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RESUMO 

 

A complexidade do mundo contemporâneo tem transformado as relações sociais, e por 

consequência, a dinâmica da educação no mundo todo. Pensar em educação atualmente 

envolve muitos critérios e ponderações, inúmeros aspectos devem ser levados em 

consideração na hora de formular, por exemplo, políticas públicas no âmbito da 

educação. Diante disso, este trabalho propõe analisar as políticas públicas educacionais 

vinculadas à área das tecnologias de informação e comunicação que é aqui justificado 

pela importância de se conhecer e aprofundar as atuais políticas vigentes para o ensino 

de computação; com isso tornando mais claro a diferença entre computação e 

informática, demonstrando suas importâncias e a real necessidade de serem implantadas 

no sistema em que se inserem. Para tanto, buscou-se também referências específicas 

sobre as atuais políticas públicas educacionais para o ensino de informática no Brasil, 

onde buscamos demonstrar a diferença entre o ensino de computação e o ensino de 

informática a fim de dar suporte à referida pesquisa teórica bibliográfica, com o intuito 

de contribuir para o entendimento da problemática que é a falta de políticas públicas 

para o ensino de computação no estado de Pernambuco. 

 

Palavras-chave: Políticas Estaduais. Informática na Educação. Políticas publicas para 

computação
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ABSTRACT 

 

The complexity of the contemporary world has transformed social relations, and 

therefore the dynamics of education worldwide. Thinking in education today involves 

many criteria and weightings, many aspects must be taken into account when 

formulating, for example, public policies in education. Thus, this study proposes to 

analyze the educational policies linked to the area of information technologies and 

communication that is here justified by the importance of understanding and deepen the 

current prevailing policies for teaching computing, thereby making it clear the 

difference between computing and computer science, demonstrating their importance 

and the real need for implanted the system in which they operate. Therefore, we sought 

also specific references about current educational policies for teaching informatics in 

Brazil, where we demonstrate the difference between teaching computing and computer 

science education in order to give support to such theoretical research literature, with to 

contribute to the understanding of the problem which is the lack of public policies for 

computer education in the state of Pernambuco.Keywords: State Policies. Computing in 

Education. public policies for computing. 

 

 

Keywords: State Policies. Computers in Education. Public policies for computing
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Este capítulo descreve o contexto em que o trabalho está inserido apresentando a 

sua justificativa e objetivos com o intuito de apontar aspectos gerais a cerca da real 

importância de termos políticas publicas vigentes para o ensino de computação em nosso 

estado.  

 

1.1. Contexto  

 

 A sociedade em que vivemos é complexa e envolve diferentes interesses e 

conflitos. Para tornar possível a convivência, todos os interesses públicos devem ser 

administrados. A política publica está presente cotidianamente em nossas vidas, e 

quando ela é administrada se faz presente para certo tipo de orientação onde são 

tomadas decisões em assuntos públicos, políticos ou coletivos. 

 As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de 

conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, 

regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e 

avaliação. Vários fatores contribuíram para a maior visibilidade desta área. 

(SOUZA, 2006, p. 20) 

É desta forma fundamental termos políticas públicas educacionais vinculadas à 

área das tecnologias de informação e comunicação de computação, evitando assim que 

os alunos da rede publica de ensino cresçam sem receber formação cientifica e 

tecnológica de qualidade, o que pode isso agravar as desigualdades do país e significar 

seu atraso econômico e político no mundo globalizado. Desta forma verificamos que ao 

longo do tempo surgiram e ainda surgem muitas políticas públicas para o ensino de 

informática no brasil, que também muito contribuem para o desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno, tal como proposto pelos parâmetros curriculares nacionais, 

inclusive no que compete subsidiar o ensino de outras disciplinas. 

 

Reconhecer a informática como ferramenta para as novas estratégias de 

aprendizagem, capaz de contribuir de forma significativa para o processo de 

conhecimento, nas diversas áreas.  (BRASIL, 2000)  
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 Desta forma, é importante compreender que apesar das suas contribuições, o 

ensino de informática difere do ensino de computação, o que podemos perceber o 

ensino de computação como disciplina que pode e deve ser inserida no currículo e 

estudada pelos alunos ainda no ensino fundamental, e ensinada por professores 

formados e capacitados para este ensino, que irão contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio computacional que só tende a melhorar a aprendizagem cognitiva da criança. 

o raciocínio computacional é intuitivo e se manifesta na idade infantil, 

portanto se não for explorado na formação básica, se perde ao longo do 

crescimento, a tal ponto que um adolescente tem mais dificuldades de 

resolver problemas computacionais do que uma criança. (DALTRO, 2011, p 

8) 

Compreender que a computação é diferente de informática e que portanto não é 

somente – como propõe o ensino de informática –  uma ferramenta pedagógica, é de 

suma importância para se perceber a necessidade de se apresentar políticas públicas que 

deem base para a inserção desta disciplina no ensino fundamental.  

A informática está mais ligada ao processamento de dados e ao tratamento de 

informações, ela sim pode ser encarada como uma ferramenta pedagógica no âmbito 

educacional, sabendo que:  

A Informática engloba toda atividade relacionada ao desenvolvimento e uso 

dos computadores que permitam aprimorar e automatizar tarefas em qualquer 

área de atuação da sociedade. Podemos definir a informática como a “ciência 

do tratamento automático das informações” (DALTRO , 2011, p 9) 

 

 

Já a computação abrange processos sistemáticos, que podem ser transformados 

em funções matemáticas que levam a resultados ou conclusões. 

Computação é a Ciência que estuda os Algoritmos. Algoritmo é uma 

descrição passo-a-passo da solução de um problema, a ser executado por uma 

máquina. Uma pessoa pode ser vista como uma máquina que assimilou, por 

exemplo, um algoritmo para executar a soma de dois números, certamente 

com menos eficiência que uma calculadora. (DALTRO , 2011, p 7) 
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 Ao prosseguir para a análise das principais políticas de Informática Educativa, 

que nada mais são do que a inserção do computador no processo de aprendizagem dos 

conteúdos curriculares realizadas na educação brasileira, observou-se que, essas 

políticas não são suficientes, pois informática não estimula a capacidade de resolver 

problemas, de pensar logicamente e diferente da computação nestes aspectos, privando 

os alunos de aprenderem conhecimentos indispensáveis nos dias atuais. Desta forma, na 

condição de pesquisa monográfica, este trabalho pode dar sua parcela de contribuição, 

mesmo que ainda só no âmbito teórico, no fomento a projetos de lei que se destinem à 

promoção do ensino de computação no currículo do Ensino Fundamental de Nove Anos 

no Estado de Pernambuco.  

 

1.2. Objetivos  

 Para alcançar os objetivos deste trabalho utilizou-se de uma pesquisa teórico 

bibliográfica sobre a implantação/implementação das políticas publicas para o ensino de 

informática e computação no brasil. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre o compromisso que a ação 

governamental tem com a construção, instauração e acompanhamento de políticas 

públicas para o ensino de computação no brasil, que contribuam para a transformação 

educacional do nosso país, qualificando os estudantes para o mercado de trabalho e para 

sua atuação na sociedade como cidadão incluído digitalmente e detentor de uma cultura 

científico-tecnológica; tendo em vista que as políticas públicas existentes no âmbito 

educacional para a área se limitam ao ensino ou mesmo a utilização da informática 

como suporte para o ensino de outras áreas, desconsiderando ainda, a importância da 

computação para a educação. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Diferenciar o ensino de computação do de informática  
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 Analisar as atuais políticas públicas para o ensino de informática no brasil e 

especificamente para o Estado de Pernambuco.  

 Analisar as atuais políticas públicas para o ensino de computação no brasil 

especificamente para o Estado de Pernambuco.  

 Apresentar a importância de termos políticas públicas vigentes para o ensino de 

computação no ensino fundamental de nove anos.  

 

1.3. Questão de pesquisa  

 A presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: Qual a importância de 

termos políticas públicas vigentes para o ensino de computação no currículo do ensino 

fundamental de nove anos no Estado de Pernambuco? 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 1 apresenta a revisão 

da literatura com conceitos gerais sobre políticas publicas, políticas publicas para o 

ensino de informática e as políticas publicas vigentes para o ensino de computação e sua 

real necessidade se ser implementada.  O capítulo 2 contém a metodologia utilizada. Por 

fim, o capítulo 3 descreve as considerações finais e as contribuições da pesquisa. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

O Campo das políticas públicas é marcado por diferentes definições, na visão de 

vários autores, desta forma elencaremos algumas delas para melhor aprofundar a nossa 

analise nas politicas públicas formuladas para as áreas de informática e computação no 

Brasil. 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações 

do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue a mesma via 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através 

de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de 

política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. Bachrach & Baratz 

(1962) mostraram que não fazer nada em relação a um problema também é uma forma 

de política pública.  

Para orientar a postura científica deste trabalho adotou-se a definição colocada 

por Celina Sousa (2006), a qual considera políticas públicas como diretrizes, princípios 

norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre 

poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado.  

As políticas públicas são, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou 

formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam 

ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Outras definições 

enfatizam o papel da política pública na solução de problemas. Críticos dessas 

definições, que superestimam aspectos racionais e procedimentais das políticas 

públicas, argumentam que elas ignoram a essência da política pública, isto é, o embate 

em torno de ideias e interesses. SOUZA (2006) ressalta que: 

Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos 

governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e 

os limites que cercam as decisões dos governos. Deixam também de 

fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos 

e outras instituições e grupos sociais. No entanto definições de políticas 

públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para o locus onde 

os embates em torno de interesses, preferências e ideias se 

desenvolvem, isto é, os governos.  
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Por isso, uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias 

construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia. 

As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 

qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre 

Estado, política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual pesquisadores 

de tantas disciplinas – economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, 

planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um interesse comum na 

área e têm contribuído para avanços teóricos e empíricos que Segundo Celina Souza: 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). 

A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações 

que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Se admitirmos que a política 

pública é um campo holístico, isto é, uma área que situa diversas unidades em 

totalidades organizadas, isso tem duas implicações que segundo Selina Souza, (2006): A 

primeira é que, como referido acima, a área torna-se território de várias disciplinas, 

teorias e modelos analíticos. Assim, apesar de possuir suas próprias modelagens, teorias 

e métodos, a política pública, embora seja formalmente um ramo da ciência política, a 

ela não se resume, podendo também ser objeto analítico de outras áreas do 

conhecimento, inclusive da econometria, já bastante influente em uma das subáreas da 

política pública, a da avaliação, que também vem recebendo influência de técnicas 

quantitativas. A segunda é que o caráter holístico da área não significa que ela careça de 

coerência teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares”. Por 

último, políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram- se em planos, 

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando 

postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação. 

No que se refere à políticas públicas no âmbito da informática na educação 

BONILA & PRETTO (2000) defende que:  



15 
 

Em 1979 a responsabilidade pelas políticas sai do âmbito da Capre e 

passam a ser geridas por comissões diretamente subordinadas ao 

Conselho de Segurança Nacional (CSN), especialmente a Secretaria de 

Informática (SEI). A SEI, órgão executivo do CSN, tinha como tarefa 

regulamentar, supervisionar e fomentar a transição tecnológica no país, 

ou seja, coordenar a Política Nacional de Informática, visto que investir 

nessa área era fundamental para o desenvolvimento da economia 

nacional. Entretanto, de acordo com Oliveira (1997:24), a ligação da 

SEI ao CSN foi questionada por muitos, que aprontavam o “perigo de 

ter as ações ligadas à informática coordenadas por um órgão que se 

confundia com a história da ditadura militar”.  

Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações de 

vontade e às ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não ações”, as 

omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e 

orientações dos que ocupam cargos. As políticas públicas traduzem, no seu processo de 

elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do 

poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito 

social nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. Como o 

poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses 

diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, 

para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas possam 

ser legitimadas e obter eficácia. Bonila & Pretto (2000, P 11.), ressalta que: 

De um modo geral, as políticas públicas brasileiras vêm sendo 

direcionadas para a modernização de todos os setores da sociedade. Para 

tanto, investe-se maciçamente em tecnologia, buscando com isso atingir 

estágios superiores de desenvolvimento das forças produtivas e da 

organização política e social. Investe-se também na formação da opinião 

pública com o objetivo de disseminar uma nova cultura, um ideal de 

modernidade, sendo o computador e toda a tecnologia assessória o 

símbolo dessa nova era. A fim de garantir o progresso técnico-

científico, investe-se na reforma dos sistemas educacionais, pois à 

escola atribui-se o papel de formadora dos recursos humanos que essa 

nova sociedade – moderna - necessita para funcionar. À educação não 

cabe outra finalidade além de potencializar a estrutura de produção do 

país. Para tanto, adota-se o progresso técnico-econômico como 

elemento central para a orientação dos processos educacionais, seguindo 

as políticas que os organismos, empresas e instituições internacionais – 
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em especial as do Banco Mundial (BIRD) – adotam para a América 

Latina. 

Com isso deixasse claro que as políticas se remetem ao o progresso técnico 

econômico da sociedade para com isso atingir estágios superiores de 

desenvolvimento, por vezes, necessários, mas não podemos esquecer de formular 

políticas que envolvam e objetivem a melhoria da educação , do ensino e da 

aprendizagem.  

A educação melhora a vida das pessoas, bem como suas habilidades de vida. Ela 

prepara os jovens para um mundo que ainda não existe, envolvendo tecnologias que 

apresentam desafios técnicos e éticos. Para isso a educação consiste em ensinar 

disciplinas com valor em longo prazo, e computação seria um exemplo. Tendo em vista 

que a vida das pessoas depende cada vez mais de Sistemas de Computação, torna-se 

cada vez mais urgente a inserção do ensino de computação no currículo escolar. 

2.1 Políticas públicas para o ensino de informática no brasil 

 

 A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na 

vida das pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua 

ação no meio social vêm aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o 

numero de famílias que possuem em sua residência um computador. Esta ferramenta 

está auxiliando pais e filhos mostrando-lhe um novo jeito de aprender e ver o mundo. 

Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida dos 

usuários. 

 Hoje é possível encontrar computadores nos mais diversos contextos: 

empresarial, acadêmico, domiciliar, o computador veio pra inovar e facilitar a vida das 

pessoas. Não se pode mais fugir dessa realidade tecnológica. E a educação não pode 

mais ficar para trás, vislumbrando aprendizagem significativa por meio de tecnologia. 

As escolas precisam sofrer transformações frente a essa nova tecnologia e assim 

construir uma aprendizagem inovadora que leva o individuo a se sentir como um ser 

globalizado capaz de interagir e competir com igualdade na busca de seu sonho 

profissional.  

A proposta de informatização das escolas públicas brasileiras iniciada 

no final dos anos de 1970, teve a sua primeira ação concreta, com a 
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criação do Projeto EDUCOM (Educação e Computadores) em 1983, 

com a finalidade de realizar estudos e experiências de utilização da 

informática na educação, através de equipes multidisciplinares que 

pudessem formar recursos humanos para o ensino e a pesquisa, de 

forma a comprovar a validade dos computadores no processo de ensino-

aprendizagem, especialmente no ensino de 2º grau (atual Ensino Médio) 

( QUEIROZ & URT, 2010,P 1.) 

 

Em 1987, foram criados os Comitês de Assessoramento de Informática na 

Educação (Caie), um Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, que 

resultou em ações de formação de recursos humanos como o projeto Formar para o 

oferecimento no mesmo ano do primeiro curso de pós-graduação lato sensu em 

Informática orientada à Educação, realizado na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Nesse curso foram formados em nível de especialização os primeiros 

multiplicadores desse novo campo do conhecimento, que deveriam, entre outras ações 

concretizar a proposta definida pelos Comitês, através da implementação do projeto CIE 

que consistia em criar Centros de Informática na Educação junto às Secretarias 

Estaduais de Educação. Esses Centros foram sendo criados nas unidades federadas a 

partir de 1988. 

Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso do Sul, à época da realização do curso, coube ao órgão central a decisão de 

selecionar dois técnicos que participariam do evento promovido pela UNICAMP, sem 

quaisquer critérios objetivos para tais indicações. 

Os participantes do Projeto FORMAR, na qualidade de alunos pós graduandos, 

OLIVEIRA (1993, p.47) defende que: 

Informática Educativa: (...) não deveriam apenas dominar esta nova 

ferramenta educacional, mas deveriam, antes de tudo, ser capazes de analisar 

criticamente a sua contribuição no processo de ensino aprendizagem, e, desta 

forma, repensar, se necessário, a sua própria metodologia de ensino.  

 

Foram abordados no curso, além dos princípios básicos da informática, o 

manuseio dos softwares de utilização universal (processadores de textos, banco de 

dados, planilhas eletrônicas), as linguagens de programação como Basic e Logo, esta 

última, de caráter exclusivamente educacional, teorias do conhecimento que permeavam 
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a educação, enfatizando especialmente a epistemologia genética como referencial 

teórico para se trabalhar com a informática educativa. 

O objetivo maior do Projeto FORMAR era fazer com que os seus participantes 

iniciassem uma “discussão do uso de computadores na educação, para que desta forma, 

fosse ampliada a rede de investigadores e, possivelmente, defensores desta tecnologia” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 47). 

Apesar de o curso ter sido ministrado de forma intensiva, num processo de 

imersão no mundo da tecnologia, num período de dois meses consecutivos, Oliveira 

(1993, p. 47 e 48) afirma que “os objetivos aos quais estava direcionado, ou seja, levar 

os professores-alunos ao desenvolvimento de uma consciência crítica das possibilidades 

desta tecnologia no processo de ensino-aprendizagem” Ao repensar conceitos, 

conteúdos e temas, devemos hoje partir do princípio de que qualquer 

atividade em que eles sejam abordados deve proporcionar o desenvolvimento 

de determinadas competências e habilidades. 

Objetivando a capacitação contínua e permanente de professores, técnicos e 

pesquisadores em informática orientada a educação, o MEC em 13 de outubro de 1989 

instituiu o PRONINFE (Programa Nacional de Informática Educativa) que foi integrado 

ao PLANIN (Plano Nacional de Informática e Automação, do Ministério de Ciência e 

Tecnologia) em 1990. 

Após a criação do PRONINFE, o Projeto FORMAR foi editado novamente. 

Mais uma vez coube à UNICAMP o oferecimento do curso, uma vez que a finalidade 

do Programa era: 

Desenvolver a Informática Educativa no Brasil, através de projetos e 

atividades, articulados e convergentes, apoiados em fundamentação 

pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, 

técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos 

envolvidos (PRONINFE. 1993 p 76.) 

 

Funcionando em parceria com os Centros de Informática Educacional (CIEds) o 

PRONINFE pretendia disseminar a informática orientada à educação nos ensinos de 1º, 

2º e 3º graus e na educação especial; estimular a criação de centros que pudessem 

realizar pesquisas; desenvolver software educacional e capacitar contínua e 

permanentemente os professores da rede pública de ensino. 
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Nesse ínterim, em 1992 a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) veiculou 

entre os CIEds em nível nacional, o oferecimento de uma Especialização em 

Informática na Educação que se realizaria  em Maceió- AL, nos períodos das férias 

escolares, onde cada participante arcaria com suas despesas de estada e deslocamento. 

Em 1996, ocorreu a segunda ação concreta da Política Nacional de Informática 

na Educação com a substituição do PRONINFE pelo PROINFO, e dos CIEds pelos 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs), com a função de serem os polos 

multiplicadores da Informática na Educação, através da capacitação dos professores 

para a utilização dessa tecnologia no processo de ensino. 

Em Mato Grosso do Sul, o CIEd-MS criado em 12 de maio de 1988, através de 

uma parceria entre os governos estadual e federal, foi extinto em 17 de dezembro de 

1998, e em seu lugar foram criados quatro Núcleos de Tecnologia Educacional, a saber: 

NTE de Campo Grande, que o substituiu, NTE de Dourados, NTE de Três Lagoas e 

NTE de Corumbá, cujas funções entre outras seria a de capacitar os professores das 

escolas públicas para a utilização dos recursos tecnológicos, no sentido de propiciar a 

incorporação das novas formas de comunicação no processo didático pedagógico. 

Com as situações inusitadas dessa sociedade competitiva, globalizada e 

desenvolvida tecnologicamente, o governo federal, lançou oficialmente em 1996, o 

Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO, resultado das diversas 

ações e experiências, emanadas e realizadas ao longo da década de 1980, de levar o 

computador para o interior da Escola Pública. 

A utilização de computadores na educação brasileira já era pensada na década de 

1970 após a criação da Coordenação de Assessoria ao Processamento Eletrônico 

(Capre) em 1972 para “assessorar o uso dos recursos informáticos da União e ser um 

centro para a criação de uma política brasileira para o setor de informática-

microeletrônica” (MORAES, 2002, p. 27).  

Com a carência de técnicos para atuar no mercado de computadores houve uma 

mobilização do órgão de política tecnológica para destinar recursos financeiros ao 

desenvolvimento de indústrias do setor informático. “Entretanto, no final da década de 

1980 o modelo político nacionalista-protecionista entra em crise e começam as 

negociações para a definição da política de informática no Brasil (BONILA, PRETTO, 

2000)”. 
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Nos documentos do MEC, localizamos a Portaria Nº 001 de março de 1980, do 

Conselho de Segurança Nacional e a Secretaria Especial de Informática – SEI que 

aponta o nosso país como um potencial para o mercado de Informática. Este documento 

expõe uma preocupação em promover a formação de recursos humanos por meio de 

uma política educacional que estabelece as diretrizes para a criação de cursos “de curta 

duração, de graduação plena e pós-graduação strito sensu, na área de informática” 

(BRASIL, 1981, p. 5).  

Esta Portaria foi assinada pelo secretário de Informática Octávio Gennari Netto, 

que resolve criar a Comissão Especial nº 1/Educação composta por um representante do 

Conselho Federal de Educação (CFE); um da Secretaria de Ensino Superior (SESU); 

um as Sociedade Brasileira  de Computação (CBC), um da Sociedade de Usuários de 

Computadores e  Equipamentos  Subsidiários (SUCESU), cinco representantes de 

Instituições de  Ensino Superior - IES autorizadas para realizar cursos na área de 

informática; um  da Subsecretarias de Serviços  (SEI/SS) e um de Órgãos ou Entidades 

gerados pelos cursos autorizados.  

 A informática na educação foi tratada como um fator determinante para 

promover o desenvolvimento econômico do Brasil, uma vez que os países 

desenvolvidos incorporavam as novas tecnologias em quase todos os setores de 

produção material e imaterial. Por conseguinte, a necessidade de qualificação do 

trabalhador impulsionou a informatização das escolas com o objetivo de adequar as 

instituições de ensino ao modelo econômico vigente.  

...A necessidade de que a presença de computadores na escola fosse encarada 

como um meio auxiliar no processo educacional, jamais deveria ser visto 

como um fim em si mesmo, e, como tal, deveria submeter-se aos fins da 

educação e não determiná-los. Reforçava-se ainda a ideia de que o 

computador deveria auxiliar o desenvolvimento da inteligência do aluno, bem 

como desenvolver habilidades intelectuais específicas (BONILA& PRETTO, 

2000).  

 

A Secretaria Especial de Informática – SEI, órgão executivo do Conselho de 

Segurança Nacional da Presidência da República foi designada para incentivar e 

implementar a informatização no setor produtivo e também para resolver os problemas 

da carência tecnológica e científica no Brasil.  
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Os documentos elaborados pela Comissão Especial criada pela SEI e pelo MEC 

argumentavam que o desenvolvimento tecnológico dependia da capacitação da 

comunidade científica e tecnológica, traçando um plano de ações para regulamentar a 

política pública para utilização da tecnologia de informática na educação com o objetivo 

de melhorar a qualidade da educação brasileira.  O I Seminário Nacional de Informática 

na Educação realizado na Universidade de Brasília no ano de 1981 reuniu pesquisadores 

e especialistas da área para debater o assunto.  As recomendações foram publicadas nos 

documentos do MEC e determinavam que as atividades de Informática na educação 

deveriam levar em conta os aspectos culturais, sociais políticos e pedagógicos da 

realidade brasileira. Em 1982, o MEC, a SEI e o CNPq promoveram, na Universidade 

Federal da Bahia, o II Seminário Nacional de Informática na Educação, com o objetivo 

de reunir novos enfoques da educação, da psicologia, da informática e da sociologia 

para fundamentar a criação de projetos-piloto e viabilizar as aplicações do computador 

em todas as modalidades do ensino: do Ensino Fundamental até o Ensino Superior. 

(MORAES, 2000; TERUYA, 2003).   

  A partir de 1982, o Ministério da Educação – MEC assumiu o compromisso de  

viabilizar a implantação de projetos de estudos e pesquisas sobre o uso de computadores 

na educação brasileira e criou o Centro de Informática – CENIFOR, ligado à Fundação 

Centro Brasileiro da TV Educativa – FUNTEVÊ, atualmente Fundação Roquete Pinto.   

 Em janeiro de 1983, o MEC lançou as Diretrizes para o estabelecimento da 

Política de Informática no setor Educação, Cultura e Desportos que assume duas 

dimensões: Primeira, é a formação de recursos humanos, na pesquisa e no 

desenvolvimento socioeconômico e preparar a sociedade para uma mudança cultural. 

Nessa dimensão, estabelece quatro campos de atuação:  

• Ensino de Informática com a finalidade de formar profissionais de  Informática 

para sistema de Informação e Processamento de Dados.   

• Ensino para Informática tem o caráter multidisciplinar para desenvolver setores 

de suporte conceitual e tecnológico.   

• Informática na Educação enfoca os aspectos instrumentais da Informática 

como tecnologia de ensino, à disposição de professores e alunos.  

• Informática na Pesquisa, voltada para as atividades de pesquisa na área de 

Educação, Cultura e Desportos.   
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 A segunda dimensão é o uso da Informática para agilizar o processo decisório 

na Administração do MEC (BRASIL, 1983, p. 9).  

Percebesse que nessa época a uma preocupação com a capacitação tecnológica e 

a formação de recursos humanos para acelerar o desenvolvimento tecnológico e o 

conhecimento científico a fim de tirar o Brasil da condição de país dependente. 

 

 

2.2 Políticas públicas para o ensino de computação no brasil. 

 

 O ensino por meio da tecnologia ainda é bastante questionado. Muitas escolas no 

passado introduziam em seu currículo o ensino de informática com o pretexto da 

modernidade. As duvidas eram grandes com relação a professores e alunos. Que 

professores poderiam dar essas aulas? Em princípio, contrataram técnicos que tinham 

como missão ensinar informática. Outra duvida pairava entre os educadores: O que 

ensinar nas aulas de informática? Com o passar do tempo, algumas escolas, percebendo 

o potencial dessa ferramenta, utilizaram a informática educativa em seus currículos, 

que, além de promover o contato com o computador, tinha como objetivo a utilização 

dessa ferramenta como instrumento de apoio as matérias e aos conteúdos lecionados. 

Porem informática educativa não é o suficiente para estimular a capacidade lógica dos 

alunos nem tão pouco os técnicos são capacitados para tal, daí entra o licenciado em 

computação, mas a verdadeira função deste profissional e ensinar computação e não  

repassar  conhecimentos de informática, daí a necessidade de cria políticas públicas  

para o ensino de computação.  

Os cursos de Licenciatura em Computação formam professores para 

introduzir conceitos de ciência da computação na educação básica e 

técnica, entre outras habilidades e competências como, desenvolver 

software educacional, sistemas de educação a distancia etc. Iniciativas 

tomadas nos Estados Unidos para reciclar professores para o ensino de 

computação na educação básica não foram bem sucedidas. (NUNES, 

2011, p 15) 
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 Vivemos em um mundo tecnológico, onde cada vez mais se faz necessário o 

conhecimento de computação, que oferece transformação pessoal, alem de favorecer a 

formação tecnológica necessária para o futuro profissional na sociedade. Devemos ter 

percepção que, quando usamos como conhecimento, estamos sendo modificados por ela 

nos transformando em pessoas com melhor capacidade de resolver problemas tendo em 

vista que o raciocínio lógico não foi perdido e foi estimulado.  

O processo cognitivo utilizado pelos seres humanos para encontrar 

algoritmos para resolver problemas é chamado de pensamento computacional 

ou algorítmico. Este processo, que é a base da Ciência da Computação, pode, 

assim, ser aplicado no ensino de outras ciências como matemática, física, 

química, filosofia, economia, sociologia etc., capacitando os alunos a 

sistematizar ou organizar a solução de problemas.No estudo de algoritmos, 

conceitos como abstração/refinamento, modularização, recursão/iteração, 

etc., podem ser aplicados às outras ciências, aumentando de forma fantástica 

a capacidade de resolver problemas. Advogados, por exemplo, podem ler 

textos e, usando o pensamento computacional, extrair deles fatos e regras, 

permitindo tirar conclusões lógicas que balizem um parecer irrefutável. 

Todos os tipos de procedimentos, como por exemplo organizar uma eleição, 

podem ser também colocados na forma algorítmica.O raciocínio 

computacional é intuitivo no ser humano e se manifesta já na idade infantil. 

Portanto, a criança naturalmente raciocina de forma computacional. Por 

exemplo, uma criança tem a capacidade de realizar várias atividades 

(algoritmos) em paralelo (simultaneamente), mantendo um controle 

fantástico sobre elas. Entretanto, tal fato não é explorado na formação básica. 

Como consequência, o raciocínio computacional intuitivo se perde ao longo 

do crescimento e da formação do individuo, a tal ponto que, em geral, um 

adolescente tem mais dificuldades de resolver problemas computacionais do 

que uma criança. Estatísticas brasileiras mostram que a demanda por 

profissionais de computação cresce exponencialmente a cada ano e as 

universidades não estão formando na mesma proporção. Para resolver este 

problema, faz-se necessário aumentar o número de interessados pelos cursos 

da área de computação nas universidades, mas isso passa primeiro pela 

introdução de conceitos de ciência da computação na educação básica.A 

introdução de conceitos de Ciência da Computação na educação básica é 

fundamental para manter o raciocínio computacional das crianças, pelo seu 

caráter transversal às todas as ciências, para formar cidadãos neste importante 

ramo da ciência, para dominar suas aplicações, para viver num mundo cada 

vez mais globalizado e para tornar o País mais rico e mais competitivo na 

área de Tecnologia da Informação. (NUNES, 2011, p 19,20) 
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A grande maioria das carreiras do século 21 exigem uma compreensão da 

Ciência da Computação. Profissionais de arte e entretenimento, comunicação, 

economia, saúde, pequenos empresários, funcionários de lojas de varejo, trabalhadores 

de fábrica, enfim, todos precisam entender Computação para serem globalmente 

competitivos em seus respectivos campos de atuação. Tendo em vista que os 

conhecimentos de computação quando estimulados na infância estimula a capacidade de 

resolver problemas facilitando assim a vida no mundo globalizado onde a capacidade de 

resolver problemas rapidamente é cada vez mais exigida.  

James J. Lu e George H. L. Fletcher no artigo "Thinking About Computational 

Thinking" defendem que para ampliar a participação na Ciência da Computação na 

Educação Básica, devem-se trabalhar as bases do Pensamento Computacional (PC) 

entre os estudantes e posteriormente apresentá-los a uma linguagem de programação. 

Assim, na ausência de programação, o ensino deve se concentrar no PC, no sentido de 

apresentar vocábulos e símbolos que podem ser usados para descrever processos 

computacionais. Com a exposição continuada, o aluno estará mais bem preparado para 

atividades de programação.  

Mas, o que de fato é Pensamento Computacional? Segundo Daltro José Nunes 

(2011) é o processo cognitivo utilizado pelos seres humanos para encontrar algoritmos 

para resolver problemas. Logo, a introdução de conceitos de Ciência da Computação na 

educação básica é fundamental para que as crianças pensem computacionalmente, 

despertando-as a capacidade de resolver problemas e ter raciocínio lógico, já que a 

Computação tem caráter transversal com todas as outras ciências: biologia, química, 

linguística, psicologia, economia, etc.  

Alguns dos pilares que sustentam o pensamento computacional são os 

algoritmos, abstração, iteração, dentre outros e a necessidade de se disseminar a lógica 

que envolve esses conteúdos na sociedade de maneira a auxiliar as pessoas a 

compreender e resolver problemas de forma mais eficaz torna-se uma exigência das 

sociedades modernas, considerando que a educação deve preparar seus indivíduos para 

lidar e resolver problemas existentes hoje e que surgirão futuramente.  

Tendo em vista o exposto, a necessidade de pesquisas na área no intuito de 

elencar argumentos para a disseminação de atividades que propiciem o desenvolvimento 
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dessa lógica – pensamento computacional- na educação básica, levando os estudantes a 

desenvolverem autonomia na resolução de problemas, pode ser uma hipótese válida 

devido à carência, na educação brasileira, de ações com esse sentido, por fim, aponta-se 

que a proposição de uma política publica para o ensino de computação para educação 

básica pode vir a ser um viés norteador para incentivar tais ações no ensino básico. 

O único estado no Brasil a ter políticas publicas vigentes para o ensino de 

computação é o estado de Roraima, esta política está em vigor desde 2011: 

 Art. 1º – O ensino da Computação constituirá componente curricular 

obrigatório, no ensino fundamental do 6º ao 9º ano e em todos os anos do ensino 

médio, de forma a promover o desenvolvimento tecnológico dos alunos, 

preparando-os não somente para o mercado de trabalho, mas incluindo-os 

digitalmente na sociedade e possibilitando aos mesmos o desenvolvimento de 

uma cultura científica. (Art 33 da Lei nº 9.394/96). 

 

Parágrafo único para assegurar o estabelecido neste artigo, o Estado deverá 

garantir, nas escolas públicas, o ensino da computação, no ensino fundamental do 6º ao 

9º ano e em todos os anos do ensino médio, por docentes formados em cursos superiores 

de licenciatura em computação.
1
  

Como foi mencionado anteriormente o raciocínio lógico e o pensamento 

computacional, como é defendido por Nunes (2011), deveriam ser ensinados desde 

cedo, pois aumentam a capacidade de dedução e conclusão de problemas. Esta vem 

sendo uma ação incentivada pela Sociedade Brasileira da Computação (2011): 

É importante salientar que devemos primar pela qualidade do ensino em 

todos os níveis da cadeia de formação de recursos humanos. Entendemos que 

a Computação deva ser ensinada desde o ensino fundamental, a exemplo de 

outras ciências como Física, Matemática, Química, Biologia, etc. Esses são 

pontos muito importantes para que no futuro tenhamos recursos humanos 

qualificados para enfrentar os desafios que advirão.  

Pesquisadores de universidades americanas estão tentando aplicar esses 

conceitos em larga escala nas escolas dos Estados Unidos, numa abordagem voltada 

                                                   
1 www.cee.rr.gov.br 
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para todos os estudantes. Não estamos falando de aprender a utilizar o computador, 

manipular um editor de texto ou uma planilha eletrônica, isto deve ser considerado 

básico para os dias de hoje, qualquer interessado pode aprender isto, até mesmo 

sozinho. Estamos falando de pensar com lógica. Naturalmente precisamos reservar para 

ensino fundamental os princípios básicos da computação, como já é feito com as 

ciências como física, química e matemática.  

Entretanto não podemos perder o horizonte de transformar o ensino 

fundamental, básico e médio, inserindo conceitos adequados para as novas gerações. 

Somente assim deixaremos de ser consumidores e passaremos a ser produtores de 

conhecimento. 

As crianças e adolescentes não estão tendo uma formação tecnológica necessária 

dentro do colégio, logo não estão sendo suficientemente preparadas para o mundo 

globalizado. Na sociedade atual, o conhecimento é o principal recurso e, portanto, este 

tem sido o eixo principal das novas estratégias de crescimento e desenvolvimento 

sustentável que permitem melhorar a qualidade de vida da população.  
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2 METODOLOGIA 

 

 A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um  problema (hipótese) por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado 

na literatura científica. 

Conforme Salomon (2004), a pesquisa bibliográfica fundamenta-se em conhecimentos 

proporcionados pela Biblioteconomia e Documentação, entre outras ciências e técnicas 

empregadas de forma metódica envolvendo a identificação, localização e obtenção da 

informação,  fichamento e redação do trabalho científico. Esse processo solicita uma 

busca planejada de informações bibliográficas para elaborar e documentar um trabalho 

de  pesquisa científica. 

 Seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos ao fato estudado, ou seja, no caso deste projeto, a partir do 

interesse inicial de políticas publicas para o ensino de computação e como desmistificar 

o ensino de computação do de informática, deve-se identificar, particularizar e demarcar 

um problema associado a este tema no caso o de não haver políticas publicas para o 

ensino de computação no nosso estado. A partir daí, procuramos chegar a uma 

explicação ou solução provisória para este problema.   
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aprofundamento do referencial teórico utilizados no presente trabalho 

confirmasse a hipótese da pesquisa, de que a necessidade de propor uma reflexão sobre 

o compromisso que a ação governamental tem com a construção, instauração e 

acompanhamento de políticas públicas para o ensino de computação, Jeannette Win 

defende que o pensamento computacional é fundamental para todos, e deve ser 

considerado como uma habilidade básica a ser ensinada às crianças assim com a leitura, 

escrita e aritmética. 

Atualmente, para competir no mercado de trabalho, tornou-se absolutamente 

imprescindível o conhecimento de computação estendendo-se dos níveis mais 

básicos aos mais avançados. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, “a computação é mais do que um 

conjunto de micros, é uma realidade que nos cerca em quase todos os ambientes em 

que estamos independentemente da região”. Cabe ao Estado promover uma 

educação que vise ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim diz o artigo 205 da 

Constituição Federal. Cabe à escola contextualizar o ensino, aproximá-lo da vida 

real. 

Já convivemos, em nossa sociedade, com uma clivagem entre aqueles que 

têm e os que não têm conhecimento do uso de computadores e das tecnologias 

envolvidas em todo o processo e, portanto, das competências necessárias para 

acessar um vasto contingente de informações. E, mais importante, com a 

competência de analisar e selecionar o que é relevante. 

Assim sendo, é de suma relevância essa reflexão sobre a importância de 

termos políticas publica vigentes para o ensino de computação no nosso estado, 

assim garantindo o oferecimento a todos os estudantes do ensino fundamental, 

qualificando-os para o mercado de trabalho e para sua atuação na sociedade como 

cidadãos incluídos digitalmente e detentores de uma cultura científico-tecnológica. 

 Além disso, a educação de qualidade, uma vez posta em prática, tenderá a 

atrair mais atividades econômicas dinâmicas, gerar mais empregos qualificados, 
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produzir mais receita fiscal e melhorar as condições de vida da população do Estado 

de Pernambuco.  
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