Programação Para Adolescentes
Começar a escrever códigos é semelhante a aprender um novo idioma:
você conhece o vocabulário, a pontuação e como reunir tudo. Você também
precisa saber usar as ferramentas de pintura e a fazer botões e outros
recursos para criar uma interface gráfica do usuário para seus programas.
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Como Criar um Plano de Ação ao Escrever um
Programa de Computador com o MicroWorlds EX
A escrita de um novo programa de computador começa com a criação de um plano de ação.
O plano informa quais são as menores partes que você precisa fazer e reunir para construir
o programa inteiro. Seu plano de ação deve conter etapas como as seguintes.
Planejamento de seu projeto e layout:
✓✓ Defina a finalidade do programa: game, simulação ou cena animada.
✓✓ Selecione ou pinte fundos nas páginas.
✓✓ Crie as páginas ou telas necessárias para seu programa: página de abertura, página
de ação e níveis. Adicione transições entre as páginas.
✓✓ Crie personagens, se necessário, sombreando tartarugas e então selecionando
formas da paleta Painting/Clipart, ou pintando novas formas nos locais apropriados
no painel Shapes. (Clique duas vezes em um ponto de forma no Shape Editor.)
✓✓ Faça caixas de texto com títulos, rótulos e instruções.
✓✓ Faça caixas de texto para mostrar valores variáveis. Se um valor variável for
transportado entre páginas, defina uma variável de projeto e então faça caixas de
texto para mostrar o valor da variável de projeto.
Criação das ações do personagem:
✓✓ Na mochila de cada tartaruga, na guia State, defina atributos do personagem. Isso
é particularmente útil para atributos que não mudam durante o programa — depois
de serem atribuídos, você não precisa definir esses valores novamente. Exemplos
incluem valores de size, shape e heading e I have nomedavariável.
No entanto, se necessário esses valores podem ser alterados a qualquer momento
durante a execução do programa.
✓✓ Na mochila de cada tartaruga, na guia Rules, adicione primitivas ou procedimentos
nos campos OnClick, OnColor, OnTick, OnTouching, OnMessage e When This Do That.
✓✓ Se necessário, adicione cor universal sob condicionais no plano de fundo. Os
comandos adicionados ao plano de fundo serão executados quando uma tartaruga
tocar em uma cor designada.
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Como Escrever Procedimentos no
MicroWorlds EX
Os procedimentos combinam primitivas e outros procedimentos para criar
comandos. Os procedimentos são escritos no painel Procedures da interface do
MicroWorlds EX. Um procedimento começa com a palavra to e uma palavra única
para o seu nome. Ele termina com a palavra end, a qual deve ficar em sua própria
linha. Então o procedimento pode ser executado digitando-se seu nome no Command
Center ou sendo incluído em outro procedimento, ou em uma instrução de botão, ou
em qualquer lugar em que for usado um comando. A seguir estão alguns exemplos de
procedimentos.
O código a seguir define um procedimento chamado redsquare que desenha um
quadrado vermelho com lados de comprimento 50:
to redsquare
setc "red
pd
repeat 4 [fd 50 rt 90]
end
O código a seguir presume que existem duas caixas de texto: uma chamada heads
e outra chamada tails. Esse código define um procedimento chamado initialize que define o valor da variável heads como 0:
to initialize
setheads 0
settails 0
end
O código a seguir presume que existem duas formas: uma chamada heads e outra
chamada tails. Esse código define um procedimento chamado cointoss, que
define o valor da variável flip como um número gerado aleatoriamente (0 ou 1);
então mostra uma forma head ou uma forma tails, de acordo com o resultado:
to cointoss
setflip random 2
if flip = 0 [setsh "head]
if flip = 1 [setsh "tails]
end
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Introdução
Então você quer aprender a programar — maravilha! Você
está embarcando em uma aventura que irá transformá-lo de usuário
de tecnologia em produtor de tecnologia. E isso é muito mais fácil
do que você poderia supor! Programar — escrever programas de
computador — tem um pouco de tudo: criatividade, lógica, arte,
matemática, narrativa, design e solução de problemas. De games
a brinquedos, passando por animações e simulações, este livro o
conduz, passo a passo, pela codificação de programas reais que
você pode compartilhar com a família e amigos.

Sobre Este Livro
Embora a programação esteja emergindo como uma habilidade
fundamental, normalmente não é ensinada até se chegar ao
ensino médio — se é que é ensinada lá. Existem ótimos lugares e
excelentes sites onde você pode começar a aprender a programar,
mas as fontes financeiramente mais acessíveis param em material
básico demais ou que enchem sua cabeça com coisas demais,
muito cedo. O que você encontrará neste livro é um tratamento
completo, do nível iniciante ao intermediário, da codificação em
uma linguagem de programação simples — que resistiu à passagem
do tempo com gerações de estudantes e é conceitualmente
transferível para qualquer outra linguagem de programação. E esse
método não é maçante nem teórico: como no conteúdo de toda a
série Para Leigos, este livro é divertido, claro e organizado em um
formato de acesso fácil.
Este livro foi elaborado como uma série de projetos, com passos
para se construir cada um deles do início ao fim. À medida
que trabalhar em cada projeto, tenha em mente as seguintes
convenções:
✓✓Códigos de programação e endereços web aparecem em
monofonte. Se estiver lendo uma versão digital deste livro em
um dispositivo conectado à Internet, observe que você pode
clicar no endereço web para visitar o site, como este: www.
altabooks.com.br.
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Programação Para Adolescentes
✓✓ As sequências de comando usam a seta de comando. Aqui está
um exemplo: Na barra de menus, escolha File➪New Project
Size➪MicroWorlds Small para definir o tamanho de um novo projeto
com o tamanho pequeno do MicroWorlds (ou MicroMundos, como
também é popularmente conhecido no Brasil).
✓✓Os códigos e comandos mostrados no livro estão em inglês,
mas não se preocupe, tudo é bem explicado e você não precisa
dominar a língua para entender. Porém isso é importante para
você ir se acostumando ao inglês, idioma mais usado no mundo
da programação.
✓✓Existem diferenças entre o termo “programar” e o “codificar”. O
primeiro é mais abrangente e traz consigo a noção de conceitos
e generalidades sobre o assunto da programação. Já o segundo é
mais específico, quando dizemos codificar temos em mente uma
linguagem e uma sintaxe, ou seja, é a especificidade de aplicar
os conceitos traduzindo-os em uma linguagem aceitável para a
máquina. No livro, você encontrará os dois.

Penso Que...
Neste livro, faço algumas suposições iniciais sobre você:
✓✓Você se sente razoavelmente à vontade digitando em um
computador e usando um mouse. Sua experiência pode ser em
um sistema Windows ou Mac – ambos servem! As instruções
para programação de cada projeto são escritas para as duas
plataformas, e as figuras são mostradas para a MicroWorlds EX
operando em um Mac.
✓✓Você é capaz de instalar software, pois instalará o MicroWorlds
EX em seu computador.
Além disso, fiz algumas suposições com relação à sua entrada no
mundo da programação:
✓✓ Você já jogou alguns games em um computador, de modo que já tem
uma ideia de como as pessoas interagem com jogos de computador
(em contraste com os videogames em um console de jogos).
✓✓Você se sente à vontade com matemática básica, com
operações matemáticas, como somar números inteiros, e
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operações lógicas, como comparar dois números inteiros.
Introduzi variáveis algébricas neste livro, mas você não precisa
ter nenhum conhecimento anterior sobre variáveis.
Por último, se você tem dificuldade com ortografia, talvez precise
passar um tempo extra solucionando erros de grafia em seu código.
Uma linguagem de programação não entende erros ortográficos,
mas pode dar pistas sobre quais comandos ela não entende.

D

Ícones Usados Neste Livro
Este ícone identifica dicas e atalhos que você pode usar para
facilitar a programação. Algumas dicas são repetidas várias vezes ao
longo do livro — especialmente quando você pode se deparar com
o próprio problema tratado pela dica.

ICA

DA PR
ÕES

O

RAMAÇÃ
OG

Este ícone descreve como um conceito de programação em que
você está trabalhando se conecta a outras linguagens de
codificação e à realidade mais ampla da codificação em
qualquer linguagem.

CONE
X

Este ícone mostra as maneiras pelas quais a matemática (incluindo
a escolar!) é usada em programação. Finalmente, do cálculo e
álgebra até geometria e lógica, você aprende como essa matéria é
realmente usada!
CUI

DO!
DA

Este ícone informa para você ficar atento. Ele identifica
informações importantes que podem evitar dores de cabeça.

Além Deste Livro
Você pode acessar a Folha de Cola Online, através do endereço:
www.altabooks.com.br. Procure pelo título do livro/ISBN. Essa
folha pode ser ideal para professores que queiram fornecer aos
alunos um guia rápido de “como fazer”.
Na página da obra, em nosso site, faça o download completo da
Folha de Cola, bem como de erratas e possíveis arquivos de apoio.
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Programação Para Adolescentes

De Lá para Cá, Daqui para Lá
O MicroWorlds EX foi desenvolvido como uma ferramenta construtiva
— uma ferramenta que você pode usar para construir ideias de sua
cabeça no mundo real. Ele nunca se destinou a ser uma linguagem
de programação estilo Passo 1, Passo 2, mas sim um playground de
programação criativa. Contudo, como você e eu não estamos juntos
fisicamente em uma sala de aula com seus colegas, trabalharemos
com um método que tem funcionado bem em centenas de livros Para
Leigos: este livro usa instruções impressas e exemplos de captura de
tela para conduzi-lo por uma série de projetos divertidos!
Os primeiros projetos deste livro são muito simples. Os projetos
seguintes aumentam em dificuldade à medida que você ganha
experiência. Cada projeto inclui novas primitivas — comandos de
codificação internos do MicroWorlds EX — e podem introduzir
novos procedimentos — comandos de codificação que você
inventa para fazer novas coisas em seu programa. Os projetos se
destinam a ser concluídos em sequência, mas você é sempre bemvindo se quiser “dar saltos” e trabalhar nos projetos na ordem que
escolher. A maioria dos projetos é suficientemente independente
para que você possa concluí-los simplesmente a partir das páginas
de cada capítulo. Assim, você poderá observar que existe alguma
repetição de conceitos e passos de um projeto para outro — isso é
feito deliberadamente assim para que você não se sinta perdido se
optar por programar os projetos fora de ordem.
Depois de ganhar um pouco de experiência em programação,
existe uma infinidade de direções que você pode tomar, desde
aprender conceitos mais avançados no MicroWorlds EX até encarar
linguagens de programação mais avançadas. Eu o parabenizo por
dar o primeiro passo!
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Iniciando na
Programação
Até as últimas décadas, a educação se concentrava
em três habilidades, leitura, escrita e aritmética. Se as
dominasse, você era considerado uma pessoa instruída.
Mas agora a tecnologia mudou tudo. Em sua vida particular,
na escola e no trabalho de seus pais, a tecnologia está em
constante uso. E comunicar-se com a tecnologia exige uma
nova habilidade, chamada de codificação ou programação
de computador.

PROJETO

0

Neste capítulo explico o que é programação e descrevo os
tipos de projetos que você pode criar. Em seguida apresento
o MicroMundos EX — o ambiente que você usará para criar
os projetos deste livro — e também irei conectá-lo a recursos
adicionais para ampliar seu aprendizado.
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Semana 1: Desenho, Movimento e Tratamento de Texto Básico

Entenda o que é Programação
Codificar significa escrever instruções que um aparelho tecnológico
— normalmente um computador — entende, para que esse
aparelho realize uma tarefa. Uma linguagem de programação
fornece o vocabulário (palavras) e a sintaxe (regras e pontuação)
para se comunicar com um computador.
As instruções que você escreve e que o computador lê formam
um programa. Um programa de computador é composto de código
e comunica instruções sobre o que deve aparecer na tela do
computador e quando isso deve acontecer. Quando você aprende
uma linguagem de programação de computador, pode ler e
entender programas já escritos. Mais importante, pode codificar —
isto é, projetar e escrever seus próprios programas originais.
Aprender a entender e a criar código em uma linguagem de
programação permite que você se comunique com a tecnologia.
Assim como existem inúmeros idiomas humanos, existem inúmeras
linguagens de programação de computador. Se você estiver se
perguntando qual linguagem de programação deve aprender, a
resposta é... qualquer uma! Depois de aprender uma linguagem de
programação, haverá muitas semelhanças entre essa linguagem
e qualquer outra de que possa precisar. Apesar disso, existem
algumas linguagens de programação muito mais fáceis para
começar e muito mais divertidas de aprender, se você é jovem. E
você é jovem, certo?

Aprenda a Codificar com o
MicroWorlds EX
Em geral, para começar a codificar você precisa apenas de um
computador, de um software de linguagem de programação e de
uma versão atualizada de um sistema operacional (Windows ou
Mac OS). Alguns como o Scratch, funcionam em um navegador
web, de modo que você precisa ter também um navegador, como o
Firefox, para trabalhar com essas opções.
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O ambiente de programação que você usará com este livro é o
MicroWorlds EX (MWEX), que é meu preferido.

Veja por que o MWEX tem uma boa
linguagem para começar
O MWEX tem uma primeira linguagem perfeita por muitas razões:
✓✓Usa linguagem natural para os comandos — as instruções
seguidas pelo computador. O vocabulário, como IF,
FORWARD, SETSHAPE e STOP, é escrito em inglês padrão,
e você sabe o que elas significam. Abreviações como FD
(FORWARD) e RT (para right turn – girar à direita) fazem sentido.
E a MWEX não é rigorosa em relação às letras maiúsculas e
minúsculas; por exemplo, FD e fd são equivalentes.
✓✓Não exagera na pontuação. A maior parte da pontuação faz
sentido — algumas vírgulas, aspas, parênteses e chaves. Por
exemplo, se quer fazer um OVNI voar, você digita ovni, fly em
seu programa. Em linguagens de programação mais avançadas,
você precisa dominar pontos finais (.) e chaves ({}), mas a
linguagem da MWEX mantém a pontuação bem simples.
✓✓Tem paletas do tipo arrastar e soltar e também áreas para
escrever código novo. Algumas linguagens de programação
têm apenas operações de arrastar e soltar. Embora isso facilite a
criação de programas, limita sua capacidade de criar um código
inteiramente novo. Por outro lado, linguagens de programação
que esperam que você mesmo crie todo o código são um pouco
assustadoras — muita tela de desenho vazia e “pintar de acordo
com o número” insuficiente. O MWEX tem uma interface boa
e equilibrada: muitas paletas e painéis para acessar facilmente
as ferramentas e desenvolver componentes de programa
rapidamente, e muita tela de desenho vazia para ser inventivo.
✓✓Ele tem ferramentas de pintura incorporadas e um Shape
Editor para pintar fundos e personagens originais. Além
disso, há na biblioteca do MWEX uma enorme coleção de
fundos e personagens prontos (incluindo formas que podem
ser usadas para animação). Você pode até importar elementos
gráficos da web e de programas de edição gráfica.
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Semana 1: Desenho, Movimento e Tratamento de Texto Básico
✓✓Ele pode importar música e efeitos sonoros, e também
gravar áudio. O melhor de tudo é que existe um editor de
música interno que permite criar música simples com diversos
instrumentos. Há até um comando say que ativa voz artificial.
✓✓Ele possui corretor ortográfico interno e uma útil
ajuda para a solução de problemas. Muitas linguagens
de programação têm ferramentas de correção ortográfica
para capturar erros ou bugs em seu código. O MWEX tem um
interpretador que verifica seu código ao rodar ou executar: se
houver um erro, o MWEX exibirá uma mensagem indicando
o problema e onde ele ocorreu. Então você pode revisar seu
código de maneira apropriada.

DA PR
ÕES

O

RAMAÇÃ
OG

Paradigma de programação do
MicroWorlds EX

CONE
X

Para os ninjas da tecnologia que querem conhecer o paradigma de
programação do MicroWorlds EX, ele é híbrido. O MWEX mescla
programação sequencial com programação dirigida por eventos e com
alguns outros paradigmas (incluindo programação orientada a objetos):
UU Programação sequencial significa seguir uma série de instruções
passo a passo.
UU Programação dirigida por eventos significa que o que acontece em
um programa é determinado por eventos, como entradas do usuário
(cliques de mouse ou botões) recebidas por meio da interface
gráfica, ou mensagens de dentro do programa.
Além disso, existem elementos da programação orientada a objetos no
MWEX: objetos digitais, chamados tartarugas (turtles), que possuem
atributos (dados) e métodos de interação (procedimentos).
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Dê uma olhada nos projetos que
você pode realizar
Trabalhando no MicroWorlds EX, você verá paradigmas da
programação importantes, embora fáceis de entender, que
permitirão fazer projetos legais agora — e preparar o terreno para
programação mais avançada no futuro.
Que tipos de coisas você pode fazer? Tudo! Até agora você
provavelmente foi usuário ou consumidor de tecnologia. Você
joga games, executa uma simulação ou modelo para uma aula
de ciências, redige o texto de uma história, faz uma pesquisa na
web, se comunica com seus amigos via mídia social e faz pedidos
online. Mas, aprendendo a programar, agora você é um produtor de
software, um fabricante no mundo da tecnologia!
Neste livro você fará quatro tipos diferentes de projetos:
✓✓Brinquedos são coisas com as quais você interage sem nenhum
objetivo ou contagem específicos: por exemplo, um brinquedo
de desenho com espirógrafo ou o Mad Libs.
✓✓Jogos têm um objetivo (e às vezes uma contagem), como um
jogo do tipo “procurar e achar” que o desafia a encontrar um
objeto, ou o Frogger, em que o objetivo é fazer o sapo atravessar
a rua e a lagoa sem ser atingido por um dos inúmeros objetos. Os
jogos apresentam desafios que podem ser superados ou não.
✓✓Cenas animadas são pequenos filmes, como uma cena de neve
no inverno com luzes festivas piscando.
✓✓Simulações (sims) são programas destinados a imitar ou
modelar o mundo real – por exemplo, uma epidemia viral ou
nascimentos de bebês em um hospital.
Enfim, as habilidades de programação aprendidas neste livro são
apenas o início. Espero que você crie muitos tipos de programas
novos e interessantes, mais fantásticos e diferentes do que tudo
o que está contido nestas páginas. E espero que se aprimore e
aprenda novas linguagens de programação à medida que aumentar
seu nível de habilidade nos próximos anos.
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Comece a Usar o MicroWorlds EX

LEM

Para baixar e instalar a versão de teste1 do MicroWorlds EX, acesse
http://www.microworlds.com/ (em inglês). A qualquer
momento você pode comprar o MicroWorlds EX, para que possa
continuar a desenvolver suas habilidades de programação, criando
projetos para compartilhar com amigos e com a família.
E-SE
BR

Para PCs, o MicroWorlds EX é suportada no Windows 7, Windows 8
e Windows 8.1. Para Macs, o MicroWorlds EX é suportada no OS X
Version 10.7 e posteriores.

Inicie um projeto
Depois de ter feito a instalação, siga estes passos para iniciar o
MicroWorlds EX.
1. Clique no ícone da mochila amarela (mostrado na margem).
A mochila serve como ícone do MWEX porque, nessa
linguagem de programação, os objetos são chamados
tartarugas, e toda tartaruga carrega uma mochila contendo
informações importantes, exatamente como a sua mochila.
Quando o MicroWorlds EX inicia, você vê a tela de abertura
mostrada na Figura 0-1.
2. Clique na tela de abertura para descartá-la.
Uma tela Welcome to MicroWorlds EX amarela se abre e
apresenta várias opções para você, como mostrado na
Figura 0-2.

1 A versão de testes do MicroWorlds EX é limitada a 15 dias de uso e não permite que você
imprima ou salve seus projetos.
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Figura 0-1

Figura 0-2

3. Escolha Free Mode para iniciar um novo projeto, ou Open
Project para abrir um projeto salvo. (Para mais orientações
e outros exemplos de projeto em MWEX, escolha Tutorials
ou Samples à esquerda, e em seguida escolha um projeto
específico à direita.)
Ao escolher qualquer opção, você vê a interface do MWEX.
Free Mode apresenta uma interface um tanto vazia, como
mostrado na Figura 0-3, pois você ainda não criou nenhum
código ou elemento gráfico.
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