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RESUMO
A Coleção Prodígio Digital é composta por livros e revistas,
voltados para o público infantojuvenil, que buscam despertar o
interesse pela tecnologia, robótica e, em especial, pela
programação de computadores, cada vez mais presentes no nosso
cotidiano. Idealizada pelos professores Ângela Cristina de
Oliveira Lühmann e Cláudio Luís Vieira Oliveira, a coleção
aborda conteúdos relacionados à computação, de forma lúdica e
didática, no contexto de histórias infantis, com personagens
divertidos e cativantes.

Diversas iniciativas realizadas por Instituições conceituadas como
o Massachusetts Institute of technology (MIT) tem aproximado a
atividade de programação de computadores do público
infantojuvenil, através da criação de ferramentas de programação
que levam em consideração os aspectos cognitivos dos mesmos e
estimulam o interesse de forma lúdica.
“Programar significa, nada mais, nada menos,
comunicar-se com o computador numa linguagem
que tanto ele quanto o homem podem “entender”.
E aprender línguas é uma das coisas que as
crianças fazem bem. Toda criança normal
aprende a falar. Por que então não deveria
aprender a “falar” com o computador?” [8]

Palavras-chave
Lógica de Programação; Computação Física; Arduino; Scratch;
Inclusão Digital.

1. INTRODUÇÃO
No contexto atual, escolas brasileiras começam a utilizar
plataformas de eletrônica e robótica, com o objetivo de despertar
o interesse pela tecnologia. Porém, fatores como o alto custo dos
conjuntos (kits) de eletrônica e robótica, falta de material didático
sobre o tema desenvolvido especificamente para o público
infantojuvenil e preparação dos professores, fazem com que
poucas escolas consigam viabilizar esta prática pedagógica,
principalmente em instituições públicas.
Criado na Itália em 2005, com o objetivo de simplificar projetos
escolares e também apresentar um custo menor que outros
sistemas de prototipagem, o Arduino rapidamente se consolidou
como uma excelente plataforma de prototipação eletrônica, sendo
utilizada mundialmente. Entre os adultos já existem inúmeras
comunidades de Arduino no Brasil, EUA, países Europeus, entre
outros. Por outro lado, não existem muitas iniciativas de Arduino,
que aproveitem todo o potencial do Arduino, direcionadas para a
educação tecnológica do infantojuvenil. Este fator foi a principal
motivação para a criação da “Coleção Prodígio Digital”.

2. FILOSOFIA E CONCEITOS DA
COLEÇÃO PRODÍGIO DIGITAL
Atualmente, a tecnologia já faz parte do nosso cotidiano e isto
deverá ser intensificado no futuro. As crianças, por terem nascido
com esta realidade a sua volta, se sentem confortáveis e, muitas
vezes, demonstram habilidades maiores do que a de seus pais ou
professores na utilização das mesmas. Porém, ser um consumidor
passivo da tecnologia não garante um aprendizado de qualidade
ou torna a pessoa um agente criador. Segundo Sangrá, da
Universidade Aberta da Catalunha, “tecnologia não implica de
forma automática melhorar a qualidade da formação, e às vezes
acontece o contrário” [7].

O ensino da programação vai além de ajudar crianças a dominar
um conhecimento específico. Ela ajuda a criar habilidades
necessárias na escola e também na vida. Segundo Sutcliffe, "Em
um nível básico, melhora a resolução de problemas e habilidades
de pensamento, e tendo competências digitais irá melhorar suas
chances de ser empregadas no futuro" [3]. Ou seja, de forma
básica, estimula o raciocínio lógico tão necessário não só como
facilitador do aprendizado da matemática e outras disciplinas, mas
também para a tomada de boas decisões em nosso cotidiano, além
de estimular a criatividade. A construção de algoritmos
computacionais, que são os passos necessários para se atingir
determinado objetivo, podem ser aplicados a diversas situações
sendo estas profissionais ou não.
O acesso e popularização da tecnologia abre um leque de
possibilidades pedagógicas. Somado a isto, há vários anos os
autores estão envolvidos em atividades realizadas no FATECINO
Clube
de
Arduino
da
Fatec
Jundiaí
(www.fatecjd.edu.br/fatecino), aberto para toda comunidade,
inclusive crianças e também em oficinas realizadas no SESC
Jundiaí e Fatecs de Itu e Bragança Paulista, o que permitiu
perceber a necessidade de livros e revistas para a educação
tecnológica infantojuvenil.
A Coleção Prodígio Digital (www.prodigiodigital.com.br) está
pautada sobre três pilares, considerados fundamentais, para a
popularização da educação tecnológica para o público
infantojuvenil e também adultos que estão iniciando seus estudos
em lógica de programação e eletrônica:
a)

Textos agradáveis e simples, que abordam o conteúdo
técnico de forma lúdica, didática e também permeada
por personagens e uma pequena história de fundo
(Figura 1);

b)

Utilização de componentes eletrônicos populares e de
baixíssimo custo, juntamente com materiais encontrados
em escolas e até mesmo nas residências (Figura 2);

Figura 2. Utilização de componentes eletrônicos e materiais
comuns na construção de projetos - Exemplo do projeto
“Sinal de Trânsito” desenvolvido no livro “O Fantástico
Mundo do Arduino – Volume 1” [1]
c)

Figura 1. Exemplos de páginas do livro “O Fantástico Mundo
do Arduino – Volume 1” [1]

Adoção de plataformas de hardware (Arduino) e
software (Scratch for Arduino – S4A) abertas e
gratuitas, ou seja, “open hardware and open software”
(Figura 3).

Figura 3. Utilização do S4A, exemplo de um trecho do livro
“O Fantástico Mundo do Arduino – Volume 1” [1]

As diversas obras que compõem a coleção contam a história de
três crianças e seu pequeno robô, construído por eles mesmos. No
decorrer da história, a Turma da Casa da Árvore como são
chamados, cria projetos que ensinam de uma forma divertida,
interativa e didática, as primeiras noções de programação e
eletrônica, além de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio
lógico e matemático.
Nos livros e revistas da coleção são explorados conceitos de
Computação Física, através do mundialmente conhecido Arduino
[5], sendo este utilizado em conjunto com o ambiente de
programação Scratch for Arduino (S4A), que está fundamentado
sobre o intuitivo conceito de blocos de montagem criado pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT). O S4A não exige
conhecimento prévio de outras linguagens de programação, sendo
ideal para pessoas que estão começando a programar.
Figura 4. Arduino Uno R3

2.1 Computação Física
A Computação Física é uma área da Ciência da Computação e
está diretamente ligada à possibilidade de interação entre
elementos de software e hardware. Desta forma, é possível
responder e interagir com a realidade física [4]. Por exemplo, é
possível obter os dados de um sensor de temperatura e, a partir da
informação recebida, decidir se um aquecedor de ambiente deve
ou não ser ligado.
O elemento chave para a Computação Física são os
microcontroladores, que sob uma ótica bastante simplificada, são
pequenos computadores, que apresentam baixíssimo custo e que
permitem receber e enviar dados através de um conjunto de
entradas e saída digitais e analógicas [4]. Os microcontroladores
podem ser utilizados em diversos dispositivos automatizados,
como automóveis, controles remotos, eletrodomésticos, entre
outros.

2.2 O Arduino
O Arduino (Figura 4) consiste em uma plataforma de
prototipagem eletrônica, composta por hardware e software
abertos, de baixo custo e de fácil utilização, mesmo quando
levado em consideração pessoas que possuem pouco ou nenhum
conhecimento de eletrônica [5]. Em relação ao Arduino é
necessário ter em mente três conceitos: hardware que é a placa
que possui como principal componente um microcontrolador;
software que é a linguagem de programação e um ambiente para
desenvolvimento. O terceiro conceito é a comunidade na Internet,
onde um grande número de pessoas que compartilham
conhecimentos e projetos, disseminando a plataforma.

Também é possível observar na Figura 4 que foi apresentado o
Arduino Uno R3. Este é o modelo mais popular e mais utilizado,
porém, os projetos desenvolvidos podem funcionar com qualquer
outra versão do Arduino como, por exemplo, o Arduino Leonardo,
Mega ou Nano, entre outros.
A placa Arduino é muito parecida com um computador de
pequeno porte, sendo composta pelo microcontrolador, memória,
comunicação USB (Universal Serial Bus) entre outras
funcionalidades [5]. O Arduino possui um conjunto de pinos de
entrada e saída que possibilitam que o mesmo interaja com outros
circuitos eletrônicos. As saídas podem ser utilizadas para acender
ou apagar LEDs, acionar pequenos motores de corrente contínua
ou relês, entre inúmeras outras possibilidades. Por outro lado, as
entradas do Arduino recebem dados de sensores que podem ser
botões (chaves) e sensores dos mais diversos tipos, por exemplo,
luminosidade, temperatura e obstáculos.
No Arduino há a possibilidade de se trabalhar com entradas e
saídas digitais e analógicas. O sinal digital pode assumir apenas
dois valores possíveis, 0 ou 1 ou, para facilitar ligado ou
desligado. Este tipo de sinal é amplamente empregado para
acionar ou desligar outros componentes ou dispositivos
eletrônicos.
O sinal analógico reproduz um conjunto de valores. Por exemplo,
uma entrada analógica do Arduino irá reproduzir valores entre 0 e
1023 que podem, por exemplo, indicar a temperatura do ambiente.
As saídas do Arduino, utilizam uma técnica chamada Pulse Width
Modulation, para produzir valores entre 0 e 255 que podem ser
usados para controlar a velocidade de um motor, dentre muitas
outras possibilidades.
A interação propiciada pelo Arduino facilita muito a construção
de projetos eletrônicos, mesmo para pessoas que apresentem
pouco ou nenhum conhecimento, o que tornou o Arduino um dos
alicerces do movimento maker a nível mundial.

2.3 Componentes eletrônicos e módulos
(bricks)
Como já mencionado anteriormente, outra preocupação em
relação à Coleção Prodígio Digital é em utilizar, nos projetos
propostos, componentes eletrônicos populares e facilmente
encontrados em lojas do gênero. Os três livros da coleção
abordam conceitos de eletrônica, programação e raciocínio lógico
utilizando componentes eletrônicos como LEDs, resistores,
chaves, potenciômetros, sensores de temperatura e luminosidade,

servo motores e motores, entre outros. Na Figura 5 é mostrado um
exemplo dos componentes utilizados para a montagem do projeto
“Pisca-pisca” [1].

proximidade, permite o desenvolvimento de inúmeros outros
projetos. Desta forma, a criança consegue traduzir em instruções
de computador o funcionamento de um objeto que está presente
no seu cotidiano. Além disso, pode ser em outras atividades
lúdicas relacionadas à educação no trânsito, possibilitando um
enfoque multidisciplinar.
No centro da Figura 6 é mostrado o módulo PL2-First Robot, que
consiste em um robô desenhado sobre a própria placa de circuito
impresso com LEDs e que simulam os olhos e narizes, entre
outros. Este módulo possibilita um grande conjunto de projetos
que irão exercitar o raciocínio lógico, como “Abrir os olhos”,
“Fechar os olhos”, “Abrir olho esquerdo”, “Abrir olho direito”,
“Piscar olho esquerdo”, “Piscar olho direito”, “Espirrar” e “Sinal
de Trânsito”, dentre inúmeras outras possibilidades.
O módulo PL3-Dado Eletrônico, mostrado à direita da Figura 6,
permite, entre muitas outras possibilidades, a programação de um
dado que pode ser usado em conjunto com jogos de tabuleiro.
Além disso, também pode ser programado para criar pequenos
jogos eletrônicos, por exemplo, “tiro ao alvo”.

Figura 5. Componentes utilizados no projeto “Pisca-pisca” [1]

Na Figura 7 é possível observar a facilidade de montagem do
módulo no Arduino sendo que, a partir deste ponto, a criança
poderá desenvolver no S4A uma série de exercícios que irão
estimular o seu raciocínio lógico e matemático, como, “abrir” e
“fechar” os olhos do robô, fazer com que ele pisque uma
determinada quantidade de vezes e simular um sinal de trânsito,
entre outros.

Por outro lado, nas revistas da coleção, são utilizados módulos
(bricks), como os que são mostrados na Figura 6, que simplificam
bastante a montagem dos projetos permitindo, desta forma, que a
criança foque a sua atenção em relação à tarefa de construir
programas que irão tornar esses projetos funcionais. Para o
desenvolvimento dos experimentos encontrados nas revistas
foram escolhidos os módulos da empresa brasileira GBK Robotics
[6], por apresentarem um ótimo custo benefício e distribuição em
todo o território nacional, sendo facilmente encontrados em lojas
do gênero.

Figura 7. Detalhe da conexão do módulo ao Arduino
Figura 6. Módulos (Cortesia da GBK Robotics)
Os três módulos mostrados na Figura 6 foram abordados nas três
primeiras edições da “Revista Prodígio Digital”. O módulo que é
mostrado à esquerda é o P21-Semáforo, sendo utilizado para
simular o funcionamento de um sinal de trânsito, podendo ser
empregado em diversos projetos diferentes, como um sinal para
veículos e um sinal para veículos e pedestres. Quando usado em
conjunto com outro módulo, por exemplo, botão ou sensor de

Além da versatilidade dos módulos, outro fator essencial é o seu
baixo custo, sendo que os três módulos apresentados tem custo
unitário inferior a R$ 15,00 tomando como base o mês de julho de
2016.

2.4 Scratch for Arduino (S4A)
O programa S4A, utilizado para realizar a programação dos
projetos propostos é uma adaptação do Scratch [2] criado pelo

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e possibilita, de uma
forma divertida e simplificada, a construção de programas através
do conceito de blocos de montagem, que permitem à criança ou
adulto, o desenvolvimento do raciocínio lógico necessário para se
criar programas para computadores e também para resolver
problemas do nosso dia-a-dia [1].
Conforme ilustra a Figura 8, utilizar S4A é muito parecido com
montar blocos do tipo LEGO®, tornando a programação muito
mais simples e intuitiva. Os blocos são organizados em cores
diferentes, conforme a função que possuem, e podem ser
colocados um sobre o outro desde que se encaixem.

Figura 8. Janela principal do Scratch for Arduino (S4A) [1]

2.5 Organização da coleção
A “Coleção Prodígio Digital” está organizada, até o presente
momento, em três livros e quatro revistas. Nos livros, há sempre a
proposta didática, na qual são abordados os conceitos sobre lógica
de programação, eletrônica básica e robótica, de um modo
bastante leve e divertido com o intuito de despertar o interesse do
leitor. Os volumes 1 e 2 estão focados nos conceitos de eletrônica
e lógica de programação, enquanto o volume 3 trabalhará com os
conceitos iniciais de robótica através do emprego de servo
motores e motores de corrente contínua.

Figura 9. Capas dos fascículos 1, 2 e 3 da revista
Tanto nos livros como nas revistas, também são propostas
atividades no ambiente do S4A, além da programação. Desta
forma, a criança também poderá realizar desenhos que, por sua
vez, irão interagir com os módulos e demais components
eletrônicos, conforme podemos observar na Figura 10.

Nos livros são propostos projetos que seguem um roteiro passo-apasso para a montagem do circuito eletrônico e do programa, além
da própria explicação dos conceitos abordados. O roteiro é
desenvolvido em forma de diálogo entre os personagens do livro e
também ilustrações são usadas em abundância para tornar a leitura
e, consequente, a montagem do projeto, mais fácil. Durante o
processo de criação dos livros foi tomado um cuidado especial de
forma a garantir que as crianças consigam montar e ver o projeto
em funcionamento, sendo este um fator chave para mantê-la
motivada a desenvolver os demais projetos propostos, pois
quando ela não consegue montar o projeto se sentirá desmotivada
a prosseguir.
A “Revista Prodígio Digital” (Figura 9) foi concebida com o
intuito de ser utilizada como material complementar ou mesmo
como um caderno de atividades que a criança possa utilizar
inclusive em sua residência. Como as revistas abordam sempre
um determinado módulo (bricks), o processo de montagem dos
projetos ficam bastante simplificados, requerendo pouca ou
nenhuma supervisão. Neste caso, o principal objetivo é que a
criança foque o seu trabalho na construção de pequenos
programas que irão propiciar o desenvolvimento do raciocínio
lógico e matemático.

Figura 10. Interação entre o mundo lógico e físico

3. CONCLUSÃO
O conteúdo do Volume 1 do livro “O Fantástico Mundo do
Arduino” [1] e o Fascículo 1 da “Revista Prodígio Digital” foram
aplicados em algumas oficinas direcionadas para um público

bastante heterogêneo em relação ao contato com tecnologia e com
idades a partir de 8 anos (Figura 11). De forma geral, o que se
notou foi a grande motivação dos mesmos em realizarem a
construção dos projetos propostos. A presença de um personagem
carismático, o robô Dudu, faz com que as crianças se sintam
atraídas e curiosas. Este fator aliado à linguagem simples e
acessível e o uso intuitivo do S4A, fez com que o público
construísse os projetos sem demonstrarem grandes dificuldades.
Outro fator observado foi que, após a montagem de um projeto, as
crianças tentam melhorá-los por conta própria adicionando novas
funcionalidades ao programa, o que é algo muito relevante quando
considerado o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Figura 11. Foto da oficina realizada no SESC Jundiaí
O aprendizado obtido no desenvolvimento da Coleção Prodígio
Digital e as experiências práticas em sala de aula mostram que a
tecnologia deve ser simples e disponibilizada a todos,
independente do perfil cultural ou socioeconômico. Isto apenas é
possível através do desenvolvimento de soluções financeiramente
acessíveis ao invés de soluções que se apresentem
tecnologicamente extremamente avançadas e oferecidas a custos
exorbitantes. Devemos buscar soluções que agucem a
criatividade, porém, utilizando materiais simples e disponíveis em
qualquer residência como, por exemplo, a construção de um sinal
de trânsito usando LEDs, resistores, caixa de fósforos e caneta ou
um pequeno veículo usando uma caixa de isopor de lanche,
tampas de garrafas, palitos e um pequeno motor.
Observando o catálogo das editoras é possível observar que não
existem outros títulos em língua portuguesa que realizam este tipo

de abordagem voltada ao público infantojuvenil. Também, há
poucos títulos em outros idiomas, o que demonstra o potencial
para as obras desta coleção serem traduzidas para outros idiomas.
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