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capítulo 1

Introdução

A elaboração deste livro surgiu a partir de um curso de extensão universitária cha-
mado “Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos”. Foram três edições bem-sucedidas 
do curso em duas universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Durante esse período, rece-
bemos diversos convites para ministrar o curso em outras universidades do Brasil. 
Então, decidimos que tínhamos que repassar o conteúdo do curso de uma forma 
mais direta, sem que fosse necessária a nossa presença.

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos – Teoria e Prática tem como objetivo 
apresentar a estudantes, profissionais ou interessados no assunto conhecimentos 
técnicos fundamentais para a construção de jogos eletrônicos em duas dimensões 
(2D). Trata-se de um livro para autodidatas que tenham bons conhecimentos de 
programação e gosto pela área de entretenimento digital. O objetivo é que o leitor 
possa desenvolver um protótipo totalmente funcional de um jogo que possibilite 
explorar e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos.

A indústria de jogos trabalha com diversas áreas do conhecimento, sendo con-
siderada uma das mais multidisciplinares na área de informática, visto que engloba 
desde a parte de projeto de jogo (ou game design), gráficos (programação, arte, 
desenhos, design etc.), sons (músicas e efeitos sonoros), entradas (teclado, mouse 
e joystick), redes, inteligência artificial até matemática e física. Por esse motivo, 
os profissionais acabam se especializando em determinadas áreas e geram uma 
infinidade de conhecimentos, novas técnicas e tecnologias que são disseminados 
na indústria.

A primeira parte do livro tratará da questão anterior à programação de um jogo, 
que é a sua concepção, planejamento e modelagem. A segunda parte apresentará 
conceitos básicos de projeto de jogo, gráficos, entradas, sons, tempo e física aplicada 
a jogos utilizando como ferramenta de aprendizado a NGL. A terceira parte será 
totalmente focada na programação do protótipo de um jogo sugerido.
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Este livro foi elaborado com base em uma biblioteca de desenvolvimento de jogos 
eletrônicos desenvolvida dentro da Nology, denominada Nology Game Library. 
Referida no livro como NGL, essa biblioteca destina-se a alunos do curso de jogos 
que ministramos nas universidades. À medida que forem sendo apresentados os 
tópicos do livro, será feita uma relação de como a NGL implementa cada técnica 
apresentada.

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos – Teoria e Prática é o livro que gostaría-
mos de ter lido quando iniciamos nossa empresa em 1999. Certamente, aceleraria 
muito o nosso processo de aprendizado. Neste sentido, desejamos a todos uma 
ótima leitura e pedimos que nos mandem dúvidas, sugestões, críticas ou comen-
tários para nology@novateceditora.com.br. Estaremos respondendo-lhes assim 
que possível.

1.1 Material de apoio

Este livro alia teoria à muita prática. A partir da Parte III, o leitor precisará utilizar o mate-
rial que está disponível para download no seguinte endereço: http://www.novateceditora.
com.br/downloads.php. Abaixo, está a descrição do conteúdo desse material:

• NGL – Nology Game Library: biblioteca estática (.lib) desenvolvida em C++ 
que auxilia na criação de jogos eletrônicos. O código da biblioteca é muito 
bem comentado, justamente para que o leitor possa entender seu funciona-
mento por completo.

• Arquivos-fonte da aplicação: código-fonte com a aplicação do protótipo 
pronta para receber o código que o leitor deverá escrever para dar funciona-
mento às especificações do jogo. 

• Arquivos do protótipo: arquivos de imagens, efeitos sonoros e música para 
o desenvolvimento completo do jogo.

• Arquivos-resposta da aplicação: código-fonte da aplicação final com a so-
lução dos autores. 
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1.2 Resultados esperados

O principal objetivo deste livro é fornecer informações básicas a todos que desejam 
iniciar-se no desenvolvimento de jogos. Utilizando como ferramenta de desenvol-
vimento a NGL, ao final do livro se conseguirá como resultado, elaborar um jogo 
interativo (Figura 1.1) com as seguintes características:

• Menu principal e de opções.

• Personagem animado e controlável por meio do teclado.

• Cenários com planos de profundidade e estruturas animadas.

• Itens especiais de jogo.

• Interação do personagem com cenários e itens.

Figura 1.1 – Resultados esperados.


