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Objetivos

Imagina na Copa (InC.) é um jogo cooperativo de gênero Plataforma
para o primeiro jogador e Shooter para o segundo jogador. Ambientado em
Braśılia, o jogo narra as aventuras da dupla Caio Martins e seu vizinho Se-
bastião Nascimento durante a excêntrica Copa do Mundo de Futebol sediada
no Brasil em 2014.

Background do Jogo

Em 2014 o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol. Contudo,
alguns grupos extremistas vêem nesse grande evento uma excelente oportu-
nidade para mostrar ao mundo o terror. Venha se juntar ao Escoteiro Caio
Martins e seu vizinho Ex-militar Sebastião Nascimento em uma aventura
para descobrir o que aconteceu em Imagina na Copa!

Objetivos Gerais

Caio Martins é controlado pelo jogador principal e possui como objeti-
vos coletar itens, ajudar NPCs1 e passar de fase. Sebastião Nascimento é
controlado pelo segundo jogador e possui como objetivo principal proteger
Caio Martins eliminando os inimigos e outras ameaças com tiros. Assim, o
objetivo geral é prosseguir nas fases:

1. Defendendo o Escoteiro Caio Martins de inimigos;

2. Salvando civis;

3. Coletando itens;

4. Eliminando chefões;

5. Resolvendo enigmas/riddles.

1Non-Playable Characters - Personagens Não-Jogável
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Principais Caracteŕısticas

• Jogo multigênero: Jogabilidade única que mescla a aventura plata-
forma e a ação shooter ;

• Jogo multijogador cooperativo: Compartilhados da mesma tela e
cenário, a cooperatividade de Imagina na Copa é uma proposta de
inovação, em que não se é posśıvel avançar na história sem a proativi-
dade de Caio Martins e sem a proteção do Sebastião Nascimento;

• Gráficos: Como a maioria dos jogos plataformas, Imagina na Copa
possuirá gráficos em duas dimensões em pixel art ;

• Progressão: Imagina na Copa é composto por cinco fases jogáveis,
com perspectiva de conter cutscenes na apresentação do jogo, nas
transições entre fases e no final do jogo;

• Controles: Imagina na Copa possui suporte para utilização de con-
troles joysticks para ambos os jogadores, além do teclado para o jogador
principal e o mouse para o jogador secundário;

• Temática: A ambientação de Imagina na Copa propõe temas da
atualidade brasileira e os eventos principais acontecem em Braśılia.

História

Prólogo

Caio Martins está em seu apartamento assistindo o jogo do Brasil quando
a televisão mostra uma bomba biológica caindo no estádio Mané Garrincha.
Caio Martins, espantado, pensa em alternativas e conclui que deve ajudar as
pessoas. Veste seu uniforme escoteiro e sai de seu apartamento.

Ao sair, Caio Martins se encontra com seu vizinho, Sebastião Nascimento,
equipado com rifles e aparatos militares. Juntos iniciam uma estranha e
perigosa jornada.
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Cenários do Jogo

Imagina na Copa se desenvolve de forma linear, em que o fim de um
cenário desenvolve uma porcentagem da história e leva ao ińıcio de um novo
cenário.

A dupla começa suas aventuras no Eixo Rodoviário de Braśılia (Eixão),
onde os jogadores são introduzidos à mecânica e aos conceitos do jogo. Após
salvar alguns civis com a peŕıcia de Caio Martins em primeiros socorros e
confrontar os primeiros inimigos, a dupla chega ao fim do cenário e um novo
tem ińıcio.

A Esplanada dos Ministérios é o segundo cenário do jogo, onde os jogado-
res lidam com as primeiras dificuldades de combate com inimigos terrestres
e aéreos, e é neste cenário que os primeiros itens poderão ser coletados.

O terceiro cenário acontece no Congresso Nacional, é o primeiro cenário
especial do jogo, e onde é introduzido o primeiro chefão do jogo. A dupla
precisa encontrar uma alternativa para eliminar o chefão antes que as hordas
de inimigos liderados pelo chefão matem o escoteiro. Não haverá formas al-
ternativas de avançar na história, o fim do cenário acontece automaticamente
após a derrota do chefão.

O quarto cenário é o segundo cenário especial do jogo, e se passa a noite
na Floresta Nacional de Braśılia (FLONA). É introduzido a mecânica da lan-
terna para o jogador secundário, e a cooperatividade exigida para prosseguir
para o último cenário é elevada. Os inimigos desta fase são lentos, mas se
chegarem próximos do jogador principal o personagem é derrotado.

O último cenário do jogo introduz o chefão final do jogo. Aqui, é exigido
niveis extremos de jogabilidade para sobreviver à horda de inimigos, enquanto
buscam alternativas para eliminar o chefão. Ao fim deste cenário, um eṕılogo
tem ińıcio e a dupla descobre as reais intenções do ĺıder terrorista e encontram
a cura para o v́ırus biológico.

Controle e Jogabilidade

Jogador 01: Caio Martins

Ações

1. Movimentar-se para frente;
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2. Movimentar-se para trás;

3. Pular;

4. Agachar;

5. Interagir;

6. Utilizar itens do inventário;

Joystick

Figura 1: Esquema de controle do personagem principal Caio Martins utili-
zando um joystick
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Teclado

Figura 2: Esquema de controle do personagem principal Caio Martins utili-
zando um teclado

Jogador 02: Sebastião Nascimento

Ações

1. Atirar;

2. Realizar Ação Especial;
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Joystick

Figura 3: Esquema de controle do personagem secundário Sebastião Nasci-
mento utilizando um joystick

Mouse

Figura 4: Esquema de controle do personagem secundário Sebastião Nasci-
mento utilizando um mouse

6



Modo Alternativo (Hardcore)

Figura 5: Esquema de controle alternativo para apenas um jogador controlar
os dois personagens utilizando um joystick

Requisitos Tecnológicos

Ferramentas de Codificação

1. Linguagem de Programação: C++2;

2. Compilador: G++3;

3. Linguagem de Script : LUA4;

4. Editor de Texto: Sublime;

5. Depurador: GDB5;

2Linguagem de programação multi-paradigma desenvolvido por Bjarne Stroustrup.
3Compilador para C++ do GNU Compiler Colllection (GCC).
4Linguagem de script imperativa e procedural criada por um time de desenvolvedores

da Pontif́ıca Universidade Católica do Rio de Janeiro.
5GNU Debugger.
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6. Ferramenta de Controle de Versão: GitHub.

Ferramentas de Suporte ao Design

1. Editor de Nı́veis: Será desenvolvido pela própria equipe de desenvol-
vimento;

2. Ferramenta de Script : Através da Linguagem LUA, serão utilizados
ferramentas gerais que auxiliem no desenvolvimento de scripts.

Ferramentas de Suporte a Cheats

1. Gerenciador de Cheats : Será desenvolvido pela própria equipe de
desenvolvimento, criado apenas para facilitar a apresentação do jogo,
não sendo dispońıvel tais recursos ao usuário final.

Front End

No contexto de jogos, Front End são telas que são exibidas assim que o
jogo tem ińıcio. Em Imagina na Copa, o Front End é composto por:

1. Logotipo da Tryforce Entertainment

Figura 6: A primeira tela do jogo apresenta o logotipo da equipe de desen-
volvimento.
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2. Logotipo das Tecnologias Licenciadas

Figura 7: A segunda tela do jogo apresenta os logotipos da tecnologias licen-
ciadas utilizadas para o desenvolvimento do jogo.

3. Classificação Indicativa

Figura 8: A terceira tela do jogo apresenta a classificação indicativa sugerida
pela equipe de desenvolvimento.
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Telas

Após a exibição do front end, será exibido a tela de abertura e através
desta tela que o jogador poderá interagir com as funcionalidades e utilizar o
produto.

Para facilitar a compreensão da interação entre as telas, foi idealizado um
fluxo:

Front End

Abertura

Attract Mode*

Progressão** Carregamento Jogo

Configurações Controle

Créditos

Figura 9: Diagrama de Fluxo das Telas de Imagina na Copa.
* Attract Mode acontece automaticamente.
** Progressão acontece mediante condição no registro de progresso.

1. Attract Mode : A exibição do attract Mode é uma tarefa opcional no
escopo de desenvolvimento do Imagina na Copa.

Caso seja constrúıda, terá como intenção divulgar contextos da história
que não estarão descritas durante o jogo. Tais contextos serão cômicos
e baseados em assuntos cotidianos da população brasileira.

O tempo previsto de espera na tela de abertura para iniciar o attract
mode estará na faixa de trinta à quarenta segundos e a duração estará
na faixa de vinte à trinta segundos.

2. Tela de Abertura: No contexto estético, a tela de abertura será
minimalista, exibindo apenas o logotipo do jogo em um plano de fundo
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estático que alterna à cada dez segundos mostrando pontos tuŕısticos
do Brasil sitiados pelos inimigos do jogo.

Haverá uma animação de névoa verde ao interagir com a lista de opções,
que estará na parte inferior da tela. A interação será por qualquer um
dos periféricos utilizados no jogo: mouse, teclado e joystick.

A lista de opções são:

• Iniciar Jogo: Se for a primeira inicialização do jogo, aciona di-
retamente os eventos da primeira fase do jogo. Caso contrário,
haverá uma transição para a tela de progresso do jogo;

• Configurações: Haverá uma transição para a tela de configurações;

• Créditos: Haverá uma transição para os créditos do jogo, que
será estático e simples;

• Sair do Jogo: Aciona os eventos de finalização do programa.

Figura 10: Exemplo da Tela de Abertura.

3. Tela de Progresso do Jogo: Uma timeline simples, onde será mos-
trado as fases de acordo com o registro de progresso do jogo. O jogador
ao selecionar uma fase haverá uma transição para a tela de carrega-
mento.

O registro de progresso do jogo é um arquivo simples que determina até
onde o jogador avançou no jogo. Assim, não haverá modos de salvar
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ou carregar arquivos de progresso, sendo executado automaticamente
pelo programa e interage com o jogador através desta tela.

Figura 11: Exemplo da Tela de Progresso.

4. Tela de Carregamento: Uma tela estática com pequenas informações
a respeito da fase atual do jogo, existindo ao todo cinco telas distintas
de carregamento.

Para o jogador sair desta tela e dar ı́nicio a fase ele deverá pressionar
uma tecla/botão qualquer.

Figura 12: Exemplo da Tela de Carregamento.
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5. Tela de Configurações: Tela minimalista onde será posśıvel deter-
minar:

• O tamanho da janela dentre uma lista de opções;

• O modo de tela, se será em tela cheia ou em janela;

• Ativar ou desativar os sons do jogo;

• Ir para a Tela de Configuração do controle.

Figura 13: Exemplo da Tela de Configurações.

6. Tela de Configuração do Controle: Tela minimalista onde será
posśıvel determinar:

• Se será modo cooperativo ou hardcore;

• Se cooperativo, definir qual controle será utilizado pelos jogadores;

• Se hardcore, definir qual método de controle será utilizado pelo
jogador;

• Configurar os botões/teclas de ação.
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Figura 14: Exemplo da Tela de Configuração do Controle.

7. Tela de Créditos: Tela minimalista onde será informado o nome de
cada membro da equipe de desenvolvimento de acordo com a função e
contatos.

Figura 15: Exemplo da Tela de Créditos.
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Câmera

Em Imagina na Copa, a câmera pode ser descrita de modo geral como
2D com scrolling. Mas de modo relativo, para o jogador secundário o jogo
é em primeira pessoa. Na verdade, o conceito da câmera é a perspectiva de
visão de Sebastião Nascimento que protege Caio Martins.

Haverá momentos do jogo em que a câmera perderá sua funcionalidade
de scrolling e se tornará 2D estático, principalmente quando os protagonistas
enfrentarem um chefão.

Figura 16: Exemplo da perspectiva da câmera do jogo.

Head-up Display

No contexto de jogos, Head-up display (HUD) é um conjunto de in-
formações apresentadas na tela para o jogador se informar do estado e pro-
gresso ao longo do mundo jogo. Em Imagina na Copa, o HUD é composto
por:

1. Energia: É descrito através de barras que representam a quantidade
de ataques normais que Caio Martins pode resistir;
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2. Inventário: Conjunto de quadrados que serão preenchidos por ı́cones
representativos de itens que Caio Martins poderá encontrar durante o
jogo. Possuirá a informação de atalho na parte interna do quadrado
no canto superior direito e a quantidade do item na parte externa do
quadrado centralizada na parte inferior;

3. Painel de Diálogo: Área reservada em que é descrito a conversa entre
os personagens e outras posśıveis conversas associadas;

4. Menu de Jogo: Um ı́cone destacado que ao ser acionado pausa o jogo
e permite ao jogador: Acessar a tela de configurações do jogo, retornar
para a tela de progresso, retornar para a tela de abertura, e sair do
jogo;

5. Avatar de Sebastião Nascimento: Uma área reservada que destaca
a região do rosto de Sebastião Nascimento, que não estará viśıvel no
campo de visão da câmera do jogo;

6. Mira de Sebastião Nascimento: Uma mira que pode ou não di-
versificar durante o jogo que permite ao jogador secundário identificar
onde o tiro irá atingir.

Figura 17: Exemplo do HUD.
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Personagens Principais

Caio Martins

Figura 18: Imagem de inspiração de Caio Martins.

Descrição

Caio Martins6 é um gentil jovem escoteiro brasiliense de dezenove anos.
Mora em um apartamento com seus pais na Asa Norte de Braśılia, onde

costuma ficar sozinho devido aos pais viajarem à trabalho com bastante
frequência.

Possui inúmeros distintivos e especialidades conquistadas ao longo de sua
vida escoteira, e tem um grande esṕırito de cidadania, sempre praticando
boas ações para com as demais pessoas.

6O nome Caio Martins é uma referência à Caio Vianna Martins, escoteiro mineiro que
prestou socorros à várias pessoas após um acidente de trem no fim da década de trinta,
onde faleceu logo depois devido à um grave derrame interno. Tido como exemplo para todo
o movimento escoteiro brasileiro devido à sua prestatividade no acidente, onde preferiu
cuidar de outras pessoas do que de śı próprio.

17



Saudável de corpo e mente, consegue percorrer grandes jornadas sem
fadigar e tem extrema facilidade em resolver problemas e lidar com pessoas.

Ama estar em contato com a natureza, gosta muito de esportes e seu
prato preferido é cereais com leite.

Possui vários amigos, e tem um grande respeito por seu vizinho Sebastião
Nascimento, onde juntos costumam programar atividades malucas para os
lobinhos7 do grupo escoteiro que participam.

Atributos

Os valores aqui expressos foram convertidos para pixels em um cŕıterio de
conversão dentro de um campo de visão base definido. Caio Martins possui
a restrição de não ser capaz de machucar ninguém, inclúındo seus próprios
inimigos. Assim, quem faz o trabalho sujo é Sebastião Nascimento com sua
habilidade de atirar.

• Tamanho: 114 pixels ;

• Proporção: 2:5;

• Velocidade de Movimentação: 110 pixels/segundo constantes em
qualquer situação no jogo. Este valor é equivalente para movimentação
para frente, para trás e para saltos (que sofre alterações devido ao
cálculo de gravidade no jogo);

• Tempo de Frenagem: Instantâneo;

• Tempo de Salto e Queda: 1 segundo para um salto com queda na
mesma plataforma;

• Tempo de Agachamento: Instantâneo;

• Movimentos Senśıveis ao Contexto:

1. Coletar Itens: Ao colidir com o item ele é automaticamente
inserido na posição referente ao item no inventário;

2. Primeiros Socorros em um Civil: Ao estar pelo menos 30
pixels próximo do NPC um ı́cone aparecerá acima da entidade,
ao pressionar o botão de ação Caio Martins demorará 5 segundos
para realizar os primeiros socorros. Qualquer movimentação ou
ataque sofrido irá cancelar a ação. A contagem regressiva será
mostrado no mesmo local em que apareceu o ı́cone;

7Lobinho é um integrante da Alcatéia de um grupo escoteiro, formado por crianças de
sete à dez anos de idade.
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3. Outros Movimentos: Outros movimentos serão executados da
mesma maneira que os primeiros socorros, e acontecerá instanta-
neamente.

• Danos:

1. Ao sofrer um ataque normal, Caio Martins perderá uma barra de
energia;

2. Ao ser envenenado, Caio Martins perderá uma barra de energia
após 5 segundos;

3. Ao ser atingido por um ataque fatal, Caio Martins será derrotado
e o cenário é reiniciado;

4. Ao perder todas as barras de energias, Caio Martins será derrotado
e o cenário é reiniciado;

Sebastião Nascimento

Figura 19: Imagem de inspiração de Sebastião Nascimento.
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Descrição

Sebastião Nascimento é um jovem aposentado militar de sessenta e sete
anos que adora praticar Paintball8 e ser chefe escoteiro9, as vezes acontecem
os dois ao mesmo tempo!

Nascido em Minas Gerais, iniciou sua carreira militar inspirado no pai,
que lutou na Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, ele foi se especiali-
zando e atingiu um grau de liderança em um grupo de atiradores de elite, onde
foi requisitado para fundar um batalhão de operações especiais na poĺıcia
militar de Braśılia. Casou e teve filhos, e viveu uma vida acelerada até a
aposentadoria.

Atualmente, divide seu tempo com sua famı́lia em Minas Gerais e com
seus lazeres em Braśılia. É membro do mesmo grupo escoteiro que Caio Mar-
tins, onde juntos elaboram atividades malucas para outros jovens escoteiros.

Atributos

Sebastião Nascimento não é v́ısivel no campo de visão do jogo, mas de-
sempenha um importante papel. Seus atributos estão relacionados à sua
capacidade de mira e disparos, e aos eventos especiais que ele pode executar.

• Tamanho da Mira: 90 pixels ;

• Proporção da Mira: 1:1;

• Área de Acerto Efetivo: 13 pixels x 13 pixels ;

• Velocidade de Movimentação da Mira: Equivalente à movimentação
do mouse se utilizado deste periférico, ou 330 pixels/segundo quando
em uso do joystick ;

• Cadência de Tiro: Um disparo por clique ou acionamento de botão;

• Dano realizado: Equivalente ao de um dano normal;

• Uso da Lanterna: Evento especial que Sebastião Nascimento pode
executar no penúltimo cenário do jogo.

– Diâmetro de Projeção de Luz: 350 pixels para a bateria com-
pletamente cheia, e reduz proporcionalmente de acordo com a
quantidade de bateria descrita no inventário;

8Esporte radical onde duas equipes se eliminam disparando projéteis de tinta em um
campo pré-determinado.

9Um chefe escoteiro é um adulto que orienta os escoteiros nas práticas e nas atividades
cotidianas em um grupo escoteiro
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– Tempo de Uso da Lanterna: 100 segundos de ativação para
a bateria completamente cheia, reduz em um a quantidade de
bateria a cada segundo de uso da lanterna.

Inventário dos Personagens

Caio Martins e Sebastião Nascimento compartilham do mesmo inventário,
onde possui dispońıvel ao todo seis itens distintos para uso:

1. Tônico de Energia: Recupera uma barra de energia de Caio Martins;

2. Tônico Adulterado: Aumenta em um a quantidade de barras de
energia de Caio Martins até o término do cenário ou a derrota de Caio
Martins;

3. Ant́ıtudo: Desaparece qualquer inimigo que colidir com Caio Martins
até o término do cenário ou a derrota de Caio Martins. Não o protege
do dano causado;

4. Bateria da Lanterna: Utilizável apenas no penúltimo cenário, esta-
belece o tempo de uso da lanterna e o diâmetro do alcance da luz;

5. Carne Freeboi: Utilizável apenas no último cenário, repele por 5
segundos todos os inimigos que se aproximarem de Caio Martins;

6. Imagina na Copa: Easter egg10 em forma de troféu da copa do mundo
sem nenhuma utilidade aparente. Ao encontrar todos os quatros troféus
dispońıveis é substituido para o item Imagina na Copa, que é uma figu-
rinha com a logo do jogo. Utilizável apenas no último cenário, oferece
invulnerabilidade à Caio Martins, garantindo que o jogador possa ven-
cer e zerar o jogo.

Figura 20: Exemplo do inventário descrito.

Ambos os personagens possuem controle do inventário, sendo posśıvel utilizá-
los por três periféricos distintos:

10Objetos ocultos em um jogo virtual.
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1. Mouse : Ao disparar em um item dispońıvel para uso, o mesmo será
utilizado;

2. Teclado: Ao clicar em um botão do teclado relativo à posição do item
no inventário, se o mesmo estiver dispońıvel para uso, será utilizado;

3. Joystick : Um contorno no śımbolo do item no inventário identificará
qual item está selecionado para uso, alterna-se para a direita ou para
a esquerda a seleção do item utilizando um dos dois botões relativos à
esse evento. Ao se pressionar o botão relativo ao uso do item, o item
com o contorno será utilizado.

Figura 21: Diferentes formas de se utilizar um item à partir do inventário.

Saúde

Caio Martins é o único personagem jogável capaz de sofrer danos de
inimigos, e seu estado de saúde é determinado pela quantidade de energia
atual. O modo de exibição da energia atual na HUD é em forma de barras.

Figura 22: Exemplo de representação da energia de Caio Martins.
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Caio Martins possui inicialmente quatro barras de vida, quando restar
apenas uma barra de vida, Sebastião Nascimento avisará constantemente no
painel de diálogo sobre seu estado de saúde.

Há dois itens que afetam positivamente sua saúde:

• Tônico de Energia: Recupera uma barra de energia de Caio Martins;

• Tônico Adulterado: Aumenta em um a quantidade de barras de
energia de Caio Martins até o término do cenário ou a derrota de Caio
Martins, acumulativo até o limite de sete barras de vida.

Caio Martins poderá ser envenenado por inimigos no terceiro cenário do
jogo, onde perderá uma barra de energia após cinco segundos. Durante o
peŕıodo em que Caio Martins estiver envenenado, a barra que será perdida
pelo envenenamento mudará da cor vermelha para a cor verde. O envenena-
mento é acumulativo, assim, Caio poderá perder sucessivas barras de energia,
uma para cada envenenamento.

Não haverá contagem de vidas no jogo, Caio Martins ao ser derrotado
retornará ao ı́nicio do cenário automaticamente.

Caio Martins poderá ser derrotado instantaneamente ao colidir com qual-
quer inimigo dos dois últimos cenários.

Ao entrar em um cenário, um registro é realizado em um documento
externo e a partir de então sempre será posśıvel retornar à este cenário através
da tela de progresso de jogo.

Sistema de Pontuação

Imagina na Copa possui ao todo vinte conquistas desbloqueavéis ao
longo de cinco cenários distintos, e uma conquista final ao completar todas
as conquistas. As conquistas desbloqueadas são apresentadas na tela de
progresso do jogo. São descritos abaixo o nome da conquista e a condição
necessária para desbloqueio:

1. #VamoPraRua: Completar o primeiro cenário do jogo;

2. #AchoQueVaiTerCopa: Encontrar o troféu do primeiro cenário do
jogo;

3. #TropaDeElite: Completar o primeiro cenário do jogo sem errar
nenhum disparo;
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4. #Hu3: Completar o primeiro cenário do jogo sem Caio Martins salvar
nenhum civil;

5. #NaoVaiTerCopa: Completar o segundo cenário do jogo;

6. #Tem13Letras: Encontrar o troféu do segundo cenário do jogo;

7. #ManjoDosParanaue: Completar o segundo cenário do jogo sem
que Caio Martins perca energia;

8. #AquiEhMengo: Completar o segundo cenário sem eliminar nenhum
urubu;

9. #OGiganteAcordou: Completar o terceiro cenário do jogo;

10. #JulesRimet: Encontrar o troféu do terceiro cenário do jogo;

11. #PartiuRolezinho: Criar o ant́ıdoto no terceiro cenário do jogo sem
ser atingido por nenhum inimigo;

12. #TodaAquelaCorrupcao: Acumular três envenenamentos e sobre-
viver;

13. #WelcomeToTheJungle: Completar o quarto cenário do jogo;

14. #EhTeeeetra!!!!: Encontrar o troféu do quarto cenário do jogo;

15. #ImaginaNaCopa: Encontrar todos os troféus do jogo;

16. #Hu3Hue3Hu3Hu3: Completar o quarto cenário do jogo sem Caio
Martins salvar nenhum civil;

17. #EssaCarneÉFreeboi?: Completar o último cenário do jogo;

18. #EzGueime: Completar o último cenário do jogo sem utilizar o item
Imagina na Copa;

19. #SouVeganVlwFlw: Completar o último cenário do jogo sem utili-
zar nenhum item;

20. #DownloadedTheLevel : Completar o último cenário do jogo utili-
zando o item Imagina na Copa e pelo menos uma Carne Freeboi;

21. #TheZueraNeverEnds : Após desbloquear todos as Conquistas do
Jogo e zerar novamente.
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Personagens Centrais

Lisarb da Silva

Nascido na noite da final da copa do mundo de noventa e quatro, seu pai
Luiz da Silva prestigiou o fantástico momento dando-o o nome de Lisarb,
Brasil ao contrário. Em seu azar de vida, sofreu bullying constantemente na
escola e seu ódio por futebol e pelo páıs aumentava cada vez mais.

Quando criança, se apaixonou pela filha de Sebastião Nascimento, mas
nunca conseguiu declarar seu amor por ela.

Entrou na faculdade com dezessete anos e lá teve seu primeiro contato
com o filho do dono da Freeboi, na qual juntos arquitetaram toda a estratégia
de boicote da copa de dois mil e catorze e na submissão brasileira.

Lisarb da Silva é um jovem de cor branca, magro, alto, de cabelos curtos.
Introvertido, nunca teve grandes amigos. Gastava boa parte do seu tempo
estudando biologia, sua matéria favorita. Através desse avançado conheci-
mento, foi capaz de elaborar um potente v́ırus maquiavélico.

É o chefão final do jogo.

Filho do Dono da Freeboi

Um enigmático e controverso rapaz, ou uma lenda. Ninguém além de
Lisarb sabe a verdadeira identidade dele, e não se sabe muito sobre sua vida.

Há quem diga que ele tem controle de todas a internet e consegue prever
o comportamento das pessoas através disso, onde boa parte dos memes11

famosos foram idealizados por ele.
Ĺıder da facção terrorista ReCAlQue (Revolucionários Comandados por

Alguém Querido), arquitetou junto com Lisarb da Silva os ataques que de-
sencadearam o caos na copa do mundo de dois e catorze.

Renata Nascimento

Filha de Sebastião Nascimento, é uma linda moça de vinte anos, magra,
de cabelos curtos coloridos.

11Conceitos e imagens icônicas que se popularizam pela internet.
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Estudou e viveu boa parte em Minas Gerais, mas quando seu pai teve que
se mudar para Braśılia, ela e sua mãe também vieram e juntos permaneceram
em Braśılia dois anos. Momento este que conheceu Caio Martins, que se
tornaram grandes amigos.

Atualmente, ela está cursando Direito em Belo Horizonte.

Chefe Zaraghata

Ĺıder do Grupo Escoteiro em que Sebastião Nascimento e Caio Martins
fazem parte, é um homem de quarenta anos, gordinho, simpático e descolado.
Tem uma mente incŕıvel e grandes idéias surgem a todo instante.

Durante os ataques, Zaraghata se encontra com Caio e Sebastião. Foi o
responsável por adquirir o helicóptero dos bombeiros que resgatam os prota-
gonistas no fim do jogo e com a ajuda de sua rede de contatos de escoteiros
começou a difundir a cura do v́ırus.

Progresso do Jogo

Imagina na Copa possui ao todo cinco cenários distintos, onde os per-
sonagens avançam na história de forma linear percorrendo em cada um deles
no roteiro programado. A Linha do Tempo abaixo descreve os eventos que
conectam os cenários:
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Prólogo

#VamoPraRua

Cutscene #1

#NãoVaiTerCopa

#OGiganteAcordou

Cutscene #2

#WelcomeToTheJungle

#EssaCarneÉFreeboi?

Eṕılogo

Créditos

Easter Egg

Figura 23: Linha do Tempo do jogo Imagina na Copa.

Prólogo

• Arquivo: Enredo;

• Resumo: Caio Martins assiste pela televisão o ataque terrorista no
estádio Mané Garrincha e decide ir para o local ajudar as v́ıtimas,
Sebastião Nascimento o acompanha;

• Tempo: Não exceda 50 segundos;

• Quadros: 7 Quadros;

• Clima: Ensolarado;

• Horário: Ińıcio da Tarde.

#VamoPraRua

• Arquivo: LogisticaCenario01;

• Local: Eixo Rodoviário (Eixão);
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• Objetivo: Salvar Civis;

• Resumo: Caio Martins descobre que o ataque liberou um v́ırus que
transforma seres vivos em monstros;

• Dificuldade: Fácil;

• Inimigos: Curupiras;

• Mecânicas: Primeiros Socorros;

• NPCs: Turistas Feridos;

• Itens

1. Tônicos de Energia: São entregues após realizar com sucesso os
primeiros socorros em um turista ferido, evento único;

2. Baterias: Aparece no cenário, próximo de Caio Martins, dez car-
gas ao salvar todos os civis e dez cargas ao eliminar todos os
inimigos;

3. Troféu da Copa: Easter Egg escondido em uma referência da UnB
no cenário.

• Conquistas: #VamoPraRua #AchoQueVaiTerCopa #TropaDeElite
#Hu3

Cutscene #1

• Arquivo: Enredo;

• Resumo: A dupla chega próximo do estádio Mané Garrincha;

• Tempo: Não exceda 20 segundos;

• Quadros: 2 Quadros;

• Clima: Ensolarado;

• Horário: À Tarde.
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#NaoVaiTerCopa

• Arquivo: LogisticaCenario02;

• Local: Esplanada dos Ministérios;

• Objetivo: Sobreviver aos ataques de inimigos, Salvar Civis;

• Resumo: A dupla descobre que o Congresso Nacional foi atacado, e
que os poĺıticos foram infectados. Juntos seguem para o Congresso
Nacional;

• Dificuldade: Fácil/Médio;

• Inimigos: Curupiras e Urubus;

• Mecânicas: Primeiros Socorros;

• NPCs: Turistas Feridos, Cidadãos Feridos;

• Itens

1. Tônicos Adulterados: São entregues após realizar com sucesso os
primeiros socorros em um cidadão ferido. Evento único;

2. Tônicos de Energia: São entregues após realizar com sucesso os
primeiros socorros em um turista ferido. Evento único;

3. Baterias: Aparece no cenário, próximo de Caio Martins, quinze
cargas ao salvar todos os civis e quinze cargas ao eliminar todos
os inimigos. Evento único;

4. Troféu da Copa: Easter Egg escondido em uma referência da Dis-
ciplina de Jogos no cenário. Evento único.

• Conquistas: #NaoVaiTerCopa #Tem13Letras #ManjoDosParanaue
#AquiEhMengo

#OGiganteAcordou

• Arquivo: LogisticaCenario03;

• Local: Congresso Nacional;

• Objetivo: Eliminar Gigante Corrupto arremessando o Ant́ıtudo Con-
centrado;
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• Resumo: Caio Martins descobre que o v́ırus foi transmitido não pelos
ataques terroristas, mas sim pelos alimentos da marca Freeboi. Desco-
brem que um agente qúımico faz desaparecer os monstros, e utilizam
desse mecanismo para derrotar o Gigante Corrupto;

• Dificuldade: Médio;

• Inimigos: Poĺıticos Corruptos e Gigante Corrupto;

• Mecânicas: Elaboração do Ant́ıtudo Concentrado, Envenenamento;

• NPCs: Nenhum;

• Itens

1. Carne Freeboi: 5% de Chances de aparecer ao eliminar um poĺıtico
corrupto;

2. Baterias: Aparece no cenário, próximo de Caio Martins, vinte
cargas ao eliminar trinta poĺıticos corrupts e trinta cargas ao gerar
o Ant́ıtudo Concentrado. Evento único;

3. Troféu da Copa: Easter Egg escondido em uma referência da Fa-
culdade do Gama no cenário. Evento único.

• Conquistas: #OGiganteAcordou #JulesRimet #PartiuRolezinho #To-
daAquelaCorrupcao

Cutscene #2

• Arquivo: Enredo;

• Resumo: A dupla encontra o Chefe Zaraghata, que os levam de ônibus
com a intenção de chegarem no matadouro da empresa Freeboi. Tal
ônibus quebra no caminho e a dupla parte a pé em direção ao destino;

• Tempo: Não exceda 30 segundos;

• Quadros: 3 Quadros;

• Clima: Nublado;

• Horário: Anoitecendo/À Noite.
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#WelcomeToTheJungle

• Arquivo: LogisticaCenario04;

• Local: Floresta Nacional;

• Objetivo: Sobreviver aos Inimigos, Salvar Civis;

• Resumo: Sebastião Nascimento reconhece o local, e afirma que há um
caminho que leva ao matadouro. No caminho, descobrem que o local
está protegido por membros da facção terrorista;

• Dificuldade: Dı́ficil;

• Inimigos: Terroristas;

• Mecânicas: Uso da Lanterna, Explosão Suicida, Primeiros Socorros;

• NPCs: Terroristas Renegados Feridos;

• Itens

1. Carne Freeboi: 5% de Chances de aparecer ao eliminar um Terro-
rista;

2. Baterias: Recebe dez cargas ao realizar com sucesso os primeiros
socorros em um terrorista renegado ferido;

3. Troféu da Copa: Easter Egg escondido em uma referência da Try-
force Entertainment no cenário. Evento único.

• Conquistas: #WelcomeToTheJungle #EhTeeeetra!!!! #ImaginaNa-
Copa #Hu3Hu3Hu3Hu3

#EssaCarneÉFreeboi?

• Arquivo: LogisticaCenario05;

• Local: Campo Terrorista;

• Objetivo: Derrotar Lizarb da Silva acertando três disparos após deixá-
lo vulnerável;
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• Resumo: A dupla chega ao matadouro, onde se tornou um extenso
campo terrorista. Uma sequência de diálogos entre a dupla e o suposto
ĺıder terrorista até então desconhecido explica as intenções dos ataques
e da existência de uma cura. Sebastião Nascimento reconhece o ter-
rorista por ele ter estudado na mesma escola que a filha de Sebastião,
Renata Nascimento. À pronúncia do nome de Renata revela um lado
oculto do terrorista, onde transparece seu amor repreendido. Terro-
rista explica sua paixão, e vê na situação uma excelente alternativa de
vingar sua tragédia amorosa;

• Dificuldade: Muito Dı́ficil;

• Inimigos: Terroristas, Bois-sem-cabeça e Lisarb;

• Mecânicas: Acionamento de Alavancas, Explosão Suicida;

• NPCs: Nenhum;

• Itens: Nenhum;

• Conquistas: #EssaCarneÉFreeboi? #EzGueime #SouVeganVlwFlw
#DownloadedTheLevel #TheZueraNeverEnds

Eṕılogo

• Arquivo: Enredo;

• Resumo: Lizarb, ferido, entrega o ant́ıdoto à Caio Martins. Chefe
Zaraghata chega com reforços em um helicóptero;

• Tempo: Não exceda 30 segundos;

• Quadros: 3 Quadros;

• Clima: Céu Aberto;

• Horário: Madrugada.

Créditos

• Arquivo: Enredo;

• Resumo: Cena panorâmica do helicóptero voando em direção ao nas-
cer do sol;
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• Tempo: Não exceda 80 segundos;

• Quadros: 10 Quadros;

• Clima: Céu Aberto;

• Horário: Ińıcio da Manhã.

Easter Egg : #OInimigoAgoraÉOutro

• Arquivo: Enredo;

• Resumo: Fotografia de documentos da empresa Freeboi revelam o real
ĺıder terrorista;

• Tempo: Estático;

• Quadros: 1 Quadro;

• Clima: Não Consta;

• Horário: Não Consta.

Mecânicas Universais

Imagina na Copa não traz como ênfase a aventura do gênero plataforma
por conter sua ação shooter, por isso não possui cenários longos, plataformas,
portais e objetos escaláveis. Será genuinamente linear para Caio Martins,
facilitando a integração entre a movimentação de Caio e a mira de Sebastião
Nascimento.

Há, no contexto do jogo, quatro mecânicas espećıficas:

Primeiros Socorros em Civis

• Cenário(s): #VamoPraRua, #NãoVaiTerCopa, #WelcomeToTheJun-
gle;

• Relacionamento com: NPCs;
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• Descrição da Mecânica: Caio Martins ao estar pelo menos 50 pixels
próximo do NPC um ı́cone aparecerá acima da entidade, ao pressio-
nar o botão de ação Caio Martins demorará 5 segundos para realizar
os primeiros socorros. Qualquer movimentação ou ataque sofrido irá
cancelar a ação. A contagem regressiva será mostrado no mesmo local
em que apareceu o ı́cone.

Figura 24: Exemplo do alcance mı́nimo para Caio Martins realizar os pri-
meiros socorros em um civil e a contagem do tempo acima dele.

Criação do Ant́ıtudo Concentrado

• Cenário(s): #OGiganteAcordou;

• Relacionamento com: Objetos;

• Descrição da Mecânica: Caio Martins deve coletar três ant́ıtudos
especiais em pontos e momentos espećıficos do cenário. O primeiro
aparecerá assim que for eliminado a primeira horda de poĺıticos cor-
ruptos, no extremo direito do cenário. O segundo aparecerá momentos
depois da segunda horda aparecer no cenário, no extremo esquerdo do
cenário. O terceiro aparecerá somente após pegar os dois primeiros
ant́ıtudos especiais, no centro, finalizando assim o objetivo principal
do cenário. Para coletar um ant́ıtudo basta Caio Martins colidir com
o objeto, que desaparecerá automaticamente.
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Lanterna

• Cenário(s): #WelcomeToTheJungle;

• Relacionamento com: Ambiente;

• Descrição da Mecânica: Essa mecânica se relaciona com o comando
de ação especial de Sebastião Nascimento e com as baterias coletadas
durante os cenários por Caio Martins. O cenário estará com aproxima-
damente 90% de escuridão, em que através do comando um ćırculo de
raio equivalente à quantidade de baterias dispońıveis anulará essa es-
curidão, mostrando na área desse ćırculo o cenário como normalmente
é mostrado. O diametro corresponde à 3.5 vezes a quantidade de ba-
terias no inventário, e a taxa de consumo da bateria é de um segundo
de ativação por unidade de bateria.

Figura 25: Exemplo ilustrativo da lanterna ativa com a quantidade de 100
baterias e com 50 baterias.

Utilização de Interruptores

• Cenário(s): #EssaCarneÉFreeboi?;

• Relacionamento com: Objetos;

• Descrição da Mecânica: Caio Martins deve acionar dois interrupto-
res para mover a placa à prova de balas que o chefe do cenário utiliza
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para se proteger. Cada interruptor está posicionado em cada extremo
do cenário, sendo necessário à Caio Martins acionar ambos em menos
de 20 segundos. Se feito com sucesso, a placa não mais protegerá o chefe
do cenário e Sebastião Nascimento poderá causar dano normalmente.
Quando Sebastião causar dano, a placa voltará à sua posição original.
Quando Sebastião infligir dano por três vezes no chefe do cenário, o
objetivo principal do cenário estará completo.

Figura 26: Conceito da posição dos interruptores, a contagem de acionamento
e a movimentação da placa que protege o chefe do cenário.

Nı́veis

Nı́veis, ou cenários, representam os conjuntos de eventos que caracterizam
o jogo principal em śı e são contextualizados conforme o Progresso de Jogo.

#VamoPraRua

1. Descrição: Nı́vel didático que apresenta de forma intuitiva a jogabili-
dade e a mecânica de primeiros socorros de Caio Martins;

2. Objetivos:

• Principal: Chegar no fim do cenário;
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• Secundários: Eliminar adversários, realizar primeiros socorros
em civis;

3. Principal Mecânica: Primeiros Socorros em Civil;

4. Inimigos: Curupira;

5. Música: Aventura, ritmo não muito acelerado;

6. Efeitos Sonoros: Nenhum exclusivo do ńıvel.

Figura 27: Posição de entidades do ńıvel.

Figura 28: Descrição das figuras das entidades.
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Figura 29: Conceitos visuais do ńıvel.

#NãoVaiTerCopa

1. Descrição: Nı́vel que evolui a dificuldade de combate do jogo, com
maior apelo à ação;

2. Objetivos:

• Principal: Chegar no fim do cenário;

• Secundários: Eliminar adversários, realizar primeiros socorros
em civis;

3. Principal Mecânica: Primeiros Socorros em Civil;

4. Inimigos: Curupira, Urubu;

5. Música: Ação, ritmo acelerado;

6. Efeitos Sonoros: Frequentes explosões.
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Figura 30: Posição de entidades do ńıvel.

Figura 31: Descrição das figuras das entidades.

Figura 32: Conceitos visuais do ńıvel.
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#OGiganteAcordou

1. Descrição: Nı́vel que amplia a dificuldade com o advento do primeiro
chefe do jogo;

2. Objetivos:

• Principal: Criar o Ant́ıtudo Concentrado;

• Secundários: Eliminar adversários;

3. Principal Mecânica: Criação do Ant́ıtudo Concentrado;

4. Inimigos: Poĺıtico Corrupto, Gigante Corrupto;

5. Música: Ação, ritmo não muito acelerado, sombrio;

6. Efeitos Sonoros: Frequentes gritos e explosões.

Figura 33: Posição de entidades do ńıvel.
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Figura 34: Descrição das figuras das entidades.

Figura 35: Conceitos visuais do ńıvel.

#WelcomeToTheJungle

1. Descrição: Nı́vel que introduz o contexto de tensão;

2. Objetivos:

• Principal: Chegar no fim do cenário;

• Secundários: Eliminar adversários, realizar primeiros socorros
em civis;

41



3. Principal Mecânica: Lanterna, Primeiros Socorros em Civil;

4. Inimigos: Terrorista;

5. Música: Tensão, thriller;

6. Efeitos Sonoros: Barulhos de insetos e pássaros, sombrio.

Figura 36: Posição de entidades do ńıvel.

Figura 37: Descrição das figuras das entidades.
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Figura 38: Conceitos visuais do ńıvel.

#EssaCarneÉFreeboi?

1. Descrição: Nı́vel hardcore que estabelece ńıveis extremos de jogabili-
dade exigida para ambos os jogadores;

2. Objetivos:

• Principal: Atacar três vezes o Ĺıder Terrorista (Lizarb);

• Secundários: Acionar Interruptores, Eliminar Adversários;

3. Principal Mecânica: Utilização de Interruptores;

4. Inimigos: Boi-sem-cabeça, Terrorista, Ĺıder Terrorista (Lizarb);

5. Música: Frenético, dubstep?;

6. Efeitos Sonoros: Frequentes rugidos e explosões.
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Figura 39: Posição de entidades do ńıvel.

Figura 40: Descrição das figuras das entidades.
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Figura 41: Conceitos visuais do ńıvel.

Regras Gerais Para Inimigos

Comportamentos dos Inimigos

1. Velocidade

• Devagar: Metade da velocidade de Caio Martins;

• Normal: Velocidade igual de Caio Martins;

• Rápido: Dobro da velocidade de Caio Martins.

2. Tipos de Movimentação

• Zumbi: Efeito de rotação é extremamente lenta;

• Normal: Efeito de rotação é lenta;

• Ágil: Efeito de rotação é instantânea;

• Terrestre: Caminha sobre a plataforma do jogo;

• Aéreo: Sobrevoa o espaço acima da plataforma do jogo.

3. Método de Detecção/Perseguição
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• Dumb: Detecta quando Caio Martins pula/colide sobre ele;

• Comum: Detecta quando Caio Martins entra em um raio de 400
pixels ou menos;

• Smart : Detecta assim que Caio Martins movimenta pela primeira
vez no cenário;

• Passivo: Não persegue Caio Martins;

• Agressivo: Persegue Caio Martins.

4. Parâmetros de Derrota do Inimigo

• Fraco: Eliminado ao sofrer apenas um dano;

• Normal: Eliminado ao sofrer três danos;

• Resistente: Eliminado ao sofrer cinco danos;

• Evento: Eliminado ao realizar um evento/mecânica do jogo.

5. Tipos de Dano Realizados

• Simples: Causa um de dano ao colidir com Caio Martins;

• Envenenante: Provoca o sintoma de envenenamento ao colidir
com Caio Martins;

• Instant : Elimina Caio Martins ao colidir;
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Inimigos Espećıficos de Nı́veis

#VamoPraRua

Curupira

Figura 42: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Civil que se transformou em um morto-vivo, suas pernas
atrofiaram e seus pés viraram para trás. Gosta de grunhir e adora
comer carne de escoteiro;

• Atributos

– Velocidade: Normal;

– Movimentação: Zumbi, Terrestre;

– Detecção/Perseguição: Comum, Agressivo;

– Vitalidade: Fraco;

– Dano: Simples.

• Quantidade no Nı́vel: 15 Curupiras

• Especial do Nı́vel: Ao eliminar todos os curupiras do ńıvel aparece
dez unidades de bateria no cenário, próximo de Caio Martins;
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#NãoVaiTerCopa

Curupira

• Quantidade no Nı́vel: 50 Curupiras

• Especial do Nı́vel: Ao eliminar todos os inimigos do ńıvel aparece
quinze unidades de bateria no cenário, próximo de Caio Martins;

Urubu

Figura 43: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Torcedor de futebol que se transformou em um pássaro
arruaceiro. De penugem preta, reverberá seu canto ao atacar seus ini-
migos;

• Atributos

– Velocidade: Rápido;

– Movimentação: Zumbi, Aéreo;

– Detecção/Perseguição: Comum, Agressivo;

– Vitalidade: Fraco;

– Dano: Simples.

• Quantidade no Nı́vel: 20 Urubus
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• Especial do Nı́vel: Ao eliminar todos os inimigos do ńıvel aparece
quinze unidades de bateria no cenário, próximo de Caio Martins;

#OGiganteAcordou

Poĺıtico Corrupto

Figura 44: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Poĺıtico de roupas sociais e de corpo inflado que também se
corrompeu ao v́ırus, por onde caminha propaga o v́ırus em uma névoa
verde;

• Atributos

– Velocidade: Devagar;

– Movimentação: Normal, Terrestre;

– Detecção/Perseguição: Dumb, Passivo;

– Vitalidade: Resistente;

– Dano: Simples, Envenenante.

• Quantidade no Nı́vel: Hordas de 10 Poĺıticos Corruptos cada

• Especial do Nı́vel: Ao eliminar trinta poĺıticos corruptos do ńıvel
aparece vinte unidades de bateria no cenário, próximo de Caio Martins;
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#WelcomeToTheJungle

Terrorista

Figura 45: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Com uniforme tático, e um colete de bombas. Qualquer
ameaça o induz ao súıcidio pela causa maior;

• Atributos

– Velocidade: Devagar;

– Movimentação: Normal, Terrestre;

– Detecção/Perseguição: Smart, Agressivo;

– Vitalidade: Fraco;

– Dano: Instant.

• Quantidade no Nı́vel: 20 terrroristas

• Especial do Nı́vel: 5% de chances de aparecer ao eliminar um Ter-
rorista neste ńıvel;

#EssaCarneÉFreeboi?

Terrorista

• Quantidade no Nı́vel: Sempre 10 Terroristas;
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• Especial do Nı́vel: Nenhum.

Boi-Sem-Cabeça

Figura 46: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Boi que perdeu a cabeça em experimentos secretos, suas
células são voláteis e qualquer sinal de perigo é motivo de explosão;

• Atributos

– Velocidade: Rápido;

– Movimentação: Ágil, Terrestre;

– Detecção/Perseguição: Smart, Agressivo;

– Vitalidade: Fraco;

– Dano: Instant.

• Quantidade no Nı́vel: Sempre 10 Bois-sem-cabeça

• Especial do Nı́vel: Nenhum;

Chefes

Os chefes em Imagina na Copa são entidades que limitam o avanço
do progresso do jogo, sendo necessário eliminá-los para passar de ńıvel. Os
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chefes não atacam diretamente, mas controlam o fluxo de inimigos do ńıvel,
seja invocando hordas ou regenerando os inimigos derrotados. Sua derrota é
provocada por mecânicas especiais e é o objetivo principal de seu ńıvel. São
eles:

Gigante Corrupto #OGiganteAcordou

Figura 47: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Um poĺıtico corrupto gigante que tomou o Congresso Na-
cional como seu Empire States, controla todos os corruptos ao redor e
não deixará de forma alguma que alguém se aproxime de seu brinquedo
pessoal;

• Como Derrotar: Criando o Ant́ıtudo Concentrado;

• Animações: Ao entrar no cenário, ao invocar uma nova horda de
poĺıticos corruptos, quando Caio Martins pegar um Ant́ıtudo Especial,
quando Caio Martins pegar todos os Ant́ıtudos Especiais;

• Roteiro de Combate: Invoca a primeira horda -¿ Espera Caio Mar-
tins pegar o primeiro ant́ıtudo especial -¿ Invoca hordas sucessivas até
Caio Martins completar o ant́ıtudo concentrado. As hordas possuem
tempo de invocação de dez segundos;

• Inimigos do Nı́vel: Poĺıtico Corrupto;
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Ĺıder Terrorista (Lizarb) #EssaCarneÉFreeboi?

Figura 48: Imagem de inspiração e tamanho no jogo.

• Descrição: Um jovem reprimido que por toda sua vida odiou o futebol
e seu páıs. Materializou o plano de revidar todo o bullying que sofreu
por seu intrigante nome;

• Como Derrotar: Efetuando três danos distintos;

• Animações: Ao entrar no cenário, ao regenerar terroristas ou bois-
sem-cabeça, quando Caio Martins é derrotado, quando Sebastião inflige
dano na Placa de Proteção, quando Sebastião inflige dano nele, quando
é derrotado;

• Roteiro de Combate: Prólogo do Combate -¿ Um boi-sem-cabeça
é invocado -¿ Terroristas e Bois-sem-cabeça são invocados -¿ Terroris-
tas e Bois-sem-cabeça são regenerados até Caio Martins e Sebastião
Nascimento o derrotar. A regeneração demora dez segundos;

• Inimigos do Nı́vel: Terrorista, Boi-sem-cabeça;

Non-Player Characters

Os personagens não jogáveis são compostos apenas por entidades feridas,
em que Caio Martins poderá interagir com eles ao longo dos ńıveis, realizando
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primeiros socorros e adquirindo itens e informações (ou apenas praticando a
boa ação de um escoteiro). Há três NPCs distintos no jogo:

1. Nome: Cidadão Brasileiro;

(a) Variação 1

• Sexo: Masculino;

• Idade: 20 anos;

• background : Um torcedor comum, que foi atingido durante
os ataques em Braśılia;

• Nı́veis presentes: #VamoPraRua, #NãoVaiTerCopa

(b) Variação 2

• Sexo: Feminino;

• Idade: 23 anos;

• Background : Uma torcedora comum, que foi atingida du-
rante os ataques em Braśılia;

• Nı́veis presentes: #VamoPraRua, #NãoVaiTerCopa

(c) Variação 3

• Sexo: Masculino;

• Idade: 65 anos;

• Background : Um idoso empresário ou poĺıtico que foi atin-
gido durante os ataques em Braśılia;

• Nı́veis presentes: #NãoVaiTerCopa

(d) Variação 4

• Sexo: Feminino;

• Idade: 50 anos;

• Background : Uma idosa moradora de Braśılia que sofreu
um acidente durante os eventos em Braśılia;

• Nı́veis presentes: #VamoPraRua

2. Nome: Turista;

(a) Variação 1

• Sexo: Feminino;

• Idade: 27 anos;

• Background : Uma torcedora com a blusa da Argentina, que
foi atingido durante os ataques em Braśılia;
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• Nı́veis presentes: #NãoVaiTerCopa

(b) Variação 2

• Sexo: Masculino;

• Idade: 35 anos;

• Background : Um torcedor com a blusa da Espanha, que foi
atingido durante os ataques em Braśılia;

• Nı́veis presentes: #NãoVaiTerCopa

3. Nome: Terrorista

• Sexo: Masculino;

• Idade: 20 anos;

• Background : Terroristas renegados que fugiram da base terro-
rista;

• Nı́veis presentes: #WelcomeToTheJungle

Objetos Colecionáveis

Em Imagina na Copa haverá um item em que o jogador poderá coleci-
onar ao longo dos ńıveis, permitindo o desbloqueio de um item secreto caso
o jogador consiga encontrar todos.

Figura 49: Imagem de exemplo do objeto colecionável.

• Nome do Objeto: Troféu da Copa;

• Nı́veis em que é encontrado: #VamoPraRua, #NãoVaiTerCopa,
#OGiganteAcordou, #WelcomeToTheJungle;

• Quantidade no Jogo: 4, 1 para cada ńıvel descrito acima;
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• Benef́ıcios: Permite o uso do item secreto Imagina na Copa (Ver
seção de Inventário dos Personagens).

Músicas e Efeitos Sonoros

Músicas

1. Nome: Imagina na Copa

• Descrição: Música tema do jogo, agitada e com toques da música
brasileira;

• Situações de Uso: Após a apresentação do front end, em todas
as telas subsequentes, até a entrada em um ńıvel ou cutscene do
jogo.

2. Nome: Prólogo

• Descrição: Música de fundo para cutscenes, toques de tensão;

• Situações de Uso: Em todas as cutscenes do jogo.

3. Nome: Vamo Pra Rua

• Descrição: Música de ńıvel, agitada e focada para a aventura,
não muito acelerada;

• Situações de Uso: No ńıvel #VamoPraRua.

4. Nome: Não Vai Ter Copa

• Descrição: Música de ńıvel, agitada e focada para a ação, acele-
rada;

• Situações de Uso: No ńıvel #NãoVaiTerCopa.

5. Nome: O Gigante Acordou

• Descrição: Música de ńıvel, agitada e focada para a ação, não
muito acelerada e com toques sombrios. Smooth Thriller ;

• Situações de Uso: No ńıvel #OGiganteAcordou.

6. Nome: Bem Vindo à Selva
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• Descrição: Música de ńıvel, focada para a tensão. Thriller ;

• Situações de Uso: No ńıvel #WelcomeToTheJungle.

7. Nome: Freeboi

• Descrição: Música de ńıvel, extremamente agitada e focada para
a ação. Dubstep;

• Situações de Uso: No ńıvel #EssaCarneÉFreeboi?

8. Nome: Eṕılogo

• Descrição: Música de fundo, alegre e épico;

• Situações de Uso: Nos créditos do jogo.

Efeitos Sonoros

1. Nome: Tchaka

• Descrição: Efeito de cenário, explosões graves de bombas;

• Situações de Uso: Nos ńıveis #NãoVaiTerCopa, #OGiganteA-
cordou e #EssaCarneÉFreeboi?

2. Nome: Screams

• Descrição: Efeito de cenário, gritos histéricos de dor e sofri-
mento;

• Situações de Uso: No ńıvel #OGiganteAcordou.

3. Nome: DJungle

• Descrição: Efeito de cenário, barulhos sombrios de insetos, árvores
e pássaros;

• Situações de Uso: No ńıvel #WelcomeToTheJungle.

4. Nome: TheBoi

• Descrição: Efeito de cenário, rugidos bizarros de bois;

• Situações de Uso: No ńıvel #EssaCarneÉFreeboi?
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Luciano Henrique Nunes de Almeida Programador
Renata Rinaldi Artista


	Objetivos
	História
	Controle e Jogabilidade
	Requisitos Tecnológicos
	Front End
	Telas
	Câmera
	Head-up Display
	Personagens Principais
	Inventário dos Personagens
	Saúde
	Sistema de Pontuação
	Personagens Centrais
	Progresso do Jogo
	Mecânicas Universais
	Níveis
	Regras Gerais Para Inimigos
	Inimigos Específicos de Níveis
	Chefes
	Non-Player Characters
	Objetos Colecionáveis
	Músicas e Efeitos Sonoros

