A importância da
programação no ensino
escolar tradicional

Entenda por que é necessário que a
programação esteja presente na matriz escolar
nacional e como a IdeaBit, placa programável da
Microduino, pode ajudar nessa missão

A tecnologia está cada vez mais inserida no nosso cotidiano. Abrangendo desde crianças até idosos, ela permeia nossos dias com computadores, gadgets, celulares e seus inúmeros aplicativos, além de inovações que
não caberiam neste e-book. Em meio a um cenário de
constantes mudanças e evoluções, a educação deve
acompanhar o ritmo da sociedade, reinventando-se
sempre que necessário.
Métodos de ensino engessados, calcados em verdades
absolutas, não são mais aceitáveis. É preciso que os alunos estejam em contato com uma aprendizagem criativa e moderna, a partir da qual seja possível aprender e
desenvolver aspectos como independência e resiliência
focadas na solução de problemas — porque, aﬁnal, queremos jovens (e futuros adultos) capazes de se virarem
sozinhos.

Conhecendo a
Aprendizagem Criativa
Estamos diante não de um conceito apenas, mas de
uma ﬁlosoﬁa educacional cuja premissa envolve o “pensar com as mãos”. Inspirado nas teorias do educador
Seymour Papert, o termo Aprendizagem Criativa foi disseminado pelo renomado Massachusetts Institute of
Technology (MIT) na voz de Mitchel Resnick — fundador
da linguagem de programação Scratch.
Essa ﬁlosoﬁa educacional se baseia na criação de novos
universos de aprendizado, completamente lúdicos, nos
quais as crianças (ou pessoas de qualquer idade) são estimuladas a planejar e trabalhar em grupo, gerindo problemas e desenvolvendo suas próprias soluções. Nesse
aprendizado baseado na criação, podemos utilizar a
frase “colocar a mão na massa” para transformar a imaginação em realidade como guia principal.

A criatividade como
parâmetro de ensino
Segundo os dicionários, a criatividade é a “capacidade
de criar, produzir ou inventar coisas novas”. Cada um
tem uma perspectiva sobre o mundo, com interpretações únicas, e é nisso que a criatividade está enraizada.
A criatividade tem a ver com a exploração de ideias e a
coragem para arriscar e assumir desaﬁos. Por meio do
exercício dessa habilidade, as pessoas se tornam mais
abertas a novas ideias, mais resilientes em relação às
mudanças e entendem que a lógica de tentativa e erro é
extremamente saudável. Aﬁnal, a frase “é errando que se
aprende” nunca deixou de ser verdade.

Quando essa característica é valorizada dentro de um
contexto de ensino, os sujeitos que estão na posição de
aprendizes se tornam protagonistas do próprio aprendizado — uma vez que a independência e autonomia
estão sendo desenvolvidas concomitantemente à criatividade.
O que isso signiﬁca em termos práticos? Inseridas em
um ambiente incentivador nesses moldes, as pessoas se
descobrem mais propensas a criar, experimentar e
explorar novas ideias por conta própria. Para orientar o
caminho dos aprendizes, portanto, devem ser criados
projetos que servirão apenas como guias — sem inibir a
imaginação e a espontaneidade. O objetivo é fazer
com que as habilidades de planejar e executar sejam
desenvolvidas da melhor forma.

O método de ensino
tradicional e a
programação
Uma vez que é compreendido o modo como a tecnologia está presente em nosso cotidiano e que esse fato
não pode (nem deve) ser ignorado nas salas de aula, torna-se possível usar essa realidade a favor do ensino.
Quando a tecnologia ainda estava se inserindo em
nosso cotidiano por meio da adesão em massa a smartphones, era comum que professores proibissem seus
alunos de utilizarem tais dispositivos durante a aula —
por vezes conﬁscando-os e, em alguns casos, até exibindo os celulares da classe em cima
de sua mesa.
Atualmente, entendemos que não adianta lutar contra algo que já tomou
conta da nossa vida. Em vez de conﬁscar celulares, por que não os utilizar
como facilitadores do ensino?

É com essa lógica que podemos abordar o assunto programação, que está presente de forma intensa em
nosso cotidiano, inclusive dentro dos celulares que
tanto utilizamos — aﬁnal, alguém teve que criar um sistema operacional para que esses dispositivos funcionassem. Além disso, alguém precisou desenvolver aplicativos para que os smartphones se tornassem ainda
mais inteligentes e atrativos.
A programação, no entanto, é necessária em diversos
campos (que ultrapassam a telefonia). Podemos percebê-la, por exemplo, na área da saúde em determinados
exames, nas transações bancárias, quando atravessamos alguma porta automática, nos mais variados tipos
de videogames e jogos, na fotograﬁa com drones, dentre outros.
Com essa incidência tão intensa, noções sobre programação são extremamente necessárias para uma compreensão pelo menos básica a respeito do funcionamento de determinadas coisas no mundo atual.

Exemplos de sucesso
Diversos países adotaram uma postura diferente em relação a esse tema, a partir do momento em que entenderam a relevância da programação para o desenvolvimento nacional como um todo. Diante da falta de proﬁssionais hábeis nessa área, aconteceu uma incorporação de disciplinas com esse foco no currículo de crianças — inclusive nas fases mais iniciais do ensino escolar.
Portanto, desde cedo elas podem ter os primeiros contatos com a linguagem de programação, o que comprovadamente gerou benefícios para o aprendizado de
outras disciplinas. Alunos que estão nesse sistema de
ensino têm maior facilidade de desenvolver um raciocínio lógico, habilidades de trabalho em equipe, liderança, tomada de decisões e criatividade — que, como já
vimos, é um grande leque que envolve outras características pessoais importantes.

Podemos citar dois grandes exemplos de países que
adotaram esse método, ou pelo menos estão no caminho. Em primeiro lugar, a Inglaterra, que foi pioneira em
investimentos nesse sistema de ensino com disciplinas
de programação e robótica em status obrigatório na
matriz curricular das escolas do país. As mudanças aconteceram em 2013 e, em poucos anos, os resultados
positivos já eram perceptíveis.
Agora, crianças inglesas com mais de 5 anos de idade já
são capazes de criar e executar programas de computadores em salas de aula. Além disso, faz parte da gama de
lições aprendidas informações sobre segurança na
internet, proteção da privacidade e estratégias para evitar situações de perigo.
Os alunos do ensino secundário que já passaram dessa
fase preliminar podem frequentar aulas sobre sistemas
de computação, modelagem, linguagens de comunicação variadas, impressoras 3D, além de conceitos e aplicações da robótica.

Em segundo lugar, podemos citar o Brasil. Aqui, crianças e adolescentes já podem ter acesso a esse método
em escolas de programação, onde aprendem a criar aplicativos, jogos e construir drones. Em alguns lugares,
esse método pode ser encontrado inclusive como uma
atividade extracurricular.
Esse já é um grande passo em direção a um futuro promissor, mas ainda há muito a se fazer: é necessário que
esse ensino esteja disponível nas escolas do país —
públicas e privadas — e até mesmo nas residências brasileiras. Nesse sentido, a empresa Microduino tem
expectativas e projetos extremamente positivos para o
Brasil.

O papel da Microduino
A Microduino é uma empresa de tecnologia educacional focada no desenvolvimento de hardware, software e
currículos para o ensino de programação, robótica e eletrônica nos mais diferentes níveis de ensino.
Ela ocupa um importante status, estando presente na
lista de líderes mundiais na criação de produtos e serviços para o ensino STEAM: Science, Technology,
Engineering, Arts e Mathematics (Ciências, Tecnologia,
Engenharia, Artes e Matemática). Isto é, uma abordagem interdisciplinar e integrada, baseada na lógica de
projetos como os descritos neste e-book.

O microcomputador para programação, IdeaBit
IdeaBit é uma criação da Microduino que se encaixa perfeitamente na lógica de inserir conhecimentos sobre
programação no ensino tradicional. Trata-se de uma
placa programável, ou um microcomputador portátil,
com sensores e atuadores embutidos.
Com esse dispositivo, programar virou uma tarefa descomplicada e acessível para crianças a partir dos 6 anos
de idade. Por meio do mDesigner, uma versão mais
completa do Scratch (plataforma de programação visual simples e intuitiva criada pelo MIT), é possível programar os sensores e atuadores da placa IdeaBit para
desempenhar diferentes funcionalidades, compondo
seus próprios projetos.

Além disso, uma plataforma online disponibilizará
noções básicas sobre a utilização do IdeaBit, e desaﬁos
educativos serão propostos pela própria equipe da
Microduino. Nessa plataforma, também será permitido
compartilhar projetos pessoais com a comunidade de
usuários.
Segundo a própria empresa, esse microcomputador
“não é apenas um produto; é um projeto para a transformação da educação no país”. E seguindo tal diretriz,
esse produto tem a promessa de ser ﬁnanceiramente
acessível a todos, para alunos de redes públicas e privadas. Outra vantagem é que ele não está restrito às escolas: tanto educadores quanto pais podem adquirir a
placa programável, em prol de uma educação tecnológica para os alunos e os próprios ﬁlhos dentro de casa.

Quer saber mais sobre o IdeaBit e
descobrir o que a Microduino tem
feito pela educação?
Acesse:
microduino.com.br/ideabit

Rua Cel. Dulcídio, 2.119 - Batel - CEP 80250-100 | Curitiba (PR)
(41) 4101-1318 | conteudo@microduino.com.br
Criado por NZN | nexperts
Redação: Krislany Nascimento Gaiato

