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Até então reservada a um nicho bastante 
específico da área de informática, a 
programação de computadores passa a ocupar 
espaço nas salas de aula, em iniciativas 
voltadas a adolescentes e até crianças. Aplicada 
em situações de lógica e desenvolvimento de 
pequenos jogos, a prática foca o 
aprimoramento do conhecimento tecnológico e 
o raciocínio. Nas turmas da StartUp Cursos, no 
Rio de Janeiro, é possível encontrar pequenos 
programadores, com idade a partir de 8 anos. 
Segundo o diretor-executivo André Bechara, a 
escolha da faixa etária foi baseada na teoria 
cognitiva de Piaget, segundo a qual o período 
de desenvolvimento das capacidades de 
abstração e raciocínio lógico se dá entre 8 e 14 
anos. "Para criar um programa é preciso que a 
pessoa gere uma espécie de receita de bolo que 
o computador consegue reproduzir. Para criar 
essa receita, a criança deve organizar uma série 
de operações básicas que combinadas pro-
duzem algo mais complexo", afirma. Para 
transmitir os conhecimentos em programação, 
os professores do curso utilizam softwares 
responsáveis por assumir o papel dos códigos 
de programação - geralmente com funções 
mais lúdicas, como frases curtas, botões e blo-
cos coloridos para identificar as ações. 
 
Mecanismos de edição de imagens e sons 
também são integrados para dar mais 

atratividade aos exercícios dos alunos. A partir 
dessas ferramentas os alunos conseguem criar 
programas para internet, jogos e aplicativos 
para celular. Foi com esses recursos que João 
Pedro Moreno, de 10 anos, desenvolveu o jogo 
para computador BatandApples, que consiste 
em controlar um morcego que deve morder as 
maçãs vermelhas - e evitar as verdes. 
Comandos predefini-dos pelo estudante foram 
os responsáveis por determinar o visual, efeitos 
sonoros e regras do game, que utiliza o teclado 
para ser operado. Segundo Bechara, a procura 
pela StartUp muitas vezes parte dos próprios 
pequenos alunos. "Há um certo fascínio das 
crianças pelo mundo digital e muitas delas é 
que pedem para os pais para fazer o curso". 

 
INSPIRAÇÃO DOS GRANDES 

Bill Gates, criador da Microsoft, conta que teve 
acesso a um computador pela primeira vez aos 
13 anos de idade, onde desenvolveu um 
programa para brincar de jogo da velha. Jack 
Dorsey, do Twit-ter, e Mark Zuckerberg, do 
Facebook, também tiveram seus primeiros 
contatos com a máquina ainda na infância. 
 
Em seguida, outros gigantes da Tecnologia da 
Informação dão seus depoimentos no vídeo 
What Most Schools Don't Teach (O que a 
maioria das escolas não ensina, em tradução 
livre). A versão original do vídeo no YouTube 
ultrapassa os 10,5 milhões de acessos e foi 
produzida pela Code.org, organização sem fins 

lucrativos que busca difundir o ensino de 
programação nas escolas norte--americanas - 
segundo o vídeo, a disciplina está presente em 
apenas uma em cada dez escolas no país. Em 
terras brasileiras, o filme de aproximadamente 
cinco minutos também foi inspirador para o 
professor de física Mateus Ferreira, 
coordenador de informática do Colégio 
Vértice, em São Paulo (SP). O docente 
formulou e a instituição aceitou sua proposta 
de inserir conteúdos de programação para os 
alunos do 8o e 9o anos, uma atividade que tinha 
previsão de durar dois meses, mas que 
preencheu quase todo o ano letivo. No 
laboratório de informática, o professor trabalha 
a lógica desses conceitos em jogos, alguns 
aplicativos para iPad e na interdisciplinaridade, 
como um trabalho de geometria desenvolvido a 
partir de uma ferramenta de programação. "Os 
alunos tinham contato com a informática como 
coisa chata, repetitiva, 
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programas, planilhas... Na programação, 
alguns alunos até vinham com a atividade 
pronta já de casa", comenta Ferreira, que 
afirma que o desenvolvimento da turma foi 
bastante uniforme durante a aplicação do 
conteúdo. "Às vezes um aluno faz algo 
diferente, o vizinho já se interessa e o próprio já 
ensina como desenvolveu", descreve. 

 
INTERESSE NO TEMA 

Criar algo a partir de um raciocínio é 
construtivo, segundo a psicóloga Luciana 
Ruffo, do Núcleo de Pesquisa em Psicologia e 
Informática da PUC de São Paulo. "Aprender a 
programar significa um exercício para o 
cérebro, principalmente quando envolve 
linguagens diferentes, como na aprendizagem 
de um novo idioma. Além disso, desenvolve 
algumas habilidades lógicas e de raciocínio que 
podem ser úteis." No entanto, a pesquisadora 
alerta que é interessante, por parte dos pais, 
observar o gosto da criança por tal atividade. 
No caso do professor, a psicóloga orienta que 
ele tente mostrar à criança como o processo 
funciona, explique o porquê de estar sendo 
ensinado e onde aplicar. "De alguma forma, ser 
forçado a aprender algo que não faz o menor 
sentido para a pessoa é complicado", ressalta. 
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Para Mateus Ferreira, do Colégio Vértice, a 
aceitação foi tão positiva que o conteúdo 
programático certamente deve estar presente 
no próximo ano. "Além do conhecimento 
tecnológico - a tendência é que a programação 
esteja presente em todas as áreas -, o estudante 
aprende a raciocinar de uma forma diferente, 
que pode ajudá-lo nas outras matérias", 
explica. 
Na opinião de Andre Bechara, da Start-Up 
Cursos, trata-se de uma tendência mundial. 
Nos EUA e Inglaterra, discute-se a inclusão da 
programação de computadores como disciplina 
obrigatória nas escolas - estratégia já adotada 
por Estônia e Coreia do Sul. "É uma iniciativa 
importante na formação de jovens fluentes em 
tecnologia", conclui.  
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 199, p. 78-80, nov. 2013.




