamente comuns 

dentre os jogos de aventura e plataforma para estimular o jogador a coletar 

itens para conseguir mais pontos. Dentre estes itens os mais comuns são as 

moedas, anéis, entre outros. 

Porém o estilo de jogo de que estimula a busca pelo high score está fora 

das tendências de mercado pois esses estímulos eram mais comuns na época 

de ouro dos fliperamas. 

 Para trazer ideias já aplicadas e aprovadas no mercado foram usadas 

técnicas comuns em jogos de microcomputadores europeus. Dentre algumas 

das principais características desses consoles estão a limitação das cores e a 

dificuldade de scrolling suave dentre as telas. Logo os game designers 

evitavam a constante troca de tela como acontecia nos jogos de consoles 

japoneses e americanos. Para isso eles utilizavam itens e colecionáveis o 

máximo possível, a fim de trazer estímulos para que o jogador não cansasse 

ou desistisse de jogar em pouco tempo. Os colecionáveis serviam de 

motivação e os mantinha jogando o jogo por mais tempo, mesmo sabendo das 

limitações do jogo. 

Dentre as produtoras de jogos europeias, a Rare acabou ganhando um 

papel de destaque no mercado devido a  qualidade superior de seus jogos 

desenvolvidos para o ZX Spectrum e Commodore64, o que atraiu os olhos da 

gigante japonesa Nintendo, dando origem a parceria que futuramente daria 

frutos como a série Donkey Kong Country, que utiliza um sistema de 

colecionáveis que serviram de inspiração ao jogo Bald, The Viking. 

A Rare utilizava os colecionáveis em Donkey Kong Country não só para 

manter o jogador motivado durante sua jornada. Seus colecionáveis tinham um 

papel de maior destaque dentro da jogabilidade, desde serem utilizados para 

indicar caminhos ou orientar o jogador (geralmente criando esses estímulos 

com as bananas) até acesso a mundos extras e fases bônus que permitiriam o 

jogador a expandir a sua experiência com os jogos. A Retro Studios, empresa 

parceira da Nintendo responsável pelos títulos da Donkey Kong Country após a 
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quebra de parceria entre a Rare e a Nintendo, continuou utilizando muitos dos 

conceitos utilizados pela empresa europeia, adicionando formas de 

desbloquear conteúdos extras, como artes conceituais, utilizando os 

colecionáveis do jogo. 

Na Figura 35 pode ser visualizado como as bananas foram alinhadas 

para que o jogador seja induzido a pular do barril em direção ao alvo no chão, 

sendo assim recompensado com uma vida. Isso possibilitava ao jogador 

entender como funcionava o sistema de encerramento dos níveis em Donkey 

Kong Country 2.  

 

Figura 35 - Bananas indicando o caminho 

 
Fonte: Rare (1995) 

 

Utilizando essa mesma técnica, ao iniciar a concepção dos leveis do 

jogo, foi pensado em uma forma de colecionável que tivesse uma função de 

indicativo de caminhos e que também o ajudasse a descobrir mecânicas. 

Assim foi desenvolvida a Moeda de Peanut Island (Figura 36). 
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Figura 36 – Moeda do reino de Peanut Island 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A principal moeda do reino de Peanut Island, criada em homenagem ao 

Rei Barks pelos seus esforços em pôr um fim à guerra dos povos Viking contra 

os Imperiais. 

Na Figura 37 é apresentado um conceito de level design de uma fase do 

jogo na caverna de gelo. A posição das moedas na fase tem o objetivo de fazer 

com que o jogador, ao tentar obtê-las, aprenda alguns princípios básicos do 

jogo, como o pulo simples, o impulso na parede, a utilização de escadas e a 

navegação sobre plataformas móveis. 

 

Figura 37 - Projeto do level design no papel 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Além disso, as moedas também apresentam outras funcionalidades. 

Além de guias, ao coletar 100 delas o jogador ganha uma vida extra.  

 

2.6 Controle do jogo 

 

A Figura 38 apresenta a identificação de cada botão (comando) utilizado 

no jogo e a Tabela 5 apresenta a funcionalidade de cada um desses botões. 

 

Figura 38 - Joystick para identificação dos botões utilizados no jogo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tabela 5 - Mapeamento dos comandos utilizados no controle 

Comando Descrição 

2 D-pad usado para movimentação do jogador 

3 Analógico usado para movimentação do jogador 

7 Coloca o jogo em estado de espera e abre o menu do jogo 

8 Pausa o jogo durante o gameplay e seleciona nas telas de menu 

X Golpe básico, e em alguns inimigos habilita o combo. 

A Pulo e, quando o personagem estiver encostado na parede fora do 

chão, utilizado para realizar o Wall Slide 

B Dash e, quando o personagem estiver encostado na parede fora do 

chão, utilizado para impulsionar o Wall Jump 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.7  Fluxo de jogo 

 

` O jogo será composto pelas seguintes telas:  

 

• Tela de Menu; 

• Tela de Introdução; 

• Tela de Configurações de Jogo; 

• Tela de Seleção de Progresso; 

• Tela de Mapa de Seleção de Fases; 

• Tela de Carregamento – entre telas; 

• Tela de Créditos. 

 

A Figura 39 apresenta o fluxo de telas do jogo 

 

Figura 39 - Sequência de telas do jogo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.7.1 Tela de menu 

 

O menu do jogo (Figura 40) foi feito com base em menus de jogos para 

celulares, que quando estão na horizontal, costumam posicionar os botões de 

ação a sua esquerda. E ao escolher uma opção do menu, um painel suspenso 

surge por trás dos botões de opções, indo da esquerda para a direita. 

 

Figura 40 - Tela de Menu 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para deixar o jogador ambientado ao reino de Peanut Island, o 

background dos menus apresenta sempre uma imagem das paisagens 

encontradas durante a jogabilidade. 

 

2.7.2 Tela de pause 

 

A tela de pause do jogo (Figura 41) o deixa em modo de espera, 

utilizando um fade sobre a tela onde estava acontecendo o jogo e 

apresentando dois botões de ação para o jogador. O botão “Continue” permite 

que o jogador continue jogando a fase em que estava antes da parada 

acontecer, já o botão “Quit” permite que o usuário encerre a aplicação. 
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Figura 41 - Tela de Pause 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

2.7.3 Outras telas 

 

A fim de remeter aos clássicos jogos de NES e MasterSystem a tela 

inicial do jogo possui uma estética simplista que era comum nos jogos dessa 

geração. A tela de apresentação do jogo (Figura 42) apenas apresenta os 

logotipos do jogo, do grupo de desenvolvimento e o logo da Fatec. Ao 

pressionar o botão start o jogador será levado a tela de menu principal do jogo. 

 

Figura 42 - Tela de Apresentação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao perder todas as vidas durante o gameplay o jogador é levado à tela 

de Game Over (Figura 43). Ao chegar nessa tela o jogador deve recomeçar 

sua jornada. 
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Figura 43 - Tela de Game Over 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Na tela de gameplay (Figura 44), encontra-se o jogador, representado 

pelo avatar do Bald, artefatos da HUD, objetos do cenário, inimigos, tilesets e 

backgrounds de acordo com a fase em que o jogador estiver no momento. 

 

Figura 44 - Tela de Gameplay 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

  

Na tela de créditos (Figura 45) estão apresentadas as funções de cada 

integrante do grupo, o orientador da equipe, o logotipo da Fatec e um botão 

que permite ao jogador retornar ao menu principal. 
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Figura 45 - Tela de Créditos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Na tela de controles (Figura 46) o jogador é apresentado aos comandos 

do jogo, tanto se estiver jogando no teclado quanto se estiver jogando no 

gamepad. 

Figura 46 - Tela de Controles 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, a tela de cenas de corte (Figura 47) apresenta a história que 

antecede os acontecimentos da próxima fase que será jogada pelo jogador. 
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Figura 47 - Tela de Cena de Corte 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.8 Gráfico de ritmo 

 

O jogo é composto por 3 fases. A primeira fase possui um ritmo mais 

calmo para ensinar o jogador como lutar e passar pelos desafios básicos que 

serão encontrados ao longo do jogo inteiro. Já a segunda fase é focada em 

apresentar inimigos que apresentassem maior dificuldade de combate, com o 

intuito de fazer o jogador assimilar as mecânicas de combate. Na terceira fase 

é juntar as dificuldades e o aprendizado das duas primeiras fases.  

Todas as três fases foram planejadas em papel. Após isso foram criados 

os mockups das fases. Assim criando um teste visual de como seria o design 

final da fase e somente depois desses procedimentos os assets foram 

produzidos no Photoshop CS6. 
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2.8.1 Nível 1 

 

Essa fase se passa em uma floresta de Peanut Island (Figura 48). Por 

ser uma pessoa ansiosa, no dia anterior do torneio, Bald fica treinando na 

floresta, e ele cai no sono lá mesmo e acaba acordando tarde. Assim ele tem 

que correr para o torneio dos bravos. 

 

Figura 48 - Fase da floresta 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

• Nome do nível: Floresta; 

• Hora do dia: Fim da manhã; 

• História: Bald correndo para chegar a tempo de participar do torneio; 

• Progressão: Esquerda para direita; 

• Tempo de jogo: Média de 2 minutos; 

• Mapa de cores: Verde e marrom; 

• Inimigos: Macaco Troll, Monstro Batata, Caranguejo, Morcego, Aranha, 

Faqueiro; 

• Mecânicas: Pular buracos e subir árvores; 

• Perigos: Espinhos, jangada, espinhos, buracos e inimigos; 

• Power-ups: Coxa de peru 

• Trilha musical: Pixel City Groovin 
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2.8.2 Nível 2 

 

Bald chega atrasado na cidade imperial (Figura 49) e começa a trilhar 

seu caminho em direção a arena do torneio, porém nota um clima tenso no 

ambiente. Estranhos soldados e outros campeões que estão tentando chegar à 

arena o atacam antes de começar o torneio dos bravos. 

 

Figura 49 - Fase da cidade 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

• Nome do nível: Cidade; 

• Hora do dia: Tarde; 

• História: Bald é atacado ao chegar nas proximidades do torneio; 

• Progressão: Da esquerda para a direita com foco nos combates; 

• Tempo de jogo: Média de 3 minutos; 

• Mapa de cores: Cinza e marrom claro; 

• Inimigos: Espadachim, Canhoneiro, Tanker, Faqueiro, Morcego, 

Lanceiro 

• Mecânicas: Combate, dash, impulso em paredes, utilizar ganchos; 

• Perigos: Espinhos, serras, serras e canhões; 

• Power-ups: Life-up, Coxa de peru 

• Trilha musical: The Pixeltown Police 

2.8.3 Nível 3 

 

Após chegar e entrar no campeonato, o terrível mago do gelo Freecius 

ataca a guarda da princesa e os competidores do evento. Bald ajuda no 
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combate e resgata os populares do local, porém num descuido ele acaba 

sendo congelado pelo mago. 

 Ele é acordado por um cavalo de fogo tempos depois numa caverna de 

gelo (Figura 50). O cavalo é o lendário T-Thunder, que lhe conta o que fazer 

para salvar o povo de Peanut Island, mas antes ele deve sair da caverna para 

iniciar sua jornada. 

 

Figura 50 - Fase da Caverna de Gelo 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

• Nome do nível: Caverna de Gelo; 

• Hora do dia: Manhã; 

• História: Bald acorda na caverna e precisa encontrar o caminho da 

saída; 

• Progressão: Esquerda para direita; 

• Tempo de jogo: Média de 5 minutos; 

• Mapa de cores: Tons de azul; 

• Inimigos: Esquimó, Lobo, Boneco de Neve, Morcego, Faqueiro; 

• Mecânicas: Combate, dash, impulso em paredes, navegação sobre 

plataformas.; 

• Perigos: Serras, estalactite, buracos, plataformas voadoras; 

• Power-ups: Life-up, Coxa de peru 

• Trilha musical: Busy Day At The Market 

2.9 Música e efeitos sonoros 
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As músicas do jogo para essa edição do trabalho de graduação foram 

selecionadas do site SoundImage.org, e todas foram compostas por Eric 

Matyas. Já os sons utilizados em efeitos de ataque e coleta de itens foram 

desenvolvidos pelos membros do grupo, utilizando o Audacity e o FL Studio. A 

Tabela 6 descreve as informações de nome, descrição e tempo de cada efeito 

sonoro e música. 

 

Tabela 6 - Efeitos sonoros utilizados no jogo 

Nome do arquivo Descrição Tempo 

Sons do personagem Bald  

Ataque.wav Som utilizado no ataque simples e no combo 1 segundo 

AirAttack.wav Som utilizado no ataque aéreo 1.5 segundos 

Coin.wav Som utilizado ao coletar uma moeda 1.5 segundos 

Hit.wav Som utilizado ao tomar algum dano 1 segundo 

Música da Cena de corte 1  

Move it Out.mp3 
Música com ar épico para mostrar o início da 

história do jogo 
00:00:48 

Música do Nível 1  

Pixel City Groovin.mp3 
Música com ambientação divertida, para o primeiro 

desafio do jogo 
00:02:05 

Música da Cena de corte 2  

Trekkin On Foot.mp3 
Música com ar calmo, mostrando que Bald estava 

tranquilo antes de toda a tensão aconteceria 
00:00:43 

Música do Nível 2 

The Pixeltown 

Police.mp3 

Música com ar de ação para os primeiros grandes 

desafios de Bald 
00:01:46 

Música da Cena de corte 3 
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Quiet Tension.mp3 
Música densa para ilustrar a parte da história onde 

o mago Freecius inicia seu ataque. 
00:01:24 

Música do Nível 3 

Busy Day At The 

Market.mp3 

Música que ilustra o início da jornada do herói 

contra o vilão. 
00:01:13 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

2.10 Cenas de corte 

 

Como o projeto possui uma história muito rica, existia uma necessidade 

em entregar ao jogador todo o conhecimento possível sobre Peanut Island e 

Bald ao jogador em contato com esse universo. Porém por ser um jogo focado 

na ação frenética do jogador, realizar longas pausas com caixas de diálogo ou 

uso de textos durante a jogatina não eram as melhores opções, pois 

desaceleravam o ritmo do jogo, causando uma quebra na experiência obtida 

pelo jogador. Pensando nisso foram estudados modos dinâmicos para contar 

essa história. Assim ficou decidido a utilização de cenas de corte semelhantes 

às do jogo Ninja Gaiden, especialmente a versão do NES.  

Além de excelente jogabilidade, o jogo Ninja Gaiden apresentava ótimas 

cenas de corte, como é possível observar na Figura 51, tudo isso usando 

pouco recurso de armazenamento que os cartuchos da época ofereciam. E 

através de sprites com movimentação inspirada no cinema e quadrinhos, toda 

a história do jogo era contada ao final de cada fase e não mais nos manuais, 

como era o padrão da época. 

Figura 51 - Cena de corte em Ninja Gaiden 

 
Fonte: Ninja Gaiden, Tecmo - 1988 
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Tendo as cenas de corte de Ninja Gaiden como referência, foram 

desenvolvidas três animações para contar a história contextual do que está 

acontecendo no universo do jogo.  As animações seguiram um padrão visual 

simples contendo poucas animações que são apresentadas ao jogador antes 

do início de uma fase. 

Todas as cenas foram desenhadas a mão (Figura 52) e depois 

passaram por um processo de pintura digital que deram o acabamento a arte. 

 

Figura 52 - Arte conceitual para cena de corte da abertura do jogo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.11 Organização e produção do projeto 

 

Para organização e execução do projeto foram estudadas e executadas 

uma mistura de duas técnicas de engenharia de software, Programação 

Extrema (Extreme programming ou XP) e SCRUM. A ideia ao usar esses 

métodos foi reduzir ao máximo o tempo de planejamento, dando maior foco à 

manutenção do software. 

 

2.11.1  Extreme Programming 

 

Extreme programming (XP) é uma metodologia ágil de desenvolvimento 

de software feita para equipes de pequeno e médio porte que irão desenvolver 

um software com métricas de conclusão vagos e que precisam de constante 

manutenção ou que possam ter mudanças de paradigma (SILVA, 2016). 
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Segundo o autor, os fundamentos do XP são baseados em valores 

básicos: Feedback rápido, prever mudanças durante o desenvolvimento, 

codificação evolutiva e uma busca constante de qualidade. Durante esta busca 

são sempre utilizados métodos e métricas de controle de qualidade. Sendo 

eles os mais comuns. Custo, tempo, qualidade e escopo. 

 O escopo do projeto é uma das métricas mais importantes, pois através 

dele a equipe pode ter uma visão aproximada do tempo que será dispendido no 

projeto, assim podendo ter um vislumbre de um custo geral. Enquanto isso, a 

qualidade do projeto é verificada durante pequenos testes aonde rápidos 

feedbacks retornam para o time. 

 

 Boa parte das funcionalidades são sempre implementadas quando é de 

grande interesse para a equipe.  

 Evitar generalização no sistema. Evitar refazer funcionalidades muito 

semelhantes, criando funções generalistas com grande adaptabilidade 

 Maior no foco sistema funcionando mesmo que com poucas funções 

implementadas, sempre com pequenos períodos de entrega das novas 

funções; 

 

Essas características foram aplicadas pois traziam dinamismo e 

motivação a equipe, trabalhando melhor os prazos de entregas. Inicialmente foi 

criado um calendário (Figura 53) para a organização das tarefas dos 

programadores.  

Figura 53 - Cronograma definido pelo time 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Devido as diferenças de disponibilidade de cada membro da equipe, 

houve uma necessidade de adequação da divisão das funções e das datas de 

entrega. Planejamento que evitaria problemas de dependência durante o 

desenvolvimento da codificação. 

Dentre as diversas práticas de Extreme Programming existentes, abaixo 

estão listadas algumas das que foram utilizadas durante o desenvolvimento do 

jogo: 

 

• Jogo de Planejamento (Planning Game): O desenvolvimento é feito em 

ciclos de reuniões semanais. Durante essa reunião, os desenvolvedores 

e o designer se reúnem para planejar as funcionalidades que serão 

priorizadas no desenvolvimento durante a semana e concluem as 

tarefas da semana anterior;  

• Design simples (Simple Design): Simplificar classes e códigos durante o 

desenvolvimento do projeto, fazendo com que mesmo durante as etapas 

iniciais de desenvolvimento o projeto já pudesse ser testado pelo 

jogador; 

• Propriedade coletiva (Collective Ownership): O código fonte não possui 

um dono ou responsável fixo, e não é preciso de autorização para 

atualizar ou modificar o mesmo. Permitindo assim que todos entendam o 

funcionamento de um objeto ou função dentro da codificação; 

• Programação Pareada (Pair Programming): Para problemas mais 

complexos a dupla de programadores do projeto utiliza apenas um 

computador e o menos experiente digita o código e o mais experiente 

acompanha e revisa o código em tempo real. Assim evoluindo as 

habilidades da equipe e diminuindo a possibilidade de erros. 

 

2.11.2 SCRUM 

  

SCRUM é um sistema de trabalho interativo e incremental muito utilizado 

no gerenciamento de projetos, sendo comumente aplicado no desenvolvimento 

de softwares ágil.  
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 Atualmente o SCRUM é um dos frameworks de trabalho mais usados 

dentre os desenvolvedores de jogos. Pois assim como o XP, o SCRUM foi 

criado com foco em projetos com difícil planejamento. Para contornar isso, ele 

utiliza mecanismos de controle de processo empírico, tendo o foco em Ciclos 

de feedback, que são a base dessa técnica.  

 Devido à grande semelhança com o XP, que foi a base do projeto, 

apenas algumas técnicas do Scrum foram utilizadas para organizar o 

cronograma da equipe: 

• Funções são entregues com as funcionalidades completas; 

• Discussões frequentes sobre o status do projeto; 

• Problemas no projeto não são ignorados. 

Os ciclos de desenvolvimento foram divididos em Sprints com curta 

duração de apenas uma a duas semanas. Para organizar a equipe em cada 

sprint, foi utilizado o software online Trello (Figura 54), que possibilitou um 

maior controle e acompanhamento das tarefas do time durante o período. 

Figura 54 - Tarefas organizadas no Trello 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 RESULTADOS 

 

Descrição dos resultados alcançados no desenvolvimento do projeto. 

 

3.1 Relatório do jogo Versão Alfa 

 

Uma pesquisa foi realizada no dia 03 de abril de 2019 com os alunos do 

6º semestre na disciplina de Jogos para Console a fim de avaliar a versão alfa 

de cada jogo desenvolvido como proposta de atividade prática do semestre. O 

questionário apresenta 5 questões de múltipla escolha e uma dissertativa. 

O jogo "Bald, The Viking", foi apresentado e avaliado pelo público 

presente composto por 37 colegas de sala. A Figura 55 apresenta um gráfico 

de barras com desvio padrão que avalia as seguintes informações: 

originalidade (6.22 ± 1.97), diversão (6.81 ± 2.3) e mercado (6.51 ± 1.87). 

 

Figura 55 - Gráfico com as avaliações dos alunos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para complementar a análise do questionário, foi identificado o número 

de pessoas que gostaria de jogar este jogo e quanto pagaria por ele. A Figura 

56.a, ressalta que, 86.0% dos respondentes demonstraram interesse, no 
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entanto 14.0% dizem que não. A Figura 56.b apresenta quantos pagariam pelo 

jogo em intervalos pré-definidos: 29.7% (Entre R$ 10,00 e R$ 20,00), 27.0% 

(Entre R$ 20,00 e R$ 30,00), 2.7% (Entre R$ 30,00 e R$ 50,00) e 40.5% 

(Menos R$ 10,00). 

 

Figura 56 - Pesquisa realizada com os alunos em âmbito comercial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Para concluir a análise do jogo alfa, os participantes fizeram os 

seguintes comentários (copiado na íntegra): 

 Arredondar um pouco mais o tile em pixel que mais aparece no 

jogo, ou distingui-los um pouco. 

 Animação da coleta de moedas um pouco lenta 

 A física está muito estranha, diferença de arte do fundo para a 

plataforma não está legal 

 Considerando que é um alfa já imagino que faça parte do plano 

de vocês melhorarems a fluidez da movimentação, mas caso não for 

recomendo.    

 Mais objetivos 

 Ter mais inimigos;  

 Alguns tiles estão um pouco contrastantes  

 Jogo precisa ser mais desafiador 

 Animações não estão tão fluídas, objetos como moedas estão um 

pouco grandes. 
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 a física do jogo esta um pouco estranho e falta hud  

 Dar mais utilidades para as moedas 

 verificar as camadas dos inimigos pois esta estranho o boneco de 

neve derrotado ficar afrente do personagem, se o nome é bald 

precisamos de um personagem careca 

 mais artes que lembrem a tem viking 

 Através da mecânica, você não consegue sentir o peso do 

personagem e não condiz com o que ele é 

 Achei as animações de ataque um pouco lentas 

 Tentar mudar a cor das plataformas para contrastar mais com o 

fundo(tive dificuldade em enxergar). Tentar dar uma utilidade maior para as 

moedas além de servirem de guia visual para caminhos no jogo. 

 as animações parecem um tanto lenta, não parece dinamico  

 Arte contrastante e mecanicas estranhas 

 Os inimigos poderiam renascer depois de morrer quando player ir 

muito longe e voltar 

 Trabalhar a disposição das huds do jogo, aprimorar as animações 

e atrasos 

 Trabalhar melhor a verticalidade do jogo. Focar melhor na 

identidade visual (padronização de estilo principalmente) 

 Melhorar as sprites de  plataforma para mixar corretamente com a 

neve 

 Gostei da ideia, uma sugestão é trabalhar mais na parte da HUD 

 Melhorar a interação do personagem e inimigos 

 esta faltando mais ação contra o personagem, para dar animo na 

temática, e também melhorar a game design.  

 Falta melhorar a mecânica do pulo na parede e esta muito azul. 

 melhorar a animação da coleta de itens 

 A movimentação está um pouco lenta por se tratar de um jogo 

que exija uma jogabilidade de resposta mais rápida 

 Precisa de uma animação mais fluida 

 Se possível unificar os estilos das sprites, não fazer apenas o 

level design em pixelart. 
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 as plataformas estão bem fora do game muito quadrada mudar 

apenas as azuis com pedrinhas pequenas e quadradas, o back após passar 

o tamanho eh possível ver quando acaba na altura colocar o restante na 

altura, colocar mais coletaveis 

 Buscar mais desenvolvimento da historia 

 Seria interessante adicionar uma mecânica de agarrar no jogo 

 animações estao muito lentas 

 mais informações no hud e mais uniformidade na arte 

 Achei a fluidez do jogo, no geral, um pouco lenta. A velocidade 

que ele desliza na parede, por exemplo, acho que poderia ser maior. 

 

3.2 Relatório do jogo Versão Beta 

 

Pesquisa realizada no dia 15 de maio de 2019 com os alunos da 

Faculdade de Tecnologia de Americana na disciplina de "Jogos para Console", 

a fim de, avaliar a versão beta de cada jogo desenvolvido como proposta de 

atividade prática do semestre. O questionário apresenta 2 questões 

demográficas, 6 questões de múltipla escolha e 2 dissertativas. 

O jogo "Bald, The Viking", foi testado e avaliado por um grupo de 25 

pessoas, composto por 4 mulheres e 21 homens com média de idade de 26 

anos. A Figura 57 apresenta um gráfico de barras com a média e desvio 

padrão das seguintes avaliações: história (5.96 ± 2.71), música e efeitos 

sonoros (7.44 ± 1.6), jogabilidade (8.36 ± 1.16), interface do usuário (8.44 ± 

1.5) e gráficos (8.84 ± 0.97). 
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Figura 57 - Gráfico com as avaliações beta dos participantes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Segundo os participantes, o jogo se destaca pelos seguintes pontos 

fortes (resposta copiada na íntegra): 

 Uma variedade grande de inimigos 

 O gameplay e core do jogo estão bem implementados e parecem 

(pelo que vi) finalizados. 

 animações e inimigos 

 Jogabilidade muito boa 

 a animação do avatar ficou muito boa, tanto nos ataques e 

principalmente quando ele fica parado 

 Gráfico 

 Variedade de inimigos 

 É um jogo de aventura e pode ser desenvolvido em vários 

cenários  

 Gráficos 

 Mecânica simples, jogabilidade no controle muito fluído, cenários 

bem montados, inimigos com ataques diversos 

 Arte 

 Arte bem desenvolvida e com boa definição dos personagens e 

fácil jogabilidade. 

 O jogo possui diversas dinâmicas de interação 

 Fluidez da animação. 

 HUD linda, animações fluidas 
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 Visual extremamente bonito, inimigos bem feitos, tá tudo lindo pra 

caralho! 

 Controles e cenários bons 

 grafico e musica  

 Muito lindo e trabalhado o cenario e jogabilidade 

 jogabilidade, graficos, personagem, obstaculos, ambientes, o jogo 

está MUITO bom 

 Boa arte e trilha sonora 

 A jogabilidade é muito divertida e contribui bastante para a 

diversão 

 Gráficos muito bom e os inimigos parecem estar vivos 

A Figura 58 apresenta uma nuvem de palavras resumindo os 

comentários dos pontos fortes do jogo avaliado. 

 

Figura 58 - Resumo dos pontos fortes em formato de nuvem de palavras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para complementar a análise do jogo beta, os participantes ressaltaram 

os seguintes pontos fracos (resposta copiada na íntegra): 

 Jogabilidade 

 Ausência de narrativa. 

 O controle analógico ainda não está funcionando, o que 

melhoraria muito os controles de movimento do personagem 

 Pouca narrativa e instruções de controles  

 Precisava de um encerramento para as fases. Falta menu pra 

iniciar o jogo 
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 Combate um pouco bugado contra alguns inimigos 

 Capacidade de movimentos e naturalidade dos mesmo 

 Talvez seja a falta de costume, mas achei a jogabilidade não 

muito fluída. 

 Qual a história do jogo? Colocar mais itens para recuperar vida na 

fase 

 ajustar colisor do personagem com inimigos em movimento 

 Faltou uma história que envolva o jogador e mostre o objetivo a 

ser alcançado, faltou um menu inicial apresentando os principais comandos. 

 Pulo com bug, demorando um pouco para pular ou não pulando 

em alguns locais. 

 A personagem as vezes tenta fazer um walljump nas escadas  

 Pequenos bugs nas partes da água, nas plataformas, implementar 

o walljump nos troncos das arvores 

 Alguns inimigos quando morrem eles atravessam o chão 

 As faces são grandes de mais, e você não ganha um prêmio ou 

uma habilidade nova por ter passado elas 

 Possui diversos bugs 

 Não tem knockback, inimigos podem encostar e ficar em cima até 

matar. 

 não abaixa 

A Figura 59 apresenta uma nuvem de palavras resumindo os 

comentários dos pontos fracos do jogo avaliado. 

 

Figura 59 - Resumo dos pontos fracos em formato de nuvem de palavras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para concluir a análise do questionário, foi identificada qual a dificuldade 

que o jogo apresentou para os participantes. A Figura 60 apresenta o 

percentual de dificuldade do jogo: 32.0% (Difícil) e 68.0% (Normal). 

 

Figura 60 - Gráfico do percentual de dificuldade do jogo por participantes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

3.3 Análise da loja 

 

Após a publicação do jogo no dia 30 de maio de 2019, o jogo ficou 

disponível para download junto de um formulário que coletou algumas 

informações sobre a opinião dos que jogaram. Além disso, a plataforma Itch.io 

permitiu que os integrantes do grupo obtivessem alguns dados importantes 

(Figura 61) sobre o alcance do jogo. 

 

Figura 61 - Resultados obtidos na loja 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Referente ao formulário, dos 81 usuários que efetuaram o download, 

apenas 26 submeteram feedbacks à equipe. Desse grupo, 3 mulheres e 23 

homens com média de idade de 27 anos. A Figura 62 apresenta um gráfico de 

barras com a média e desvio padrão das seguintes avaliações: gráficos (8 ± 

2,08), jogabilidade (7 ± 2,20), música e efeitos sonoros (8 ± 2,18), história (8 ± 

1,98) e diversão (8 ± 2,08). 
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Figura 62 - Avaliação dos jogadores de acordo com as respostas coletadas no formulário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo os participantes, o jogo se destaca pelos seguintes pontos 

fortes (resposta copiada na íntegra): 

 tem monstros em locais interessantes com uma dificuldade 

interessante 

 Adorei os gráficos. Os inimigos e o protagonista (assim como os 

cenários), estão agradáveis de se olhar e coerentes.  

 Simples e muito rápido, sem load e enrolação na hitoria 

 A história tem um caminho legal, apesar de passar muito rápido. 

 Visual retro. 

 Arte do jogo, trilha sonora das fases, gameplay simplificada 

 Música, arte, história, jogabilidade. A diversidade de comandos 

 diversidade de comandos, curva de aprendizagem 

 Cutscene muito bem feita detalhada 

 mecânica, arte, tudo em sua maioria e,e 

 Representação gráfica dos cenários e personagens 

 os graficos são bem legais 

 Jogabilidade fluida, jogo intuitivo 

 Por se tratar de vikings vai fazer sucesso, otimo contexto 

 É um jogo que faz a gente ficar vidrado 

 Gráficos, Músicas, Level design 

 Boa historia 

 A história do jogo é muito boa e bem coerente, as paisagens são 

bem feitas e o personagem principal é cativante (e fracote kkkk) 
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A Figura 63 apresenta uma nuvem de palavras resumindo os 

comentários dos pontos fortes do jogo avaliado. 

 

Figura 63 - Resumo dos pontos fortes em forma de nuvem de palavras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Também foram colhidos feedbacks referentes aos pontos fracos do jogo, 

segundo os participantes (resposta copiada na íntegra): 

 

 Controles meio chatos de se guardar inicialmente, um pequeno 

bug envolvendo o mouse 

 é possível atravessar a fase sem relar ou matar a maioria dos 

monstros no caminho. 

 A UI está muito separada, talvez juntar os pontos de vida com as 

moedas. Quando morre, eu gostaria de uma tela de game over ou poder 

voltar para o menu inicial, mas não consigo. O feedback de tomar e dar 

dano nos inimigos deveria ser maior, com um knockback de leve. 

 Falta de efeitos sonoros/gemidos nas horas dar e receber dano 

 Falta algumas funcionalidades 

 sem musica no menu do jogo, clicar com o mouse gera um bug no 

menu e 

 Genérico, arte tosca, música genérica também, sinceramente 

achei fraquíssimo 

 Talvez melhorar o post processing, e utilizar de mais efeitos na 

iluminação. 

 cheio de bug 
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 eventuais bugs 

 Quando o avatar estava na argola com helice, ele não conseguia 

coletar as moedas 

 não tem eastereggs ao explorar o mapa e o mapa é linear, não 

deixando o gosto por rejogabilidade 

 Às vezes dá a impressão que ao perder vida ainda estando com 

duas vidas sobrando, a fase reinicia como se tivesse perdido todas 

 senti falta de tutorial 

 Só melhorar o grafico para um 4K resto ta okay!!! 

 Incluir magia 

 Movimentação da câmera 

 Sem pontos 

 bugs e falta de tutorial 

 Controles no teclado 

 A musica na hora da narração é um pouco melancólica, passa 

uma sensação de tristeza e não a de vontade de embarcar na aventura do 

Bald. 

 

A Figura 64 apresenta uma nuvem de palavras resumindo os 

comentários dos pontos fracos do jogo avaliado. 
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Figura 64 - Resumo dos pontos fracos em forma de nuvem de palavras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na reta final do desenvolvimento do projeto Bald, The Viking, pode ser 

feito um balanço de resultados obtidos, onde a conclusão do time é que foi 

possível alcançar muitas das expectativas que todos tinham. 

Parte do que foi planejado para o jogo está presente no que foi 

apresentado para a conclusão do curso. Com os testes aplicados, pode-se 

visualizar que nem todas as ideias desenhadas funcionaram da forma 

esperada, o que deve ser revisada para uma futura versão. 

Foi importante observar a forma como os jogadores interagiram com o 

projeto, suas principais sugestões de melhorias a ser implementadas e suas 

expectativas. Todo o feedback colhido com os alunos da aula de Jogos para 

Console, que foi o laboratório para o desenvolvimento do jogo, foi levado em 

consideração para a implementação de melhorias e correções. 

 

4.1 Postmortem 

 

Fora do contexto de jogos digitais, a expressão postmortem em uma 

tradução literal significa “o que vem após a morte”. Conclui-se que, no contexto 

de jogos digitais, o postmortem é uma análise geral de todos os retrospectos, 

positivos e negativos, do jogo que estiver sendo analisado. 

É nesse momento que a equipe observa quais aspectos fizeram o jogo 

obter grande sucesso ou entender o que faltou para que aquele projeto fosse 

aclamado pela comunidade. 

Segundo Chandler (2006), é importante que seja feita tal avaliação, 

levando em consideração diversos aspectos como: 

 

 O cronograma foi bem planejado? 

 Os recursos empregados eram realmente necessários ou 

estavam adequados com as expectativas dos envolvidos? 
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 As funcionalidades propostas e implementadas eram de fato 

necessárias e estavam de acordo com o planejado? 

 Qual foi o aprendizado da equipe envolvida no projeto? 

 E, por fim, foram atingidas as expectativas da equipe de 

desenvolvimento e dos jogadores? 

 

4.1.1 O que deu certo? 

 

Ao final do desenvolvimento dessa etapa do projeto Bald, The Viking, a 

equipe fez um levantamento dos pontos positivos observados durante o 

desenvolvimento do projeto, destacando os abaixo: 

 

• Aprendizado: Muito antes de se tornar um trabalho de graduação, 

o intuito do projeto do jogo Bald, The Viking era trazer mais 

experiência na área de desenvolvimento de jogos aos membros 

da equipe que, devido ao mercado de jogos brasileiro ainda estar 

em fase de crescimento e amadurecimento, poderiam nunca ter a 

possibilidade de implementar um jogo com grande potencial 

comercial. Durante o ciclo de desenvolvimento, o time se deparou 

com uma curva de aprendizado que fez com que a equipe 

evoluísse muito. O designer principal aprimorou muito suas 

técnicas artísticas, principalmente nas animações, enquanto os 

programadores puderam conhecer melhor a engine Unity durante 

o desenvolvimento do jogo. 

• Escopo e planejamento do projeto: com o projeto do jogo Bald, 

The Viking, a equipe de desenvolvimento buscou desenvolver o 

“jogo que sempre quis jogar”. Essa preocupação em desenvolver 

um projeto que atingisse as próprias expectativas e que também 

fosse atrativo a outros jogadores, comercialmente falando, fez 

com que os envolvidos planejassem muito bem cada detalhe do 

jogo, seja em sua jogabilidade, história ou design. 

• Busca por qualidade: Após os primeiros feedbacks recebidos na 

apresentação do jogo em estado alfa na aula de Jogos para 
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Console, os integrantes do time sempre estiveram atentos as 

avaliações dos jogadores e sobre os principais aspectos 

negativos apontados, buscando melhorar o produto e assim 

atingir bons resultados no mercado futuramente. 

• Design do jogo: Em quase todas as avaliações, uma das 

características mais bem avaliadas pelos jogadores sempre foi a 

estética do jogo. As animações são bem fluidas, os personagens 

têm um carisma especial e marcantes e o trabalho desenvolvido 

nas cenas de corte mostram a dedicação do designer em 

apresentar um jogo bonito ao público. 

• Conteúdo desenvolvido: Todo o conteúdo desenvolvido ao 

redor da história do jogo sempre foi muito bem planejado, com a 

equipe entendendo suas limitações técnicas e de tempo. O jogo 

apresenta uma narrativa longa e interessante, que ainda pode 

aproveitar muito mais do que foi apresentado para trazer o 

sentimento de imersão ao jogador. Com relação a jogabilidade, os 

programadores buscaram sempre realizar polimentos e correções 

de bugs durante todo o andamento do projeto para que essas 

interrupções não estragassem a experiência do jogador. 

 

4.1.2 O que deu errado? 

 

Ao final do desenvolvimento dessa etapa do projeto Bald, The Viking, a 

equipe fez um levantamento dos pontos negativos observados durante o 

desenvolvimento do projeto, destacando os abaixo: 

 

• Ferramentas de controle de versão: A equipe no início do 

desenvolvimento do projeto estava utilizando o Collab, ferramenta 

nativa da engine Unity para realizar o versionamento do projeto. 

Conforme o decorrer do projeto, essa ferramenta começou a 

apresentar inconsistências. Muito do que era submetido pelos 

membros da equipe acabava não funcionando corretamente 

quando era baixado por outros membros. A equipe então decidiu 
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migrar o projeto para o GitHub, que é conhecido por seu grande 

poder de gerenciamento de versão, porém ainda assim alguns 

problemas ocorreram devido a erros de configuração do 

repositório. Esses problemas foram acertados no final do projeto, 

porém impactaram o andamento do projeto no geral. 

• Falta de habilidades entre os membros do grupo: Apesar de 

ter um time muito comprometido com o desenvolvimento do 

projeto, existiam muitas limitações técnicas que acabaram 

impedindo que funcionalidades fossem implementadas ou 

tivessem sua execução com uma qualidade abaixo do esperado. 

A equipe não tinha nenhum participante que fosse da área sonora 

e pudesse contribuir com a composição das trilhas, onde houve 

uma dependência de um banco de músicas com conteúdo fair use. 

Um dos membros se esforçou para desenvolver alguns efeitos 

sonoros, mas ainda assim muito desse feedback ficou pendente 

de implementação. 

• Comunicação: Apesar de hoje em dia termos ferramentas de 

comunicação de fácil acesso, a comunicação do grupo teve 

muitos momentos de ruídos. Um pouco da falta de experiência e 

da ansiedade em desenvolver o projeto acabou causando falhas 

como implementações duplicadas de funcionalidades por parte 

dos programadores, erros na montagem das fases do jogo por 

conta da falta de entendimento do código por parte do designer 

entre outras situações que poderiam ser evitadas e diminuiriam 

ruídos e retrabalho. 

• Level Design: Em Bald, The Viking, o jogador tem à disposição 

um grande leque de mecânicas disponíveis para uso. Essas 

mecânicas foram selecionadas pelos desenvolvedores por 

acreditarem que seriam interessantes e divertidas para quem 

estivesse em contato com o jogo. Porém pouco foi pensado em 

um level design que conseguisse realmente tirar proveito de todas 

essas mecânicas. Algumas áreas possuem escadas que podem 

ser ignoradas se o jogador souber utilizar a mecânica de wall 
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jumping. O dash é outra mecânica que acaba sendo subutilizada 

pelo jogador pela falta de espaços em que ele efetivamente possa 

deslizar, e isso também acaba fazendo com que a mecânica de 

combinar o dash com o ataque acabe sendo até mesmo 

esquecida pelo jogador. 

• Disponibilidade da Equipe: Devido a demanda de 

funcionalidades projetadas para o jogo Bald, The Viking e a pouca 

experiência dos programadores, a disponibilidade de tempo dessa 

área para o desenvolvimento do jogo necessitaria ter sido maior, 

para que pudessem ser alcançados melhores resultados em 

jogabilidade e em polimento de código. 

  

4.2 Trabalhos Futuros 

 

Muitas coisas devem ser alteradas para que o jogo alcance um patamar 

de lançamento em uma loja como a Steam ou a Epic Store. As artes precisam 

passar por um polimento, a programação exige uma revisão cautelosa e existe 

a necessidade de aumentar a equipe, adicionando um músico ao time para que 

as composições da trilha sonora sejam autorais e os efeitos sonoros estejam 

adequados ao tipo de jogo desenvolvido e, se possível, a adição de mais um 

designer ao projeto, para que não haja uma sobrecarga de funções e melhorias 

nos assets gráficos possam ser aplicadas. 

Para o futuro, é esperado que o time continue trabalhando no projeto, 

implementando os inimigos de outras tribos que ainda não foram apresentados, 

realizar melhorias gráficas e sonoras, criar builds mais estáveis e finalmente 

realizar o lançamento do jogo para o mercado. 

 

4.3 Download do jogo 

 

O jogo está disponível para download na plataforma Itch.IO acessando o 

link através do QR code presente na Figura 65. A plataforma disponibiliza um 

espaço para desenvolvedores independentes apresentarem seus trabalhos e 
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possibilita aumentar a visibilidade dos desenvolvedores para o mercado de 

trabalho, sendo possível utilizá-la como portifólio. 

Figura 65 - Acesso ao jogo na plataforma Itch.io 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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