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Resumo 
Apesar das várias opções disponíveis no      
mercado de criação de jogos em 2D e novas         
tecnologias sendo criadas ou adaptadas todos      
os dias, a utilização da Unity 5 se mostra         
relevante para o desenvolvimento de jogos em       
2D, principalmente, pelo fato de se destacar,       
"pois possui grande capacidade de simplificar      
o desenvolvimento, facilitando a criação de      
novos projetos, de forma mais simples e       
com interface amigável.”(FLEURY, Afonso.    
2014) 
Introdução 
Com a indústria de jogos educacionais      
aumentando todos os anos, alinhada à      
ascensão de novas formas de incorporar as       
tecnologias atuais em programas    
educacionais, desenvolvedores se deparam    
com uma grande gama de recursos e       
ferramentas, os quais devem ser     
profundamente estudados, para se obter o      
melhor resultado de acordo com a idéia       
desejada. 

Como regra, imagens do tipo vetoriais foram o        
padrão de uso por muitos anos, a exemplo de         
mapas cartográficos que exibiam informação     
por meio de vetores espaciais. Com o advento        
dos computadores e a facilidade em se       
trabalhar com a criação de imagens em raster,        
esta tornou-se o padrão para desenvolvedores      
de software trabalharem sem depender de      
complicadas fórmulas matemáticas para    
criação de seus projetos. Assim, embora      
figuras vetoriais permitem o correto     
escalonamento dos gráficos para exibição em      
mídias de diferentes tamanhos, a utilização do       
bitmap é o padrão mais comumente usado no        
mercado, graças às muitas vantagens em      
relação a imagens vetoriais, como maior      
facilidade de criar imagens gráficas complexas      
e maior controle criativo sobre transparências      

e sombreamento durante as etapas de      
criação. (WAYNE, Graham. 2012) 

Visando essas vantagens, a Unity 5      
desenvolveu-se para melhor trabalhar com as      
imagens digitais raster e adaptou sua engine       
utilizando muitas fórmulas físicas e     
matemáticas para representação dos objetos     
em cena. Isso é possível observar nas       
ferramentas de pós-processamento visuais    
que imitam como a luz interage com os objetos         
e, também, na física dos movimentos      
fundamentados em aplicação de forças     
vetoriais. 

Além das opções nativas da Unity 5, os        
desenvolvedores podem utilizar os mais     
variados Assets, que abrange desde novas      
ferramentas, para se trabalhar com um      
aspecto exclusivo do jogo, como a captação       
de controles, edição de terrenos ou      
customização de sons até objetos disponíveis      
para utilização em jogo, por exemplo,      
personagens animados até ambientes inteiros     
modularizados para facilitar a criação de      
mapas. 

Uma destas ferramentas que será utilizada, na       
criação do jogo educacional proposto, é a       
Anima2D, que altera uma imagem bitmap      
utilizando uma matriz de ossos para aplicar as        
forças que modificam a imagem, puxando e       
esticando o desenho, com o intuito de tornar a         
animação mais fluida e condizente com o       
resultado esperado, tornando o processo de      
animação mais próximo do que é aplicado       
pelos atuais estúdios de criação de      
animações. 
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Figura 1 - Visualização “Casca de Cebola” 

 

Esta ferramenta possui muitos dos recursos      
padrão para animadores, como Controlador de      
Poses, Exibição "Casca de Cebola", Ossos 2D       
além de ser de código aberto, que permitiu a         
comunidade auxiliar na criação e melhoria dos       
recursos. Com uma comunidade ativa e muitos       
utilizadores ao redor do mundo criando os       
mais variados tipos de animação, esperava-se      
que a equipe responsável pelo     
desenvolvimento da Unity 5 adquirisse os      
direitos pelo Anima2D. Isso se concretizou em       
janeiro de 2017. 

Em razão deste projeto ter como objetivo criar        
um jogo educacional, estas foram as opções       
de desenvolvimento escolhidas, uma vez que      
o resultado deve ser claro e recreativo, para        
que o jogador receba a informação em cena        
corretamente, e que todo o aspecto geral da        
temática de livros infantis seja transmitido de       
forma que ele sinta interesse em continuar       
jogando e aprendendo, pois foi constatado que       
jogos educacionais beneficiam o aprendizado     
quando a diversão é aliada de aspectos       
instrutivos, associada a um design que inclua       
componentes motivacionais e interativos.    
(QUINN, Clark N.1994) 

Figura 2 - Bones (Ossos) do personagem 

 
 
Objetivo Geral 
Após verificados os mais variados tipos de       
animação disponíveis e analisar os diferentes      
modelos de jogos com fins educacionais      
pretende-se - por meio deste projeto - alcançar        
uma forma de expressar as intenções dos       
artistas gráficos e dos roteiristas, de modo que        
os jogadores se sintam imersos no universo       
proposto pelo jogo. Aproveitando que jogos 2D       
não costumam ter compromisso com o real -        
diferente de jogos 3D que tendem a se        
aproximar da realidade - podemos utilizar      
vários recursos didáticos para apresentar     
todas as informações desejadas na tela, bem       
como direcionar a atenção do jogador a pontos        
específicos da cena, tudo isso aliada a       
facilidade de criar uma animação voltada ao       
público infantil que deverá ser cartunesca,      
porém, leve e com maior apelo didático. 

Objetivos Específicos 

Levantamento das várias opções de     
ferramentas de animação de objetos da Unity       
5 e suas aplicações na criação de       
personagens 2D. Levantamento das técnicas     
de animação e recursos secundários para      
torná-la mais fluida, a exemplo, a animação de        
cabelos e roupas utilizando física em tempo       
real. 

Resultados e Discussão 
A animação dos personagens irá seguir alguns       
princípios consagrados no mundo da     
animação, como exagerar os movimentos     
iniciais, simulação de física de materiais como       
esticar e encolher, entre outros recursos.      
Todos os resultados obtidos serão analisados      
pela equipe de desenho e de roteiro com o         
intuito de trazer as particularidades do projeto       
para o jogo. Será utilizado, também, os       
recursos de Spring-Bone (Osso-mola) que     
tornará o movimento dos cabelos, vestidos e       
outros materiais leves mais naturais, pois esta       
ferramenta faz com que o osso que esteja        
ligado ao desenho, acompanhe os     
movimentos do componente ao qual está      
conectado. Será abordada, também, a     
mecânica de efeitos especiais dos objetos, de       
forma a tornar a animação mais fantasiosa,       
porém, sempre se atentando a necessidade do       
jogo em transmitir a mensagem de forma       
simples. 
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Conclusão 
Em resumo, definir os parâmetros necessários      
para a criação do jogo proposto, bem como os         
resultados referentes à utilização das     
ferramentas Unity 5 e Anima2D para a       
implementação das animações do projeto.     
Também serão utilizados alguns princípios da      
animação para elaboração das animações dos      
personagens e de outros objetos em cena,       
sempre suportado pelos recursos disponíveis     
pelas ferramentas. 
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