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RESUMO: O presente projeto tem como objetivo a criação e o desenvolvimento de games. 
Utilizou-se inicialmente a plataforma Scratch para fazer os primeiros games. Ela fornece 
várias possibilidades e ainda auxilia no entendimento a respeito da linguagem de 
programação. Alguns jogos foram desenvolvidos com base em outros já existentes e foi 
pretende-se desenvolver um jogo autoral.  
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INTRODUÇÃO 

 Antigamente, os jogos possuíam um padrão de estilo 8-bit, mas hoje os jogos são 

muitos mais complexos, e possuem mais de 4.000 pixels. Os jogos 8-bit foram inventados 

inspirados em jogos reais como esportes, jogos de tabuleiro, brincadeiras, entre outros. 

Além dos jogos virtuais, temos os físicos, falando especificamente em jogos de 

tabuleiro, existem centenas deles, cada um com um sistema de jogo diferente. 

 Scratch é uma linguagem de programação criada no próprio Media Lab do MIT, um 

dos maiores institutos de tecnologia do mundo. Ela é simples e muito mais acessível do que 

outras linguagens, uma vez que não exige conhecimento prévio de quem quer começar a 

desenvolver programas, além de possuir uma interface gráfica super simples e intuitiva. 

 

FIGURA 1: Scratch 



 

 

FONTE: Google Imagens 

 

 O Scratch está disponível, gratuitamente, em um ambiente virtual de fácil acesso e é 

traduzido em mais de 40 idiomas, sendo um deles o Português. Em uma comunidade on-

line, é possível compartilhar projetos e conferir os trabalhos de outros usuários em todo o 

mundo, fazendo com que pessoas de várias idades e nacionalidades tenham acesso aos 

códigos e troquem experiências. 

 

OBJETIVO  

Desenvolver um jogo de plataforma no estilo conhecido como 8-bit usando a 

plataforma scratch e também desenvolver um jogo de tabuleiro usando papel. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Para desenvolver qualquer jogo, independente de ser  virtual ou não, deve-se 

conhecer e saber usar a plataforma de desenvolvimento dele, então deve-se junto a isso, 

ter conhecimento sobre a plataforma que se usa,  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Será utilizado o Scratch para poder criar um jogo de tabuleiro virtual, para isso é 

preciso conhecer a arte da programação da plataforma. 

 

FIGURA 1: Plataforma Scratch 

https://scratch.mit.edu/


 

 

FONTE: www.scratch.com 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto ainda está em andamento. Alguns jogos já começaram a ser produzidos, 

mas ainda encontra-se alguma dificuldade em como será feita a dinâmica do jogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que as dificuldades com a dinâmica do jogo sejam superadas e que o 

mesmo possa ser produzido e testado com os alunos do Colégio Interativa. 

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES PREVISTAS PERÍODO 

Finalizar o jogo de tabuleiro Novembro 

FONTE: Autor, 2021. 
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