
Programando com o Scratch 
(Programming with Scratch - http://scratch.mit.edu/files/Programming-with-Scratch.pdf  ) 
 
 
 
 
 
A maior parte das pessoas vê a programação (computer programming) como 

uma actividade especializada e aborrecida, acessível apenas aos que possuem 

um conhecimento técnico especializado. E, de facto, as linguagens de 

programação tradicionais como JAVA ou C++ são muito difíceis de aprender 

para a maioria das pessoas. 

 

O Scratch, uma nova linguagem gráfica de programação, tem como objectivo 

mudar este panorama. O Scratch aproveita os avanços no poder computacional 

e na concepção de interfaces  para tornar a programação mais cativante e 

acessível às crianças, adolescentes e outros que estão a aprender a programar. 

Os aspectos-chave do Scratch incluem: 

• Programação com blocos-de-construção (building-blocks) – Para criar 

programas em Scratch, simplesmente encaixam-se blocos gráficos uns 

nos outros, formando empilhamentos ordenados (stacks). Os blocos são 

concebidos para se poderem encaixar apenas de forma que faça sentido 

sintaticamente, não ocorrendo, assim, erros de sintaxe. Diferentes tipos 

de dados possuem diferentes formas, eliminando a possibilidade de 

combinações erradas. As sequências de instruções podem ser 

modificadas, mesmo com o programa a correr, o que facilita a 

experimentação de novas ideias incremental e iterativamente. 

• Manipulação de media – O Scratch permite a construção de programas 

que controlam e misturam gráficos, animação, música e som. Amplia as 

actividades de manipulação de media diversificados que são populares na 

cultura actual – por exemplo, adicionar a possibilidade de programação a 

filtros de imagem do tipo Photoshop. 
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• Partilha e colaboração – A página de Internet do Scratch fornece 

inspiração e audiência: podemos experimentar os projectos de outros, 

reutilizar e adaptar as suas imagens e scripts, e divulgar os nossos 

próprios projectos. A meta final é desenvolver uma comunidade e uma 

cultura de partilha em torno do Scratch. 

 

O Scratch oferece um chão baixo (é fácil começar a trabalhar com esta 

ferramenta), um tecto elevado (permite a criação de projectos complexos) e 

paredes amplas (apoia uma grande diversidade de projectos). No 

desenvolvimento do Scratch, considerámos como primeira prioridade a 

simplicidade, por vezes até sacrificando a funcionalidade em prol da 

compreensão. 

 

À medida que os alunos vão trabalhando nos projectos Scratch, eles têm a 

oportunidade de aprender conceitos de computação importantes como 

iteração, condicionais (conditionals), variáveis, data types* (ver definição), 

eventos e processos. O Scratch tem sido usado para introduzir estes conceitos a 

alunos de idades muito diversas, desde o ensino básico até ao universitário. 

Alguns alunos transitam para as linguagens tradicionais baseadas em texto, 

após terem iniciado a actividade de programação com o Scratch. 

 

O Scratch foi construído sobre a linguagem de programação Squeak. Inspirou-

se na linguagem Logo e Etoys da Squeak, mas pretende ser mais simples e 

mais intuitivo. 

 

O Scratch é um projecto aberto (open-source) mas de desenvolvimento fechado 

(closed-development). O código-fonte está disponível gratuitamente, mas a 

aplicação é desenvolvida por uma equipa restrita de investigação no Media 

Laboratory do MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

 



*Type (Or "data type") A set of values from which a variable, constant, function, or 

other expression may take its value. Types supported by most programming languages 

include integers (usually limited to some range so they will fit in one word of storage), 

Booleans, real numbers, and characters. Strings are also common, though they may be 

represented as lists of characters in some languages. If s and t are types, then so is s -> t, 

the type of functions from s to t; that is, give them a term of type s, functions of type s -> 

t will return a term of type t. Some types are primitive - built-in to the language, with no 

visible internal structure - e.g. Boolean; others are composite - constructed from one or 

more other types (of either kind) - e.g. lists, structures, unions. Some languages provide 

strong typing, others allow implicit type conversion and/or explicit type conversion. 

(1999-09-19). Fonte: The Free On-line Dictionary of Computing. 
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