
5 dicas para desenvolver o pensamento computacional desde novo 
 

INTRODUÇÃO: O QUE É O PENSAMENTO COMPUTACIONAL? 

 

 

Imagine um adulto na casa dos vinte anos. Ele está em pé na frente de um monte de crianças que                    

observam as suas ações atentamente. Em uma mesa ele pega duas fatias de pão e passa manteiga                 

de amendoim nos dois lados. Porém, na hora de colocar as duas fatias juntas ele simplesmente                

coloca elas com o recheio para fora! As crianças ficam em choque enquanto o homem lambuza as                 

mãos com a manteiga de amendoim e falha completamente na atividade de fazer um lanche.  

 

Você deve estar achando que essa atitude absurda deve significar que esse homem tem algum               

problema. No entanto, estamos falando de um estudante da Universidade de Harvard que ajuda as               

crianças a aprenderem a arte da programação de computadores.  

 

Por mais absurdo que possa parecer, esse desastre na hora de fechar o sanduíche era apenas uma                 

forma de ensinar às crianças um dos princípios básicos do pensamento computacional.  

 

Um computador segue as nossas instruções de maneira totalmente literal, ainda que para nós              

algumas coisas sejam óbvias. O que o estudante de Harvard estava fazendo ao fazer essa meleca                

com o sanduíche era imitar a forma de pensar de um computador. Ele pediu que as crianças                 

escrevessem instruções precisas e exatas de uma atividade banal: montar um sanduíche. Porém,             

quando chegou o momento de colocar as duas fatias de pão juntas, ninguém informou que os lados                 

com a manteiga de amendoim é que deveriam ser colocados juntos.  

 

Parece absurdo, mas se um computador fosse construir um sanduíche esse tipo de problema seria               

totalmente corriqueiro.  

 

É justamente essa capacidade de pensar como um computador que é chamada de pensamento              

computacional. Conseguir pensar dessa maneira clara é uma habilidade que vem antes mesmo da              

programação de computadores. Um(a) aluno(a) pode aprender diversas linguagens diferentes mas           

com uma compreensão anterior do pensamento computacional a questão da resolução de problemas             

será mantida intacta.  

 

Para resumir, podemos dizer que o pensamento computacional permite que você saiba            

exatamente o que dizer para um computador fazer.  

 

https://www.primotoys.com/what-is-computational-thinking-and-why-care/


O exemplo do sanduíche é extremamente didático e, como você verá, é um dos exercícios capazes                

de ajudar qualquer no ensino do pensamento computacional. No entanto, quando pensamos em             

problemas mais complexos, essa habilidade pode ser um grande diferencial.  

 

Existem muitas evidências de que no futuro a habilidade de transformar um problema complexo em               

algo que pode ser compreendido facilmente é uma capacidade extremamente útil.  

 

Antes de apresentarmos as dicas para desenvolver o pensamento computacional desde novo,            

entenda a seguir os 4 pilares do pensamento computacional.  

 

HABILIDADES CHAVE PARA O PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

 

“As crianças precisam aprender como pensar e não o que pensar”  

Margareth Mead 

 

Quando as crianças desenvolvem habilidades de pensamento computacional elas conseguem          

trabalhar um problema de maneira lógica, pensando como um matemático ao invés de como uma               

calculadora. As habilidades abaixo são amplamente reconhecidas como os pilares do pensamento            

computacional.  

 

Decomposição.  

 

Decomposição é uma das principais habilidades do pensamento composicional. Por meio dela,            

problemas complexos são transformados em situações menores, mais facilmente abordáveis. No           

movimento de decomposição é possível perceber os passos necessários para alcançar a resolução,             

assim, um grande desafio aparentemente impossível de resolver pode ser encarado sem medo.  

 

Reconhecimento de padrões 

 

A habilidade de reconhecer padrões consiste em procurar por soluções para problemas anteriores             

que podem ser aplicadas à situação atual. Basicamente, ela trata de nos perguntarmos “o que               

aprendemos no passado que pode ser aplicado no agora?”  

 

Abstração  

 

Muitas vezes não conseguimos resolver um problema complexo por não trabalharmos a habilidade             

da abstração. Um bom exemplo é um quebra cabeça. Temos que concentrar-nos no formato das               

peças e na compatibilidade dos formatos e, muitas vezes, devemos esquecer a imagem final que               



será formada. Essa capacidade de focar nos detalhes importantes para a resolução do problema e               

ignorar os outros é chamada de abstração.  

 

Criação de algoritmos 

 

Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de passos e regras necessárias para garantir que um                  

resultado desejado seja atingido da mesma forma, todas as vezes. É por meio de algoritmos que                

grande parte das automações que vemos hoje são feitas e elas não passam de instruções muito                

precisas de como computadores devem agir diante tal ou qual situação complexa.  

 

10 DICAS PARA DESENVOLVER O PENSAMENTO COMPUTACIONAL EM CRIANÇAS 

 

Agora que já entendemos o que é e entendemos os seus princípios, é possível criarmos algumas                

atividades capazes de desenvolver o pensamento computacional em crianças. Os exemplos que            

entregamos abaixo são modelos cujo intuito é inspirar e podem ser modificados para serem              

aplicados em diversos contextos culturais e com diferentes objetos.  

 

1 - Explicando o funcionamento de uma atividade cotidiana 

 

Essa atividade é muito enriquecedora, especialmente com crianças pequenas.  

 

Uma forma incrível de ensinar a habilidade da decomposição para crianças é pedir que elas partam                

de uma atividade simples e cotidiana, como escovar os dentes, ler um livro ou fazer o café da manhã.  

 

Essas atividades são vistas como automáticas, ou seja, fazemos elas sem precisar pensar ou refletir,               

ainda que muitos fatores sejam necessários para que elas ocorram da maneira correta. Para escovar               

os dentes, por exemplo, é preciso que haja água encanada, uma escova, pasta de dentes, etc. A                 

falta de qualquer desses itens irá levar a atividade ao fracasso. Além disso, escovar os dentes exige                 

uma série movimentos e técnicas para que toda a boca seja alcançada de forma igual.  

 

Para desenvolver a habilidade da decomposição, peça para a criança te explicar passo a passo               

como fazer uma atividade cotidiana dessas. Ela deverá quebrar a atividade em passos pequenos e               

você deverá seguir suas instruções de maneira literal. Ou seja, se ela disser “coloque a escova na                 

boca” mas não descrever os movimentos, simplesmente deixe a escova parada lá! 

 

Essa atividade pode gerar boas risadas e permitirá que uma habilidade essencial do pensamento              

computacional seja apreendida.  

 



2 - Incentive que a criança a brincar com brinquedos de “bloco” 

 

Podemos dizer que o pensamento computacional nasce nas crianças logo na primeira infância. O              

uso de brinquedos em formato de bloco pode ajudar a desenvolver esse aprendizado em uma               

plataforma real.  

 

Ao se depararem com o material correto, crianças constroem torres, estradas, veículos, casas e              

pontes usando diferentes formas e tamanhos, aprendendo a reconhecer padrões e criando relações             

que são sensoriais e estéticas.  

 

Esse reconhecimento de padrões é essencial para o pensamento computacional. Uma criança que             

monta um LEGO, por exemplo, de acordo com as instruções em uma caixa, estará executando uma                

espécie de algoritmo, na medida em que segue passos pré-definidos que resultarão sempre em um               

mesmo resultado.  

 

A experiência fica mais interessante e autêntica quando crianças brincam juntas com blocos de              

montar. Uma criança pode se interessar pela forma como a outra construiu uma casa e perguntar                

“como você fez isso?”. Esse movimento implicará em uma transferência de instruções que funcionam              

como um algoritmo.  

 

O engajamento com esses brinquedos em formato de bloco ajuda as crianças a fundamentarem o               

pensamento computacional de uma maneira dinâmica que relaciona objetos reais com experiências            

virtuais e abstratas.  

 

Jogos modernos e educacionais, como o Minecraft - que adoramos usar aqui na codeBuddy - são                

capazes de gerar uma relação parecida em um mundo virtual com possibilidades virtualmente             

infinitas. Nesse game, a criança pode criar verdadeiros mundos usando “blocos virtuais”.  

 

3 - Ajude as crianças a criarem e interpretar mapas 

 

A passagem do mundo real para a abstração é um dos passos mais complexos na tarefa de ensinar                  

o pensamento computacional para as crianças. Além de ser uma atividade complexa, é preciso que               

um engajamento seja criado de maneira lúdica para que a criança mantenha-se focada.  

 

A questão é: o que ensinar para as crianças que ajudará a fundamentar as habilidades para que elas                  

aprendam a arte de resolver problemas?  

 



Uma das maneiras mais divertidas de abstrair o mundo físico para o virtual é a criação e                 

interpretação de mapas.  

 

A abstração consiste na arte de deliberadamente concentrar-se nos detalhes importantes e            

necessários para resolver um problema e simultaneamente ignorar os outros.  

 

Ao fazer ou observar um mapa, a criança observará como diferentes escalas podem alterar o que é                 

visto e entenderem como uma imagem virtual se relaciona com o real. Isso pode ser compreendido                

de várias formas, até mesmo passando um tempo com a criança no aplicativo do Google Earth.  

 

Outra forma interessante é incentivar a criança a desenhar um mapa da vizinhança, dando atenção               

para os detalhes da região.  

 

Uma atividade divertida: peça para a criança enterrar um pote com brinquedos em um jardim, praça                

ou parque e fazer um “mapa do tesouro”. O mapa deve ser preciso o suficiente para que você possa                   

encontrar o objeto.  

 

Se você for capaz de seguir as suas instruções e encontrar o “pote do tesouro”, ficará claro que a                   

criança tem uma relação espacial bem desenvolvida.  

 

Alguns jogos eletrônicos - incluindo o já citado Minecraft - podem ajudar nesse processo, trazendo               

mapas de territórios digitais que devem ser interpretados, entre outras atividades para que desafios              

sejam ultrapassados. Entenda mais na próxima dica! 

 

4 - Incentive o uso de jogos com capacidades educativas 

 

Já falamos do Minecraft, um jogo com grande capacidade educativa, por conta do uso de blocos e                 

pelo incentivo da criatividade. 

 

Porém, muitos games podem ajudar - e muito - o desenvolvimento do pensamento computacional.  

 

Games modernos apresentam situações complexas que devem ser abordadas por meio de um olhar              

estratégico. Para completar uma fase do jogo, por exemplo, uma criança tem que descobrir coisas               

como: 

 

- quais itens serão necessários para realizar determinada ação.  

- como coletar os itens necessários 

- qual é a saída de determinado espaço e qual é a forma mais rápida de alcançá-la.  



- como derrotar os inimigos e quais são seus pontos fracos.  

 

Por meio dessas questões, as crianças são levadas à picos de concentração e foco para a criação de                  

estratégias que permitem que a fase seja completada da melhor forma possível.  

 

A situação fica mais interessante ainda quando pensamos em crianças que são incentivadas a criar               

seus próprios games. Na codeBuddy, por exemplo, notamos que nossos alunos precisam pensar e              

responder essas questões anteriores antes de conseguirem desenvolver seus games.  

 

Esse é um exemplo primoroso do pensamento computacional. As questões anteriores apresentam as             

quatro habilidades que definem o pensamento computacional. Decomposição (como completar a           

fase? Para onde ir agora?), abstração (onde está a saída?), reconhecimento de padrões (uso de               

resoluções anteriores do jogo para encontrar uma saída) e criação de algoritmos (descoberta de              

um plano passo a passo para organizar uma ação).  

 

Confira aqui alguns jogos que ajudam o desenvolvimento de habilidades lógicas em crianças. 

 

5 - Incentive o ensino de robótica  

 

Quando pensamos em pensamento computacional, as imagens que vem à mente são logo voltadas              

a softwares e aplicações para computador. No entanto, uma das formas mais interessantes de              

desenvolver o pensamento computacional é trabalhar com o ensino de robótica.  

 

O ensino de programação de computadores, especialmente a programação de games, é uma ótima              

forma de desenvolver o pensamento computacional. A diferença do aprendizado de robótica é a              

aplicação de instruções passo a passo que geram movimento em uma figura real e divertida, gerando                

um engajamento incrível da criança com o processo. 

 

Na codeBuddy trabalhamos com o ensino de robótica para crianças. Elas devem criar programas              

para robôs simples, utilizando sensores e mecanismos de movimento. O grande segredo da eficácia              

do ensino por meio da robótica é o fato de que as crianças aprendem muito bem quando estão                  

fazendo algo, praticando com objetos físicos.  

 

Nesse sentido, podemos unir os blocos citados anteriormente com a robótica, para criar uma              

experiência completa de pensamento computacional. 

 

https://www.codebuddy.com.br/blog/7-jogos-de-logica-para-estimular-o-raciocinio-rapido-no-seu-filho/


Ainda assim, a ideia não é concentrar o foco exatamente no robô ou na peripécia feita por meio do                   

pensamento computacional, mas concentrar as atenções na resolução de problemas que esses            

mecanismos oferecem.  

 

Com o tempo, habilidades adquiridas por meio do treinamento com o pensamento computacional             

podem acentuar-se e virar grandes virtudes em adultos capazes de criar soluções incríveis para              

nosso mundo.  

 

Conclusão 

 

Existem várias formas pelas quais a tecnologia pode fazer parte da educação e ajudar a propiciar                

uma infância mais criativa. Na codeBuddy estamos buscando sempre novas soluções para que o              

futuro seja mais próximo do agora. Conheça nossos cursos e entenda as aplicações que trazemos               

para que o pensamento computacional seja desenvolvido em nossos(as) alunos(as)! 

 

 

 

 

 

 


