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TALVEZ um dos maiores desafios 

mundiais no decorrer do séc. XX tenha sido a 

erradicação do analfabetismo. Ainda que saber ler 

e escrever de maneira fluida e eficiente não faça 

ninguém melhor do que ninguém, podemos dizer 

que saber ler é uma característica fundamental até 

mesmo para a estruturação de uma democracia. 

Será que a divisão entre pessoas alfabetizadas e 

iletradas era meramente entre quem sabia ou não ler, 

ou algo mais profundo estava em jogo?

Isso porque uma pessoa iletrada se torna 

necessariamente excluída de alguns aspectos da 

realidade compartilhada por todos. Podemos pensar, 

por exemplo, que os telejornais resolviam o problema 

de disponibilizar informação de maneira igualitária, 

pois alguém lia na tela as notícias em voz alta para 

quem quisesse ouvir. Apesar disso, será que uma 

pessoa alfabetizada é capaz de ouvir e de raciocinar a 

respeito das informações de formas mais amplas, não 

apenas por poder retirar o conteúdo de outras fontes, 

mas também pelas ferramentas de pensamento que 

a leitura e escrita proporcionam em nossas vidas?

Essa questão é crucial para começarmos o debate 

deste ebook. Desde o início dos anos 90 até a  

passagem para o séc. XXI, vimos o crescimento 

exponencial da tecnologia computacional, que 

assume hoje em dia um papel praticamente 

inseparável da forma como vivemos. As redes sociais 

tomaram conta da maneira como interagimos, 

fazemos negócios e até mesmo como pensamos 

nossas próprias personalidades. Além disso, os apps 

se inseriram em nossas vidas, criando uma série 

de facilidades e novas demandas. Temos apps para 

tudo, para regular o ritmo cardíaco, lembrar de beber 

água, organizar eventos etc…

Porém, a questão que não quer calar é: qual é 

a importância de aprender programação para 

ter autonomia nesse admirável mundo novo? 

Especialmente para as crianças que já nascem 

imersas no mundo tecnológico, esse tema pode 

ser um divisor de águas na forma como pensamos 

a educação. Ainda é muito cedo para prever, mas 

será que o desafio do séc. XXI será erradicar a falta 

de conhecimento a respeito de programação, assim 

como antes tivemos o problema do analfabetismo?

A seguir, preparamos alguns tópicos que refletem 

as principais questões ao redor da necessidade de 

inserir a programação na educação das crianças. 

Vamos nessa?
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1. O PENSAMENTO COMPUTACIONAL

NÃO iniciamos esse ebook com uma comparação entre programação e 

alfabetização à toa. Foi porque a alfabetização, ao invés de meramente ensinar a 

entender os códigos e se comunicar através da escrita, também faz com que as 

crianças compreendam uma forma de pensar o mundo, de criar uma verdadeira 

cognição - que é a capacidade de pensar de tal ou qual forma. É por isso que 

mesmo com os telejornais, aprender a ler é essencial para ter um pensamento 

crítico a respeito do mundo. 

Do mesmo modo, ao vivermos em um mundo completamente conectado e 

rodeado de tecnologia, aprender a linguagem computacional permite pensar 

de novas formas e criar resoluções que não seriam possíveis sem esse tipo 

de pensamento. Ou seja, inserir a programação no currículo das crianças não 

significa que todas elas terão que trabalhar com isso. Significa que o domínio 

dessa linguagem pode contribuir para que a interação dessa criança com o 

mundo contemporâneo seja mais livre, interessante e completa. 

Para essa forma de pensamento é dado o nome de pensamento computacional. 

O pensamento computacional reside na forma de raciocínio que os programadores 

utilizam para lidar com os programas encontrados na produção de um software. 

Toda programação é, na verdade, uma interação com o programa, uma comunicação 

na qual os erros são mensagens que sugerem uma maneira possível de resolver 

um problema. 

 4



O pensamento computacional combina matemática, lógica e algorítmos, e nesse 

entremeio uma forma de ver o mundo é criada. Uma das principais características 

que as crianças aprendem nesse meio é resolver problemas muito complexos, 

dividindo-os em partes menores. O aprendizado da programação permite que 

você parta do mais simples para o mais difícil, e além disso compreende uma 

passagem do que é mais abstrato para o que é palpável. 

Essa capacidade de resolução de problemas pode auxiliar em muitos aspectos 

a vida dessa criança em todos os círculos da vida cotidiana. Isso porque a 

programação aumenta imensamente o desenvolvimento lógico da criança.

Toda programação é, na verdade, 
uma interação com o programa.
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O PENSAMENTO computacional permite que a pessoa enxergue para além da 

interface dos aplicativos e sites. Nos dias de hoje, é praticamente impossível deixar de usar as redes sociais 

sem se alienar do mundo. Podemos considerar que, aos poucos, todas as esferas da vida moderna têm sido 

sobrepostas por camadas de software e, sem perceber, começamos a pensar por meio dessas ferramentas 

que se inserem nos movimentos mais naturais de nossa vida.  

Recursos em plataformas de “chat”, como WhatsApp e Facebook, permitem que pensemos mesmo na 

comunicação com as pessoas íntimas de um novo modo. Por exemplo, quando programadores decidiram 

incluir o recurso “marcar como não visto” no messenger do Facebook, acabaram incluindo uma nova camada na 

comunicação de milhares pessoas que gerou vários efeitos, como “ver que a pessoa viu e depois desmarcou”; 

o mesmo pode ser dito sobre o mais recente “apagou a mensagem”, no whatsapp.

Esses exemplos servem para demonstrar como detalhes na programação podem até mudar o modo como 

as pessoas se relacionam. Afinal, foi apenas uma nova ferramenta adicionada no programa! Mas essas coisas 

têm muitos efeitos em nosso mundo. Não podemos perder de vista que esses novos recursos surgiram a 

partir da ação de programadores que planejaram, fizeram reuniões, resolveram problemas e utilizaram seu 

pensamento computacional para criar novas formas de socializar.

2. A PROGRAMAÇÃO É A LINGUAGEM  
EMERGENTE DE NOSSO MUNDO E  
APRENDÊ-LA RESULTA EM MAIS AUTONOMIA
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As pessoas costumam apenas aceitar essas ferramentas, sem perceber que 

são planejadas. Já a criança que aprendeu programação desde cedo, é capaz de 

compreender como a tecnologia é construída, assim como sabemos que uma 

casa se faz de tijolos, mesmo que nunca trabalhemos como pedreiro.

É importante aprendermos como as coisas do nosso mundo são feitas. Assim, 

o uso da tecnologia pode se tornar mais inteligente, sem nos tornarmos inertes 

em relação às inovações que são implementadas diretamente em nossas vidas. 

Em outras palavras, compreender como a tecnologia funciona pode permitir um 

pensamento crítico mais aprofundado do mundo moderno. 

Além disso, esse tipo de pensamento pode auxiliar - e muito - na segurança online 

de crianças, de maneiras até mesmo inesperadas. Isso porque quando você 

sabe como uma coisa funciona, é mais fácil você escolher a forma como quer se 

engajar com ela! O uso da tecnologia está a cada dia mais intuitivo, ela é pensada 

para mesclar a vida cotidiana, tornar-se imperceptível. Com isso, parece que não 

precisamos pensar, pois tudo está literalmente a alguns toques de distância. 

O ensino da programação pode elucidar muitos efeitos e funcionamentos até 

então ocultos na superfície das plataformas, distanciando a criança de um uso 

passivo da tecnologia. É por meio desse pensamento que a programação se torna 

a cada dia a linguagem de nosso mundo, e aprendê-la pode ser um caminho para 

uma presença mais consciente nele. Várias escolas tradicionais já estão inserindo 

a linguagem de programação em suas grades, e outras, como a codeBuddy, 

trabalham diretamente com a educação tecnológica. 
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