
Criando Jogos Multiplataforma com 
Cocos2d-x versão 3.0 ou superior 

Neste tutorial você irá aprender como criar um jogo simples utilizando o framework Cocos2d-X, 

versão 3.0 ou superior, em um ambiente de desenvolvimento Windows* e como compilar para 

rodar em Windows e Android*. 

O que é Cocos2d-x? 
 
Cocos2d-x é um framework multiplataforma para games (e outros aplicativos, como livros 

interativos) baseados no cocos2d para iOS*, mas utilizando C++, JavaScript* ou Lua* ao invés 

de Objective-C. 

Uma das vantagens deste framework é criar games que podem ser distribuídos em diferentes 

plataformas (Android, iOS, Win32, Windows* Phone, Mac*, Linux*, etc.), mantendo o mesmo 

código base com algumas adaptações específicas para a(s) plataforma(s) escolhida(s).  

Cocos2d-Console 
 
O Cocos2d-Console foi introduzido na versão 3.0. É uma ferramenta de linha de comando que 
possui funcionalidades para gerenciar projetos do Cocos2d-x ou Cocos2d-JS: criação, 
execução, compilação, depuração (debug), etc. 

Criando seu primeiro jogo 
 

1 – Faça o download da última versão do framework e descompacte em seu ambiente de 

desenvolvimento. Neste tutorial foi utilizada a versão 3.3rc0, e o framework foi descompactado 

no desktop (C:\Users\intel-user\Desktop\cocos2d-x-3.3rc0). 

http://www.cocos2d-x.org/download
http://www.cocos2d-x.org/filedown/cocos2d-x-3.3rc0.zip


 

Figura 1. Estrutura do diretório Cocos2d-x versão 3.3 RC0 

 
2 – Para criar um novo projeto no cocos2d-x, vamos utilizar o setup.py (um script Python*) 

localizado na pasta do framework, para configurar todas as variáveis de ambiente para 

compilar para as plataformas Win32 e Android. Antes de executá-lo é necessário o download, 

instalação e configuração dos seguintes items: 

 Android* SDK 

 Android* NDK 

 Apache Ant* 
 

Caso você não tenha o Runtime Python instalado, faça o download da versão 2.7.6 aqui: 

http://www.python.org/download/ 

 

Figura 2. Localização do setup.py 
 

3 - Abra o prompt de comando (cmd.exe) e execute os seguintes comandos: 

- Navegue até a pasta do framework: 

   cd C:\Users\intel-user\Desktop\cocos2d-x-3.3rc0  

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html
http://ant.apache.org/bindownload.cgi
http://www.python.org/download/


     

- Execute o script setup.py: 

     

    python setup.py (ou somente setup.py) 

Obs: Para executar o comando python na linha de comando, adicione a pasta aonde o 

Python foi instalado nas variáveis de ambiente. 

- O script irá requisitar o caminho de instalação do Android SDK, Android NDK e ANT: 

Figura 3. Cocos2d-console requisitando caminho da pasta do NDK 

 Caminho da pasta do Android SDK: 

Figura 4. Cocos2d-console requisitando caminho da pasta do SDK 

 Caminho da pasta Apache ANT bin: 

Figura 5. Cocos2d-console requisitando caminho da pasta ANT bin 

Depois de incluir os caminho requisitados, reabra o prompt de comando (cmd.exe). Essa ação 

é necessária para utilizar os comandos do cocos2d-console. 

4 – Digite cmd.exe para ir para o prompt de comando novamente: 

        cd C:\Users\intel-user\Desktop\cocos2d-x-3.3rc0 

No passo abaixo iremos criar um novo projeto Cocos2d-x: 

cocos new MyGame –p com.Project.MyGame –l cpp –d Project 

http://stackoverflow.com/questions/6318156/adding-python-path-on-windows-7
http://stackoverflow.com/questions/6318156/adding-python-path-on-windows-7


 
Figura 6. Projeto Cocos2d-x criado  

 

Abaixo uma rápida explicação sobre os parâmetros: 

 new: criar um novo projeto que deve ser seguido pelo nome do mesmo (no exemplo acima, 

MyGame) 

 -p:    define o nome do pacote 

 -l:     seleciona a linguagem de programação. O valor pode ser cpp ou lua 

 -d:    diretório onde o framework vai criar a estrutura do projeto 

 

Se tudo der certo, seu projeto vai ser criado na pasta Project, no diretório em que o framework 

foi descompactado: 

 

 

Figura 7. estrutura do diretório MyGame 

 
O projeto criado contém o código base do jogo (Classes), os resources (imagens, áudio, etc) e 
um projeto para cada plataforma suportada pelo framework. 



Compilando Android* Apps 
 

Requerimentos: 

 Configurar todas as variáveis de ambiente para compilar os jogos Android (Android 

SDK, Android NDK e ANT). Caso não tenha feito este passo ainda, volte na seção 

“Criando seu primeiro jogo” deste artigo. 

 Possuir o Java Development Kit (JDK) instalado. 

Obs: O Cocos2d-console utiliza o comando javac para compilar para Android, por conta disso é 

necessário adicionar a variável de ambiente JAVA_HOME (JDK path). 

1 – Nós vamos compilar nosso jogo para mais de uma arquitetura, por padrão o framework não 
compila para x86 e armeabi-v7a. Edite o arquivo Application.mk localizado na pasta: 
 
C:\Users\intel-user\Desktop\cocos2d-x-3.3rc0\Project\MyGame\proj.android\jni 
 

 

Figura 8. localização do arquivo Application.mk 
 

 
2 – Adicione a seguinte linha no arquivo: 
 
APP_ABI := armeabi armeabi-v7a x86 
 

 

Figura 9. arquivo Application.mk depois de adicionar a linha APP_ABI 
 
Agora que adicionamos a configuração para compilar também para x86 e armeabi-v7a, vamos 
compilar nosso jogo! 
  
3 – Utilizando o prompt de comando, vá para a pasta do framework: 
 
cd C:\Users\intel-user\Desktop\cocos2d-x-3.3rc0 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads
http://stackoverflow.com/questions/2619584/how-to-set-java-home-on-windows-7


 
4 – Execute o comando abaixo para compilar e rodar o jogo para Android: 
 
cocos run –s Project\MyGame –p android 
 

 

Figura 10. Executando comando para compilar e rodar o jogo em Android* 
 

 run: compila e roda o projeto 

 -s: caminho para a pasta do projeto 

 -p: plataforma selecionada 

 
Obs: Para apenas compilar, execute o comando: cocos compile –s Project\MyGame –p 
android 
 
Se tudo funcionar corretamente, o comando do cocos2d-console irá utilizar o adb (caso esteja 
configurado nas variáveis de ambiente) para instalar o arquivo APK em um device conectado ou 
emulador iniciado. Caso ainda não esteja disponível, o comando irá esperar por um device ou 
emulador, como na imagem abaixo: 
 

 

Figura 11. Comando aguardando por um device ou emulador 
 

Caso você tenha iniciado um emulador ou conectado um device, a seguinte tela deve aparecer: 



 

Figure 12. Tela do jogo na plataforma Android* 

Compilando Win32 (para Windows* 7 ou Windows* 8 modo desktop)  

 Você irá precisar do Visual Studio* 2012 ou em uma versão mais recente para compilar.  

 
1 – Utilizando o prompt de comando (cmd.exe), vá até a pasta em que o framework foi 
descompactado: 
 
cd C:\Users\intel-user\Desktop\cocos2d-x-3.3rc0 
 
2 – Execute o seguinte comando para compilar e executar o jogo no Windows: 
  
cocos run –s Project\MyGame –p win32 
 

 

Figura 13. Executando o comando para compilar e executar o jogo em Windows* 
  

Abaixo uma rápida explicação sobre os parâmetros: 

 run: compilar e executar o projeto selecionado 

 -s: caminho para a pasta do projeto 

 -p: plataforma selecionada 

 
Obs: Para apenas compilar, utilize “compile” ao invés de “run”, como no exemplo abaixo:  

http://www.visualstudio.com/


cocos compile –s Project\MyGame –p win32 
 
Após executar o comando “run”, se tudo funcionar corretamente, você verá a seguinte tela: 

Figura 14. Tela do jogo na plataforma Windows* 

 

Há também a opção de utilizarmos o Visual Studio para compilar e executar o jogo: 
 
1 – Dentro do diretório do projeto, abra com o Visual Studio o arquivo MyGame.sln na pasta 
“proj.win32”.  



 

Figura 15. estrutura do projeto em Win32 
 
2 – Para compilar o projeto, pressione F6 (ou Build menu -> Build Solution) e pressione F5 para 
executar (ou Debug menu -> Start Debugging). Depois de compilar e executar, você irá ver a 
mesma tela que foi mostrada depois dos passos no prompt de comando. 
 
 

 

Figura 16. projeto Win32 aberto no Visual Studio* 
 

 
 
Ok, agora você sabe como criar seu jogo e compilar para Android (x86 e ARM*), Windows 7 e 

Windows 8 (desktop mode)! 



Referências 
 

O código fonte do Cocos2d-x framework está sob a MIT License, e pode ser encontrado aqui. 

Cocos2d-x e sua documentação:  http://www.cocos2d-x.org/ 

Cocos2d-console: http://www.cocos2d-x.org/wiki/Cocos2d-console 

Observação 
 

Quando este artigo foi escrito a versão 3.3 final do Cocos2d-x apresentou um problema que não 

permitia a criação de projetos (mais detalhes no link). O problema foi resolvido, mas até a 

publicação do artigo a correção não foi integrada no release oficial. 

 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
https://github.com/cocos2d/cocos2d-x
http://www.cocos2d-x.org/
http://www.cocos2d-x.org/wiki/Cocos2d-console
https://github.com/cocos2d/cocos2d-x/issues/9716


Notices 

 

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL 

PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO 

ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS 

PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL 

ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR 

IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS 

INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR 

OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT. 

 

UNLESS OTHERWISE AGREED IN WRITING BY INTEL, THE INTEL PRODUCTS ARE NOT 

DESIGNED NOR INTENDED FOR ANY APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE 

INTEL PRODUCT COULD CREATE A SITUATION WHERE PERSONAL INJURY OR DEATH 

MAY OCCUR. 

 

Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. 

Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked 

"reserved" or "undefined." Intel reserves these for future definition and shall have no 

responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. 

The information here is subject to change without notice. Do not finalize a design with this 

information.  

 

The products described in this document may contain design defects or errors known as errata 

which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized 

errata are available on request.  

 

Contact your local Intel sales office or your distributor to obtain the latest specifications and 

before placing your product order.  

 

Copies of documents which have an order number and are referenced in this document, or 

other Intel literature, may be obtained by calling 1-800-548-4725, or go to: 

http://www.intel.com/design/literature.htm 

 

Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance 

only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark* and MobileMark*, are 

measured using specific computer systems, components, software, operations, and functions. 

Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other 

information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated 

purchases, including the performance of that product when combined with other products. 
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may only be used or copied in accordance with the terms of that license. 
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