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Resumo:  
O Scratch é uma linguagem de programação criada pelo MIT, onde todos os comandos 

encontram-se na forma de componentes gráficos, consolidando-se como um recurso para o 

aprendizado de conceitos matemáticos e computacionais para alunos da Educação Básica. 

Este artigo descreve uma atividade de geometria aliada à programação Scratch. Os 

conceitos utilizados são: figuras geométricas, rotação e translação. E o objetivo dela é 

auxiliar o professor de Matemática em sua prática docente, com os alunos, na fixação ou 

utilização de conceitos geométricos. A metodologia consiste na interpretação da atividade, 

elaboração de um esquema para a implementação no Scratch, a execução da programação e 

a validação do programa através da verificação dos conceitos matemáticos envolvidos. 

Acreditamos que está ferramenta computacional em sala de aula pode ser um forte aliado 

no desenvolvimento do raciocínio lógico e pode ser usado de forma que propicie a 

construção de ideias e aprimore o pensamento. 
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1. Considerações Iniciais 

Contata-se que o aluno enquanto aprendiz precisa se sentir atraído, estar 

interessado, ter curiosidade e se ver envolvido com o que está procurando conhecer. Pode-

se afirmar que isto ocorre em qualquer nível de escolaridade no âmbito formal do contexto 
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escolar, bem como no âmbito de ensino e de aprendizagem não formal, entendendo aqui, 

esta não formalidade pela aprendizagem que acontece fora do contexto escolar.  Outro fato 

que se percebe, do estudante, na esfera escolar, é a necessidade de ter um apoio 

extracurricular que considere e explore suas individualidades e que o ampare na aquisição 

ou ressignificação de conceitos matemáticos. Logo, se torna imprescindível, encontrar uma 

alternativa que possa propiciar este apoio ao educandos. 

O uso de computadores e softwares educacionais está cada vez mais presente na 

contemporaneidade. No Brasil já fazem parte do dia-a-dia de muitos estudantes, por mais 

que muito ainda se tenha por fazer neste sentido.  A utilização da tecnologia nas escolas de 

Ensino fundamental, médio e superior é fato consumado no contexto educacional atual do 

Brasil e do mundo. No entanto, a utilização desta ferramenta é, frequentemente, encarada 

com receio, pois ainda permanecem dificuldades apresentadas por educadores e alunos, 

quando se fazem referências ao uso deste subsídio. 

Aos professores de Matemática, cabe o desafio de encarar a necessidade da 

utilização dos computadores e seus auxiliares de forma inovadora que proporcione a 

potencialização e a concretização do ensino e da aprendizagem matemática. Outro fator a 

se ponderar é que, iniciativas na tentativa de auxiliar na solução deste desafio, são ações 

isoladas e algumas vezes não conseguem aceitação, pois a inclusão de novas tecnologias na 

educação não é uma tarefa fácil, já que exige um grande empenho por parte de quem 

orienta o processo de aprendizado e por parte de quem constrói o aprendizado.  

Embasados nestas premissas é que se utilizou o scratch, que segundo Eduscratch 

(2010), é uma linguagem de programação criada pelo Massachusetts Institute of 

Technology, que possui os comandos prontos para utilização, com uma interface gráfica 

que possibilita programar em forma de sequências de blocos. Com base em Valente (1998) 

se pode afirmar que ao programar se faz uso de sequenciamentos, lógica, raciocínio, 

análise e tomada de decisão, entre outros, sendo que estes quesitos são fundamentais para 

um efetivo aprendizado matemático. Como o scratch foi idealizado para auxiliar 

estudantes no estudo de conteúdos matemáticos associados à sua iniciação na área de 

programação, foi escolhido como instrumento auxiliar da aprendizagem matemática em 

uma atividade que envolveu o estudo de conceitos geométricos aliados a programação.  

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) questões geométricas 

despertam o interesse dos adolescentes de forma espontânea, além disto, é um campo fértil 

de situações que auxiliam na capacidade de argumentar e construir demonstrações. 
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Utilizar diversas formas de linguagem matemática para comunicação é uma 

competência que exige do aluno a capacidade de realizar diferentes representações 

matemáticas de um determinado problema ou questão, segundo o que afirma Smole 

(2001),  

Os conceitos envolvidos na atividade apresentada neste pôster abordam os temas: 

polígonos regulares, rotações, trigonometria e mudanças do sistema de coordenadas. 

 

2. Desenvolvimento da Ação 

 

 Para a construção dos polígonos regulares de forma automática inicialmente 

armazenamos os divisores de 360 em uma lista denominada por “divisores de 360”, 

utilizando os comandos constantes do Bloco 1, conforme mostra Figura 1.  

 

 

Figura 1. Programação para gerar divisores de 360 

 

Posteriormente criou-se um bloco denominado “figura”, que contem os comandos 

para o traçado dos polígonos inscritos em uma circunferência de raio e centros pré-

determinados, de acordo com a Figura 2.  
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Figura 2. Bloco para gerar os polígonos inscritos em uma circunferência  

 

Para isto, os parâmetros fornecidos para o bloco são o ângulo e o raio da 

circunferência no qual o polígono estará inscrito. Cada ângulo é determinado pela divisão 

de 360 por um elemento da lista “divisores de 360”. O objetivo do bloco “figura” é 

determinar os pontos no sistema cartesiano para que os polígonos regulares sejam traçados, 

e para tanto ocorre uma mudança de coordenadas polares para cartesianas, usando 

conceitos trigonométricos (Ver Figura 2). E para conclusão da tarefa utilizam-se comandos 

de caneta que permitem a visualização do traçado dos polígonos inscritos na circunferência 

(Ver Figura 3). Foi inserido um palco, selecionado de um arquivo pré-existente na galeria, 

conforme ilustra também a Figura 3.  

 

 

Figura 3. Traçado dos polígonos regulares e inserção do palco para visualização. 
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A atividade desenvolvida pode servir de estímulo para o educador matemático de 

inovar sua prática, na fixação e utilização de conceitos geométricos. Neste sentido, a 

ferramenta computacional, na educação matemática, pode ser um forte aliado no 

desenvolvimento do raciocínio e pode ser usado de forma que propicie a construção de 

ideias e aprimore o pensamento humano.  

Para resolução desta atividade foi necessário, além do conhecimento e aplicação de 

conceitos matemáticos já mencionados, transpô-los para um outro ambiente diferente do 

lápis e papel, o que requer raciocínio lógico para a construção dos blocos e dos comandos 

necessários para execução do mesmo. 

Conclui-se então que o uso do Scratch possibilita, de forma gradual, o 

desenvolvimento de conceitos de lógica e de programação, despertando capacidades para 

as áreas de ciências exatas, engenharias e computação.  
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