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Resumo 

 
   Programar é encontrar algoritmos, i.e., soluções computacionais para problemas, e traduzi-los depois numa 
linguagem de programação, criando programas. Por isso, aprender a programar é principalmente aprender a 
pensar e a resolver problemas de forma construtiva e só secundariamente aprender a expressar essas soluções 
numa linguagem de programação específica. A má escolha de uma linguagem de programação de ensino pode, 
no entanto, ter consequências fortes sobre a aprendizagem, desviando a atenção do aprendiz do essencial, que é 
aprender a resolver problemas, para o acessório, que é aprender a sintaxe de um linguagem específica e 
aprender a lidar com erros de sintaxe mais ou menos obscuros. Linguagens de programação visuais, como o 
Scratch e o Snap!, resolvem este problema, abandonando o texto e abraçando os blocos como forma de 
expressar os programas. Estas linguagens têm também a vantagem de tornar mais claros e imediatos os 
resultados dos esforços dos estudantes, facilitando por isso a aprendizagem através da experimentação. 
   Mas o regresso ao texto é inevitável, depois de uma aprendizagem baseada em blocos. Ferramentas como o 
Snap!, disponibilizadas em regime de código aberto, têm o potencial de facilitar esse processo, permitindo 
visualizar o mesmo código de formas diversas e fazendo assim a ponte entre uma programação visual e literal e 
uma programação mais textual e sintética. 
   Nesta palestra, tenciono ilustrar as vantagens de linguagens visuais como o Scratch e o Snap! para o ensino e a 
aprendizagem da programação. Mas espero também mostrar como o caminho de volta para linguagens mais 
tradicionais pode ser facilitado usando essas mesmas ferramentas. Tudo se centrará em torno da programação, 
mas creio que é possível, por analogia, transportar algumas das ideias apresentadas para áreas como a 
matemática, que tão fortes relações tem com a ciência da computação. 
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