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RESUMO 

 

 

A investigação visa contribuir para o debate local e nacional sobre o ensino de 

Computação, através da implementação do Ensino de Informática/Computação na 

Rede de Ensino de Caetés, agreste de Pernambuco. Fundamentou-se a visão histórica 

e política do ensino de Computação, com recorte na formação docente, bem como, os 

Programas Federais e Municipais vivenciados no Município, com recorte didático e 

tecnológico. A opção foi pelo método qualitativo, com entrevista aos professores 

gestores do Sistema de Ensino do Município de Caetés, agreste pernambucano, 

voluntários para a pesquisa. Envolveram-se na pesquisa, professores de uma Escola 

Municipal, que tem um trabalho com tecnologias digitais no ensino-aprendizagem.     

Constatou-se que o ensino de Computação/Informática tem muito a contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a Informática proporciona ao 

educando, habilidades que vão de encontro às exigências do mercado de trabalho 

atual, e através da Computação, o mesmo desenvolve habilidades que lhe facilitarão 

resolver problemas de natureza diversa em seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: Ensino de Computação, Políticas de Formação Docente, Ensino-

Aprendizagem, Informática. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The research aims to contribute to the local and national debate on the teaching of 

Computing, through the implementation of Teaching Computer Science / Computing 

in the Education Network of Caetés, Pernambuco. The historical and political view of 

the teaching of Computing was based, with a cut in teacher training, as well as the 

Federal and Municipal Programs experienced in the Municipality, with a didactic and 

technological cut. The option was based on the qualitative method, with an interview 

to the teachers of the Teaching System of the Municipality of Caetés, in the state of 

Pernambuco, volunteers for the research. They were involved in the research, 

teachers of a Municipal School, which has a work with digital technologies in 

teaching-learning. It was found that the teaching of Computing / Information 

Technology has much to contribute to the teaching-learning process, since IT 

provides the student with skills that meet the demands of the current job market, and 

through Computing, the Even develops skills that will facilitate you to solve problems 

of a different nature in your daily life. 

 

Keywords: Computer Teaching, Teacher Training Policies, Teaching-Learning, 

Informatics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Ensino de Computação e Informática no Brasil é um grande desafio, pois 

apesar das entidades governamentais reconhecerem a sua importância e 

incentivarem a abertura de inúmeros cursos de Licenciatura em Computação, ainda 

falta um incentivo maior quanto à promoção de políticas públicas, que visem à 

implantação efetiva do ensino de Computação, nas malhas curriculares da Educação 

Básica. Presença desta orientação em diversos países, como Alemanha, Argentina, 

Austrália, Coreia do Sul, Escócia, França, Inglaterra, Estados Unidos da América, 

Finlândia, Grécia, Índia, Israel, Japão, Nova Zelândia e Reino Unido, entre outros, 

conforme informativo da Sociedade Brasileira de Computação - SBC. Diversos países, 

como se pode ver, já passaram a “adotar o ensino de Computação nas escolas para 

desenvolver habilidades relacionadas à resolução de problemas complexos, bem 

como para proporcionar aos alunos compreensão e fluência no universo digital” 

(SBC, 2017, p.01), como um movimento internacional de ensino de Computação na 

contemporaneidade. 

De acordo com Cambraia & Scaico (2013, p.3), 

 

Para licenciados e estudantes da licenciatura em computação os desafios são 

grandes. Os currículos escolares brasileiros não contemplam o ensino de 

informática, tampouco o de Ciências da Computação, mesmo que as 

entidades governamentais reconheçam os benefícios das tecnologias no 

âmbito pedagógico e tenham referendado a abertura de inúmeros cursos de 

licenciatura. 

  

         No Brasil, os desafios para a conquista do direito ao ensino de 

Informática/Computação, perpassa pelo convencimento da importância e proposta 

deste ensino aos educadores das áreas tradicionais, nos órgãos centrais de educação. 

Como também, pela urgência de divulgação de diretrizes curriculares para este 

ensino pela SBC e pela Base Nacional Comum Curricular, como também, pela 

orientação legal para a formação docente e suas habilitações na docência em 
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educação básica, alteradas recentemente com a inclusão dos dispositivos sobre a 

formação profissional docente para a Educação Profissional Técnica. 

 Em Pernambuco existem somente dois Cursos de Licenciatura em 

Computação, um em Recife – capital, ministrado pela UFRPE e outro, em Garanhuns 

- agreste, pela UPE. Em 2011, na Universidade Rural de Pernambuco - UFRPE, 

professores de diversas áreas do conhecimento curricular, retornaram à graduação, 

em sua segunda formação, para se licenciar em Computação, pela visão que tinham 

desta área para a educação local.  

Conforme o Curso de Licenciatura em Computação da Universidade de 

Pernambuco, que forma profissionais para atuarem também em Caetés, o objetivo 

deste Curso é (UPE, 2017, p. 01): 

Formar professores que possam preparar cidadãos para conviverem em um 
mundo cada vez mais tecnológico e global. No que diz respeito ao ensino de 
computação como ciência, na Educação Básica, a introdução e disseminação 
do pensamento computacional e algorítmico proveem os recursos cognitivos 
necessários à resolução de problemas transversais a todas as áreas do 
conhecimento. Por outro lado, as ferramentas assistidas por computador 
bem como os sistemas de Educação a Distância são extremamente 
importantes em processos de ensino-aprendizagem, uma vez que 
introduzem princípios e conceitos pedagógicos na interação homem-
máquina. Nesse sentido, o Curso também prepara os alunos para a 
construção e aplicação de tais ferramentas e sistemas na Educação. 

  

Neste sentido, forte força de trabalho para o desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco, apropriando educandos da educação básica de um conhecimento que 

possibilitará maiores condições no mercado de trabalho e na vida contemporânea. 

         Em Pernambuco, destacam-se iniciativas na Rede Estadual com ensino de 

Robótica nas Escolas de Referência do Ensino Médio - EREM; na Rede Municipal de 

Recife, com proposta local de ensino de Programação e de Robótica na educação 

básica e, na Rede Municipal de Caetés, com ensino de Robótica no agreste de 

Pernambuco, desde 2011. Nesta, atualmente, implementa-se uma proposta de ensino 

de Informática e Computação volante no Município, com estudantes e egressos do 

Curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de Pernambuco, estudo de 

caso desta pesquisa. Observam-se ainda no Brasil, iniciativas em escolas privadas, 
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estaduais e municipais com projetos de Robótica e Programação e, federal e estadual 

em cursos técnicos. 

         Neste sentido, mesmo reconhecendo a necessidade da inserção de estudos de 

Informática e Computação na educação básica, o obstáculo configura-se maior na 

visão política do que pedagógica, já que atualmente no Brasil se ampliam cursos de 

Licenciatura, mas também se fecham, devido à ausência de um reconhecimento legal 

pelo governo estadual e municipal desta área de conhecimento. Com isso, deixa a 

cargo das iniciativas federais e privadas a utilização dos multimeios computacionais 

no âmbito Educacional. Isso, enquanto um recurso tecnológico que contribui para o 

desenvolvimento do pensamento computacional e social, desde que haja uma 

reflexão significativa por parte das gestões das redes de ensino e dos professores, no 

sentido de repensar a forma didática de ensinar e de aprender, utilizando as 

tecnologias digitais educativas. 

Diante do exposto sobre a formação docente e a importância deste Curso, tem-

se dois pontos principais em questão nesta pesquisa. O primeiro é a formação de 

profissionais da área de ensino da Computação, em crescimento no país, que 

possibilite a formação de estudantes na educação básica com habilidades 

diferenciadas para corresponder melhor às exigências da vida social e do mercado de 

trabalho atual. A outra é a necessidade da construção de didáticas para o seu ensino-

aprendizagem, devido nesta conjuntura política do Curso, a inovação dos processos 

educativos no currículo ocorrerem de baixo para cima, pelo desejo de estudantes em 

Caetés aprender o uso de tecnologias digitais e o sistema de ensino em oferecer uma 

informação que vem sendo abordada em documentos legais como essenciais, que 

orientam a educação no país, mas sem um detalhamento de sua materialização em 

sala de aula, por isso a lentidão da sua inserção em educação formal. 

Assim, a questão da investigação é histórica, pelo Curso na região da pesquisa 

e pela inserção de Computação na Rede Municipal de Caetés desde 2011, com 

estudantes e egressos de um curso de Licenciatura em Computação na região, que 
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subsidiou uma mudança em educação no agreste, que teve como objeto de ação, o 

ensino-aprendizagem com Programa Um Computador por Aluno – PROUCA e 

Robótica. Hoje, se conhece a estória de egressos em atuação docente e como 

empresário educacional em S. Bento do Una, Lajedo, Recife, Garanhuns e outros 

municípios, além da pós-graduação em Universidades em Recife e Maceió, em 

Mestrado e Doutorado, em 9 anos de atuação do Curso de Licenciatura em 

Computação. Outra questão, mais específica da Rede de Ensino de Caetés, é o 

potencial formativo, informativo, interdisciplinar e integrador da Computação ao 

currículo, pela dimensão didática e metodológica, visto na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). 

         Nesta dimensão didática, o professor necessitaria ter uma formação em 

Licenciatura em Computação que venha de encontro às transformações que ocorrem 

no cotidiano escolar e social dos estudantes. Neste processo, os professores das áreas 

de conhecimento tradicionais e da área de Computação, precisariam refletir e 

compreender as questões educacionais que estão envolvidas nas diferentes formas de 

utilização dos multimeios digitais na prática educativa do currículo, como forma de 

despertar nos estudantes uma compreensão diversificada de conceitos, propiciando 

um ambiente de aprendizagem em que favoreça a criação e a reflexão. 

Nesta dimensão, a investigação perpassa sobre o que ensinar e como ensinar 

Computação e Informática na educação básica, com diretrizes curriculares nacionais, 

seja da SBC (SBC, 2017), em sua versão preliminar, e da BNCC (BRASIL, 2017), 

também versão preliminar, que oriente uma metodologia de ensino que favoreça a 

construção da aprendizagem. Depara-se com escolas equipadas com vários tipos de 

meios tecnológicos, porém os seus respectivos usos não tem sido efetivados de forma 

eficaz para o processo de ensino–aprendizagem, pela ausência de profissional 

docente em Computação e uma orientação curricular e didática para o uso destes, de 

forma científica. 
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Conforme Castells (1999, p. 25) 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade 
escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, 
inclusive criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo 
de descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de 
forma que o resultado final depende de um complexo padrão interativo. 

  

         Assim, tecnologia por si só não é o bastante para que ocorra a transformação 

da educação na sociedade, pois a questão é complexa. Para isso, é necessário o 

empenho das pessoas comprometidas com a docência e envolvidas no contexto social, 

no âmbito de ter iniciativas que visem o uso dessas tecnologias, não só de maneira 

instrumentalista, mas também, de modo a favorecer no indivíduo um processo de 

descoberta que lhe trará conhecimento. 

         Além destes problemas a vencer, o contexto escolar apresenta outros desafios, 

como: educandos dispersos em sala de aula, infraestrutura física das escolas, muitas 

vezes indignas; condições de trabalho docente em confronto permanente com as 

gestões, dentre outras, que dificultam a escola a construir as mudanças do contexto 

de ensino–aprendizagem. Neste sentido, a expropriação do educando do seu direito 

ao ensino de Computação de forma efetiva nas escolas, evidencia também, os 

problemas já tradicionais da escola. 

          Apesar da grande evolução tecnológica que existe na sociedade atual, a grande 

maioria das escolas não acompanhou o ritmo dessa evolução. Isso perpassa pela 

formação de professores, em que poucos cursos possuem o componente curricular de  

Tecnologias Educacionais ou seus afins como obrigatórios ao currículo. Desta forma, 

priorizam o saber técnico, quando o docente busca o saber didático informático 

(SILVA, 2012, 2005) em sua prática docente, sendo este aprendido na formação 

inicial e continuada, conforme a realidade escolar e os saberes informáticos e 

disciplinares da profissão docente. 

         As universidades que formam professores, em sua maioria, ainda não 

despertaram para incluir no conteúdo das malhas curriculares dos cursos, o uso das 
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tecnologias para serem utilizadas em sala de aula pelos futuros professores, como 

computação ou Informática. Algo que é muito importante, pois, para os mesmos, a 

aplicação e mediação das tecnologias em sala de aula, em sua prática profissional, vai 

depender muito do modo como aprenderam, de como o processo de aprendizagem é 

compreendido. 

         Portanto, a pesquisa tem como objetivo geral: Contribuir para o debate local e 

nacional sobre o ensino de Computação, através da implementação do Ensino de  

Informática/Computação na Rede de Ensino de Caetés, agreste de Pernambuco. 

         Possui, como objetivos específicos:  

-Analisar a implementação de uma a política de ensino de Computação/Informática e 

dos usos dos multimeios/multimedia na prática educativa dos anos finais do Ensino 

Fundamental, entre 2011 e 2017, em Caetés, diante do contexto nacional;  

-Reconceituar a visão didática no ensino– aprendizagem com os multimeios na 

prática educativa, conforme as tendências pedagógicas para os usos e o potencial 

técnico e didático para a inclusão do ensino de computação no ensino – 

aprendizagem; 

-Relacionar a vivência do ensino de informática/ Computação à proposta de 

competências e habilidades da SBC, segundo os eixos propostos nas diretrizes 

curriculares preliminares.  

   Compreende-se que para a inserção do Ensino de Computação nas escolas, 

existe a necessidade de investimento nas dimensões políticas e didáticas para a 

implementação de diretrizes curriculares, tendo suas bases em referenciais nacionais, 

estaduais e municipais de educação. 

 Desta forma, a pesquisa visa alcançar a meta da promoção do debate local, 

como forma de avançar em ações educativas para as tecnologias educacionais no 

Município e para a história do curso de Licenciatura em Computação na região. 

 



16 

 

 
 

 

 2. COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

 O processo histórico do desenvolvimento humano tem muito a ver com o 

desenvolvimento das tecnologias. Grande parte dos meios tecnológicos foram 

produzidos visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

 O uso das tecnologias, de forma ética e responsável, traz inúmeros benefícios 

para a humanidade, entre estes a ampliação da capacidade da memória das 

pessoas, a possibilidade de novas formas de bem-estar e, sobretudo uma rápida 

disseminação da informação. 

 A sociedade da informação é um fenômeno global, que trouxe uma profunda 

mudança de paradigmas para a organização da sociedade e da economia. Para Kenski 

(2008), os avanços das tecnologias digitais de informação e comunicação trouxe um 

novo tipo de sociedade tecnológica, caracterizada por profundas mudanças, para a 

maneira como as pessoas vivem no seu cotidiano, o modo como trabalham,  

informam-se, como qualificam-se profissionalmente e se comunicam com outras 

pessoas e com o mundo. 

     Diante de tantas mudanças na sociedade, advindas do uso das tecnologias, 

faz-se necessário uma presença marcante do uso das tecnologias na educação, 

numa perspectiva de que os conhecimentos escolares possam dialogar, cada vez 

mais, com as experiências vivenciadas no cotidiano dos estudantes. 

 De acordo com Brandão (1997, p. 7): 

 

A Unesco tem como objetivo assegurar que todos os países, tanto  
desenvolvidos quanto em desenvolvimento, tenham acesso ao que há de 
melhor em educação, de forma  a preparar os jovens a viverem 
plenamente seu papel na sociedade moderna e contribuírem ativamente 
para a geração de riquezas.  
 
 

 Neste contexto é de fundamental importância que as crianças possam 

começar a aprender os conceitos de Informática e de Computação, desde a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, uma vez que traz contribuições 

relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, onde o ando constrói o 
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conhecimento a partir de um ambiente que o motiva para novas descobertas, 

através da exploração, reflexão e depuração de ideias.  

 Na sociedade atual, o conhecimento é muito valorizado com as tecnologias 

presentes em textos legais de educação, embora se invista mais em equipar do que 

formar o docente. 

    Nesse cenário, considerando que educação tecnológica não se realiza somente 

na educação formal, não se deve atribuir a aquisição deste conhecimento apenas as 

escolas, pois os meios de comunicação de massa e particularmente o uso do 

computador influenciam fortemente nesse processo, mudando radicalmente as 

formas de construção da aprendizagem. 

     Discute-se portanto neste referencial teórico, a inserção política e didática das 

tecnologias nas escolas, reconhecendo sua aprendizagem além da sala de aula, dos 

territórios físicos, dos conflitos políticos em seus ranços e avanços e das mediações 

entre instrumentos e os saberes disciplinares e informáticos/computacionais em 

ambiente de aprendizagem formal. 

         Para tal, inicia-se este referencial com uma explicação sobre a utilização dos 

termos Informática e Computação, situando-os na pesquisa. 

 

2.1 RELAÇÃO COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA 

 

Segundo Nunes (2017, p. 01), Computação e Informática são termos que tem 

causado alguma confusão. Nos países de língua inglesa usa-se a palavra computação 

(do latim computare) e nos demais países, normalmente, usa-se a palavra 

informática, de origem francesa (informatique). Entretanto, o significado das 

palavras é o mesmo. Computação para os americanos, por exemplo, “tem o mesmo 

significado que informática para os alemães”. Atualmente, tem-se usado também a 

expressão Tecnologia da Informação. Já à palavra computador correspondem 

diferentes termos, conforme a língua: “nos Estados Unidos, computer; na Alemanha, 

rechner (mesma palavra para calculadora); e na França, ordinateur (ordenador)”. Do 

ponto de vista científico, os americanos chamam a ciência que aborda os algoritmos 

de “Computer Science” (Ciência do Computador), que foi traduzida para o português 

como Ciência da Computação. 
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 No Brasil, segundo o mesmo autor, 

A palavra informática é usada em referência ao processo de aplicação das 
tecnologias de computação aos processos de automação. Assim, é frequente 
dizer-se que uma organização está sendo informatizada, significando que 
seus processos (manuais) estão sendo automatizados com a introdução de 
computadores, redes, banco de dados, softwares etc. Seria estranho dizer 
que a organização está sendo computadorizada. 
 

 Portanto, concebe-se Informática, segundo Nunes (2017), como sendo o 

processo de aplicação das tecnologias de computação aos processos de automação, ou 

seja, é o uso dos aplicativos tais como: Word, Excel, Power point e etc. 

 Mas Cox (2003, p.30), acrescenta que Informática é a “ciência que visa ao 

tratamento da informação através do uso de equipamentos e procedimentos da área 

de processamentos de dados” e a educação é o “processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral visando à 

sua melhor integração individual e social” (COX, 2003, p.30). Informática educativa: 

“área científica que tem como objeto de estudo o uso de equipamentos e 

procedimentos da área de processamento de dados no desenvolvimento das 

capacidades do ser humano visando à sua melhor integração individual e social” 

(Ibidem, p.30-31).  

 Entretanto, quanto a Computação, compreende-se, segundo Nunes (2017), 

Como ciência, pode ser considerada nova ou uma das mais antigas do 
mundo, dependendo do ponto de vista. A humanidade sempre se preocupou 
com a construção de máquinas para calcular, principalmente, operações 
aritméticas. Aproximadamente no ano 100 d. C., Herão de Alexandria 
descreveu suas ideias de vincular rodas dentadas de maneira a realizar a 
operação de “vai um” e de usar cilindros rotatórios, com pinos e cordas, para 
controlar seqüências de ações. 
 

      Logo, a computação é uma ciência, como tal, similar a Informática, destacado 

por Nunes (2017): 

A falta de uma semântica correta para os termos computação e informática 
tem refletido também nas universidades. Algumas criaram os Institutos de 
Computação (por exemplo, Unicamp, UFF e UFAL) e outras os Institutos de 
Informática (por exemplo, UFRGS e UFG), mas com as mesmas finalidades: 
o ensino, a pesquisa e a extensão em Ciência da Computação e suas 
aplicações. 
  

 Trazendo o uso de tais aplicativos para o contexto escolar, presume-se que os 

mesmos são utilizados em sala de aula de modo mais instrumentalista, sem uma 
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perspectiva de agregar novos conhecimentos, que sejam abrangentes para despertar 

nos estudantes o senso prático da reflexão, criatividade e inovação. 

      Assim, o ensino da Computação, pode enriquecer o processo de ensino- 

aprendizagem, uma vez que estimula nos estudantes um processo de reflexão e 

criatividade, que traz inovação para todo o processo de ensino-aprendizagem  e  

contribui muito para a resolução de problemas do cotidiano da vida dos mesmos. 

    É nesta perspectiva que Nunes (2017 ) concebe a Computação como a ciência 

que estuda os algoritmos, onde o algoritmo é a descrição passo-a-passo da solução de 

um problema. 

     A partir de tal concepção, vale ressaltar que as contribuições do ensino da 

Computação vão muito além da resolução de algoritmos, pois os estudantes de modo 

geral, passam a transpor a metodologia da descrição passo a passo para a resolução 

de um  problema, para resolverem problemas de outras áreas da sua vida cotidiana. 

 O ensino da Informática Educativa favorece o trabalho do professor, 

diversificando a forma de mediação do conhecimento, numa perspectiva de 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, enquanto que o pensamento 

computacional estimula o aluno a desenvolver o pensamento de forma lógica, na 

perspectiva de desenvolver soluções pertinentes aos problemas do cotidiano. 

 

2.2 TRAJETÓRIA DA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO NO BRASIL 

 

 A trajetória histórica dos Programas de Inclusão Digital no Brasil, teve seu 

início a partir de 1970, no qual, em 02 de janeiro de 1971, o Brasil trilhou um novo 

caminho em busca da informatização da educação. A primeira ação foi concretizada 

na Universidade de São Carlos/SP, através da discussão sobre o uso do computador 

no ensino de Física. 

 A partir de então, surgiram vários Programas Federais de Inclusão Digital, 

dentre os quais, fazem parte da última geração de Programas Federais de Informática 

em Educação e de estrutura de mobilidade do usuário na internet: 
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 Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo 

(2007) – é um programa educacional criado pela Portaria Nº 522 do 

Ministério da Educação (MEC), em 9 de abril de 1997, sendo o objetivo 

do Programa promover o uso pedagógico das Tecnologias de 

Informática e Comunicações - TIC na rede pública de ensino 

fundamental e médio. Anos depois, o ProInfo foi regulamentado pelo  

Decreto Nº 6.300 em, 12  de  dezembro  de  2007. 

 

  Programa Um Computador por Aluno - PROUCA (2010) – o 

Programa foi criado a partir de uma iniciativa do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)  e  instituído pela Lei Federal Nº 

12.249, de 14 de junho de 2010. Tem por objetivo promover a inclusão 

digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, 

mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops 

educacionais. 

  

Um grande marco na história do município de Caetés foi o Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA), instituído pela Lei Nº 12.249, de 11 de junho de 

2010. O Programa faz parte da Política Nacional de Tecnologia Educacional, do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC (BRASIL, 2011).  

 O PROUCA teve início no ano de 2008, sendo implantado em fase 

experimental nas cidades de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Piraí 

(RJ) e Palmas (TO), com uma escola por município. O lançamento oficial do 

PROUCA  ocorreru na cidade de Caetés/PE, no dia 23 de julho de 2010, em um 

evento que contou com a presença do Presidente da República na época, Luiz Inácio 

Lula da Silva e, do ministro da Educação, Fernando Haddad. 

 As primeiras iniciativas do PROUCA foram a distribuição de laptops nas 

escolas da zona urbana, depois nas escolas da zona rural da cidade de Caetés, 

completando todas as escolas do município, para posteriormente se espalhar para 

algumas escolas de todo o país. 

 A chegada dos laptops nas escolas foi um momento de grande euforia, não só 



21 

 

 
 

para os educandos, mas também para toda a comunidade, entretanto, precisava 

haver todo um planejamento de como seriam utilizados tais aparatos. Mas, 

experiências com Robótica surgiram no Município, nesta época, com orientações de 

professor e estudantes do curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de 

Pernambuco – UPE. 

 No contexto de ensino aprendizagem, algumas experiências já mostraram que 

a informática, se bem utilizada pode enriquecer muito o processo, para Weiss e Cruz 

(1999, p. 47) a informática educativa pode funcionar “como um recurso de prevenção 

a tais problemas, através de uma metodologia adequada, em que as atividades 

permitam a troca social, a  estimulação psicomotora e o crescimento cognitivo”. 

 Neste sentido, outros Programas Federais também continuam vigorando para 

inserir a Informática e Computação na educação básica, como: 

 

 Ambiente Colaborativo e Aprendizagem - e-Proinfo (2012) - é 

um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a 

concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, 

como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de 

pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a 

distância, e ao processo de ensino-aprendizagem. 

  

 Programa Cidades Digitais (2008, 2012)– Foi criado pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC,  

com o objetivo de modernizar a gestão, ampliar o acesso aos serviços 

públicos e promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros por 

meio da tecnologia. Inicialmente o programa passou pelo projeto piloto 

em 2012 e em 2013, foi incluído no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal. Garanhuns, cidade próxima a 

Caetés, em 2007 foi considerada Cidade Digital de Pernambuco, neste 

Programa. 
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 Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo 

Integrado (2016)- Foi criado pelo Ministério da Educação (MEC), é 

um programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC no cotidiano escolar, 

articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à 

oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo 

Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público 

e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

 

 Tais programas, sempre tiveram seu funcionamento vinculado às parcerias 

entre governo federal, estados e municípios, na perspectiva de um trabalho em 

conjunto para atender melhor as demandas das escolas. 

 Partindo dos Pressupostos de Programas de Inclusão Digital, na História do 

Estado de Pernambuco destacam-se iniciativas estaduais, como: 

 

 Programa Aluno Conectado – PAC (2011) – O Programa foi 

instituído através da Lei Estadual Nº 14.546, de 21 de dezembro de 

2011, e tinha como objetivo disponibilizar de forma gratuita tablets/PC, 

para estudantes das escolas públicas estaduais, regularmente 

matriculados nos segundos e terceiros anos do Ensino Médio. A 

iniciativa visava a utilização dos tablets/PC como material didático de 

apoio, que poderia ser utilizado dentro e fora da escola. 

 

 Programa de Inclusão Socio  digital – Conexão Cidadã (2013) 

- O Programa tem como principal objetivo estimular o investimento 

privado na implantação de infraestrutura de banda larga em todas as 

regiões do Estado de Pernambuco, de forma a reduzir a lacuna de 

mercado, oferecendo ambientes públicos e gratuitos de acesso às 

Tecnologias de Informação e Comunicação. A iniciativa almeja levar a 

banda larga de alta velocidade as sedes de todos os municípios do 

Estado que possuem IDH menor que 0,7 assim como a todos os 

distritos rurais com mais de 1.000 (um mil) habitantes. 
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2.3  O CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 O curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de Pernambuco 

(UPE), Multicampi Garanhuns, teve autorização para funcionamento em 2007, 

através da resolução CEPE UPE nº 051/2007,  iniciando-se  às atividades no primeiro 

semestre de 2008.    

 A princípio, o Curso foi autorizado com a denominação de Licenciatura em 

informática e tinha como objetivo principal a formação de profissionais licenciados 

para utilizarem a Computação e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

em recursos humanos, em empresas e na Educação, mediante a aquisição de 

competências técnicas e pedagógicas baseadas nos valores e princípios humanísticos, 

éticos, políticos e estéticos.  

 No ano de 2010 foi promovido, pela comunidade acadêmica, várias discussões 

em nível nacional, acerca de uma nova proposta para os cursos de Licenciatura em 

Informática e Computação, as quais deram origem as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação, na área de computação, que posteriormente  

foram  aprovadas em 09 de março de 2012, através do Parecer CNE/CES  nº 

136/2012.  

 Através dos resultados dessas discussões, surgiu à necessidade de serem 

implementadas mudanças no Curso, referentes à denominação, proposta e malha 

curricular, tendo como embasamento a percepção de que a Informática, em relação 

aos conhecimentos, é uma área mais técnica enquanto que a Computação seria uma 

Ciência que, através do pensamento computacional (algorítmico), tem fundamental 

importância para a Educação básica. 

 Diante deste cenário, e também sendo uma recomendação da Sociedade 

Brasileira de Computação, em 2012 houve a mudança da denominação do Curso, 

sendo modificado para Licenciatura em Computação, através da Resolução CONSUN 

UPE nº 012/2012. Atualmente, a Câmara de Graduação da UPE está pedindo a 

renovação de seu reconhecimento, protocolado no Conselho Estadual de Educação de 

Pernambuco, em 2017. 



24 

 

 
 

 Desde o início do Curso de Licenciatura em Computação, o mesmo esteve 

passando por algumas modificações e uma delas é a questão da malha curricular, no 

qual houve a mudança de algumas disciplinas e também modificações nas cargas 

horárias de outras. Tais modificações foram feitas procurando sempre um melhor 

aperfeiçoamento e atualização do Curso diante das Diretrizes Curriculares, buscando 

relacionar uma dimensão humanística com as exigências do mercado de trabalho 

atual. 

 O ensino da Computação no Ensino Fundamental é muito importante para o 

desenvolvimento dos estudantes, uma vez que desenvolve o pensamento 

computacional, seu universo e cultura digital, como meio de favorecer a resolução de 

problemas do cotidiano da vida dos estudantes. 

 

2.4 FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA 

 

 Quanto a formação docente, o Art. 61, da Lei 9.394/CNE (2017a), orienta que 

os profissionais docentes da educação escolar básica serão formados em cursos 

reconhecidos em Instituições de Educação Superior e Institutos de Educação, com 

habilitação em nível médio – Curso Normal ou, superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio. Acrescenta que, poderão ser docentes, 

trabalhadores em educação, portadores de diploma de Pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem 

como, com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Ainda, que 

trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim sejam docentes, deixando um imbróglio à formação de 

professores, causando polêmicas à profissão. Questão esta, que pode ser alterada a 

qualquer momento, por não haver consenso sobre este assunto entre os formadores 

de professores, impactando e desvalorizando as licenciaturas. Portanto, na atual 

conjuntura política do país, vale garantir a qualidade das licenciaturas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
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 Entretanto, a Lei Nº 13.415, do CNE (BRASIL, 2107b), que alterou a Lei Nº 

9.394 (BRASIL, 2017a), acrescenta ainda ao Art. 61, que os docentes de Cursos 

técnicos, poderão ser também, “profissionais graduados que tenham feito 

complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de 

Educação”, conforme o Inciso V, do Art. 61. 

 Isto, enfraquece mais uma vez a profissão adquirida nas habilitações nas 

licenciaturas, pois se defende a concomitância entre componentes curriculares dos 

saberes pedagógicos e profissionais da docência, com os saberes dos conteúdos 

específicos do que se ensina na educação básica, modalidade educação profissional 

técnica. Inclusive, se orienta às IES que ofereçam estes Cursos Complementares aos 

bacharéis, que atuam em curso Técnico. Em seu parágrafo único, o Art. 61 orienta 

que, a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades 

do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, terá como fundamentos, incluídos pela Lei Nº 

12.014 (BRASIL, 2009): 

A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; a 
associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; o aproveitamento da formação e experiências 
anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. 
 

 Ainda, o Art 62 A, da Lei Nº 9.394 (2017), alterada pela Lei Nº 12.796 (2013), 

determina que a formação dos profissionais a que se refere o inciso sobre os 

trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim, “far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-

pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas”. 

Conforme o Art 61, desta mesma Lei, em seu parágrafo único, conforme a Lei Nº 

12.796 (2013): 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o 
caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 
incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação 
plena ou tecnológicos e de pós-graduação. 
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 Este território de interesses políticos nos debates sobre a formação adquire 

proporções maiores ao, se divulgar o Estado de Pernambuco como um modelo de 

Educação Técnica no Brasil, ao se constatar as contradições políticas educacionais 

através das Leis promulgadas de 2016 à 2017 sobre a orientação para o Curso 

Técnico, alterando as habilitações para a docência, de forma confusa, na Lei Nº 9.394 

e, ainda, quando o Estado possui apenas dois Cursos de Licenciatura que atuam 

formando o docente em Computação. 

      Conforme Souza, Moita e Carvalho (2011, p.20), 

 
A aplicação e mediação que o docente faz em sua prática pedagógica do 
computador e das ferramentas multimídias em sala de aula, depende, em 
parte, de como ele entende esse processo de transformação e de como ele se 
sente em relação a isso, se ele vê todo esse processo como algo benéfico, que 
pode ser favorável ao seu trabalho, ou se ele se sente ameaçado e acuado por 
essas mudanças. 
 

 Questão esta que evidencia a importância da formação docente para o uso de 

multimeios em educação, tanto pela visão do licenciado, como pelo bacharel. No 

momento, na educação nacional e local, são muitos cursos de bacharelados com as 

finalidades relacionadas ao desenvolvimento de software, lutando pelo mercado que 

se encontra aquecido por este conhecimento e produto, buscando a substituição, 

muitas vezes, do espaço da Licenciatura em Computação.  

Os dispositivos legais reconhecem a importância do conhecimento tecnológico 

no nível médio, quando esta etapa sofre influência direta e indireta com orientações 

da MP 746 (BRASIL, 2016), da Lei 9.394 (BRASIL, 2017), do Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2015), da BNCC (BRASIL, 2017) e pela Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC, 2017), que lança a consulta pública sobre as diretrizes curriculares 

para o seu ensino. Ainda, quando determina que se cumpra a presença das 

tecnologias digitais no âmbito educativo, no ensino-aprendizagem, na educação 

básica. Entretanto, a ausência de sua disseminação oficial em rede nacional e 

estadual, como também a luta pela conquista de ser docente na educação básica, 

modalidade profissional técnica, dificulta a sua implantação no currículo escolar, 

mesmo sabendo que algumas áreas de conhecimento tenham passado por este tipo de 

problema, antes de se consagrar no currículo mínimo nacional. 
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2.5 ENSINO DE COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA 

 

 O órgão que orienta o ensino de Computação no Brasil é a Sociedade Brasileira 

de Computação - SBC) que defende que conteúdos de Computação sejam ministrados 

na Educação Básica. Destaca ainda que as “mudanças feitas hoje nos currículos das 

escolas se refletirão no futuro da Sociedade Brasileira” e que “a Computação é uma 

área que permeia todas as demais áreas do conhecimento, e tem sido um dos fatores 

que mais acelera a ocorrência destas mudanças”. 

 A computação é uma área que investiga a resolução de problemas, que estuda 

formas de automatizar a resolução de problemas e que muda radicalmente o 

comportamento da sociedade. 

 No ensino de Computação, a SBC, em uma versão preliminar do que se ensina 

e suas competências e habilidades por etapas da educação básica, organiza o ensino 

em três eixos: pensamento computacional – PC, ecossistema digital – ED e cultura 

digital – CD. 

 Para cada eixo, a SBC, através da Comissão de Ensino de computação na 

Educação Básica, organizou competências e habilidades para educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. 

 

2.6 RELAÇÃO COMPUTAÇÃO E DIDÁTICA 

 

Diante da possibilidade de se agregar novas oportunidades de aprendizagens ao 

Ensino Fundamental, nasce à ideia do estudo desta visão didática, tomando como 

referência o uso dos multimeios e a inclusão do Ensino de Computação, em resposta a 

necessidade da construção de novas formas de ensino-aprendizagem que possibilitem 

a formação de estudantes com perfil de habilidades diferenciadas para suprir as 

necessidades do mercado de trabalho atual e de sua vida no dia a dia. 
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         Segundo Souza, Moita e Carvalho (2011, p. 22). 

 

O que se vem afirmando na literatura e na experiência até aqui construída 

é que no cenário escolar integrado com vivências em multimídia, estas 

geram: a dinamização e ampliação das habilidades cognitivas, devido à 

riqueza de objetos e sujeitos com os quais permitem interagir [...]. 

  

         O uso dos multimeios na educação amplia as habilidades cognitivas e sociais 

aumentando a capacidade de aprendizagem através da interação com objetos reais e 

virtuais. 

    Diante da necessidade da construção de novas formas de ensino – 

aprendizagem que possam dialogar com as exigências da sociedade atual, faz-se 

necessário uma didática diferenciada que promova o uso dos multimeios em sala de 

aula. Para Candau et al. (2002, p. 154-155) 

 

A (re)construção da didática nos últimos anos resgata e atualiza a 
perspectiva de uma visão contextualizada e multidimensional do processo 
pedagógico. Passa então a trabalhar as questões inerentes aos processos de 
ensino – aprendizagem articulando as contribuições de diferentes áreas de 
conhecimento. 

  

         Com o passar do tempo a didática precisou passar por algumas modificações 

para atender as demandas das escolas atuais, trazendo novas perspectivas de 

mudanças com as novas tecnologias e o ensino de Informática / Computação, que 

atende aos novos conceitos de conhecimento de uma forma mais dinâmica e 

contextualizada, agregando contribuições de diferentes áreas de conhecimento ao 

processo de ensino-aprendizagem, o que favorece para os estudantes a formação de 

conhecimentos amplos e interliga de certa forma, os conhecimentos vivenciados na 

escola com a realidade de vida dos estudantes. 
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2.6.1 DIDÁTICA E PRÁTICA EDUCATIVA  

 

A didática é a forma como o professor trabalha em sala de aula, o processo de 

ensino-aprendizagem de informática / Computação, no qual vários aspectos como: 

conteúdos, métodos e forma de organização da sala de aula informatizada, 

entrelaçam-se entre si, de modo a criar condições favoráveis para que ocorra uma 

aprendizagem com artefatos contemporâneos. 

    Em um momento de constante evolução das tecnologias, em que estas estão 

presentes no dia  a dia da maioria da população brasileira,  um dos grandes desafios 

vivenciados pelos professores das escolas atuais, é como prender atenção dos 

estudantes que estão habituados ao uso de internet e programas no computador, 

manterem-se interessados no ambiente preto e branco, da tradição escolar e,  manter 

os educandos motivados para encarar a jornada estudantil.  

 Para Barreto & Almeida (2014, p. 56) 

 

Embora, teoricamente, os estudantes venham à escola para aprender, na 
realidade eles chegam munidos em sua mente de uma relação de outras 
atividades que seriam muito mais interessantes ou emocionantes do que 
sentar-se por um período de cinquenta minutos na sala de aula para 
simplesmente ouvir você. 

  

     Com a propagação das Tecnologias de Informação e Comunicação, ficou muito 

difícil motivar os estudantes com os impressos e o quadro branco. Estes, em sua 

maioria, chegam a escola com a mente bombardeada de informações de vários tipos, 

e isso faz com que em muitos momentos fiquem inquietos e dispersos em sala de 

aula. Os educandos estão habituados a interagir com mais de um estímulo visual no 

ensino-aprendizagem, causando estranheza ao professor, este hábito. 

      Problema este, que torna-se um grande desafio para os professores, pois para 

prender a atenção dos estudantes e os manter motivados para a rotina estudantil, faz-

se necessário uma didática diferenciada que promova o uso das tecnologias, indo de 

encontro a realidade da vida dos mesmos. Para isto, necessita convergir instrumentos 

do uso social para o uso educativo. 

         Para Demo (2000, p. 100), didática é o processo de motivação do saber. 

Todavia, na teoria e sobretudo na prática, temos todo o contrário. Os professores, 
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como regra, só foram treinados para ensinar com o que aprenderam, estranhando o 

ensino-aprendizagem com a computação e a Informática. 

  Infelizmente, em grande parte das escolas atuais, a didática que deveria ser 

vista pelos professores, como um processo que contribuísse para a formação de 

estudantes, com perfis de habilidades que correspondam às expectativas da 

sociedade, continua presa apenas ao repasse mecânico, através de aulas expositivas, 

onde o conteúdo deve ser copiado e decorado. De acordo com Demo (2009, p.113) 

 

Não se faz uma escola renovada com professores tradicionais. A experiência 
de escolas integrais anteriores mostrou isso à sociedade. É imprescindível 
formar professores especialmente para esta tarefa. Se eles não sabem 
aprender bem com as novas tecnologias, nada de novo vai ocorrer com os 
alunos. 

   

  Neste contexto, as escolas que funcionam em tempo integral, mostraram a 

sociedade, através da experiência na prática, que os problemas envolvendo as 

questões de ensino-aprendizagem, não se referem ao tempo que os estudantes 

passam na escola, mas sim, ao que ensinam, como e com que ensinam atualmente. 

 Tal experiência mostrou,  que para haver a  renovação e inovação da escola, em 

termos de ensino-aprendizagem, faz-se necessário uma formação de professores, 

tanto acadêmica quanto continuada que venha de encontro às questões pertinentes 

da sociedade atual e suas tecnologias. Mas para se ensinar e aprender com artefatos 

existe um Curso de Licenciatura em computação que poderia dinamizar a escola, com 

artefatos de programação, de multimídia e de Informática básica. 

       Partindo deste propósito, um dos grandes desafios das escolas que possui uma 

didática tradicional, é mudar o pensamento dos professores em relação ao uso das 

tecnologias. 

 Neste contexto, é necessário um trabalho de auto-formação dos professores, e 

de reconhecimento para que os mesmos possam ter uma compreensão crítica, das 

relações que existem entre a prática social e a educação, e possam despertar o desejo 

de aprender a aprender, afinal não há como ensinar o que não se aprendeu. 

    Diante de tais fatos, é necessário fomentar a conscientização dos professores 

em relação à necessidade do  uso das tecnologias em sala de aula,  especificamente da 

Computação, para que além de saberem utilizar de forma eficaz, haja qualidade no 
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uso para programação com temas interdisciplinares na escola, para que não sejam 

utilizadas apenas de modo instrumentalista os instrumentos, através da repetição de 

comandos, mas sim de modo construtivo, propiciando para os estudantes novas 

formas de aprender que vão de encontro à  vida em sociedade. 

  

2.6.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E POTENCIAL TÉCNICO/DIDÁTICO 

NO ENSINO DE COMPUTAÇÃO 

 

Os primeiros conceitos de tendência pedagógica aliada ao uso do computador, 

surgiu com o advento do uso da informática nas escolas. A história mostra que as 

primeiras abordagens sobre o uso do computador aplicado à educação seguiam as 

influências de Skinner, que criou o método de instrução programada linear.  

 Segundo Skinner (1954) apud Weiss  & Cruz (1999, p.26) 

 

Uma vez tenhamos preparado o tipo específico de consequências chamadas 
de reforços, as nossas técnicas nos permitem configurar quase à vontade, o 
comportamento de um organismo. Condutas extremamentes  complexas 
podem ser alcançadas através de passos sucessivos no processo de 
configuração, sendo modificadas progressivamente com a realização de 
reforço, no sentido do comportamento desejado. 

      

         Para o autor o computador aplicado a educação deveria ser utilizado através do 

ensino programado, que tinha como característica a repetição de comandos e 

instruções. 

      Anos depois, surgiu uma teoria de aprendizagem que embasou uma nova 

tendência pedagógica que atendeu a demanda da sociedade atual em relação ao uso 

do computador aplicado à educação, chamada Tendência liberal renovada 

progressista, neste novo modelo de educação o papel da escola é adequar as 

necessidades individuais ao meio social, procurando retratar a vida. 

      De acordo com esta tendência, o processo educativo é feito através de um 

processo ativo de construção e reconstrução do saber, articulando estruturas 

cognitivas do indivíduo  e estruturas do ambiente. 

      Neste sentido dar-se mais valor aos processos mentais e habilidades 

cognitivas, do que a conteúdos organizados de forma racional. Para Libanêo (1987), 
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esta tendência privilegia a ideia do “aprender fazendo”, onde são valorizadas as ações 

como: experimentos, pesquisa, descoberta, estudo do meio natural e social e métodos 

de solução de problemas, como o ensino de Informática / Computação. 

   É na perspectiva do ensino que privilegia os processos cognitivos, as 

habilidades mentais e a solução de  problemas, que se insere o ensino de 

Computação, onde o estudante aprende através da lógica computacional, e da 

instrução passo-a –passo para a realização da resolução de um problema. 

    Neste contexto o conhecimento adquirido pelos estudantes, através do ensino 

de computação, não fica restrito apenas a uma área específica, mas sim, permeia a 

resolução de problemas de natureza diversas, no dia-a-dia do estudante. 

 Neste sentido, a habilidade, de sistematizar, representar e analisar a atividade 

de resolução de problemas é chamada de Pensamento Computacional , chamando a 

atenção da prática de ensinar e aprender dos professores. Em Educação e 

Computação, o pensamento computacional passa a ser colocado “como uma das 

habilidades intelectuais básicas de um ser humano, comparada à ler, escrever, falar e 

fazer operações aritméticas, habilidades estas que servem para descrever e explicar 

situações complexas e não são inatas”, que devem ser aprendidas ao longo da vida. O 

pensamento computacional é mais uma linguagem (junto com as linguagens escrita, 

falada, e a matemática) que pode ser utilizada para falar sobre o universo e seus 

processos complexos, segundo a SBC (2017). 
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3. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

 3.1. MÉTODO DE PESQUISA 

 

   A opção metodológica foi qualitativa (RICHARDSON, 2008, p.79), por 

compreender que a abordagem qualitativa de um problema, “além de ser uma opção 

do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a 

natureza de um fenômeno social”. 

         A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso (YIN, 2001, p. 22) que 

destaca que, um estudo de caso é “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

         Esta pesquisa abordou a visão política da formação docente para a docência 

com multimeios e o ensino de computação/Informática e, a didática dos usos de 

multimeios e sua relação com projetos de Ensino de Computação/Informática na 

Rede Educacional do Município de Caetés. 

 

3.2. ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

  Em relação à estratégia para a construção de dados foi feita uma entrevista em 

profundidade com professores do Ensino Fundamental que utilizavam multimeios no 

ensino – aprendizagem e para o tratamento de dados, uma Análise de Conteúdo 

baseada nos conceitos de Bardin (1977) que ressalta, a análise da fala dos 

participantes. Trata-se de um conjunto de técnicas para análise das comunicações, 

em que estas técnicas possuem um leque de possibilidades e formas, sendo adaptável 

a um vasto campo de aplicações. 

         A primeira estratégia desta investigação foi bibliográfica, tendo uma parte 

realizada em campo, na perspectiva de encontrar resposta para as seguintes questões: 

a) Visão histórica política 

Levantamento de dados sobre a formação docente para o ensino de 

Computação/Informática na educação básica, com o histórico do Curso que tem 
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influenciado a inserção deste debate na educação básica. Levantamento dos projetos 

vivenciados entre 2011 e 2017, através de entrevista em profundidade com gestores e 

pesquisa documental. 

 

b) Visão didática 

Levantamento de professores que utilizam multimeios no ensino-aprendizagem e 

suas áreas de atuação na escola, campo do estudo de caso, com o ensino de Robótica e 

Computação no Município. Ainda, como estão sendo utilizados os multimeios 

existentes na escola e também qual o potencial técnico e didático do uso dos 

multimeios em sala de aula que favoreçam a inclusão do ensino de Computação no 

Ensino Fundamental, como forma de trazer melhorias para o processo de ensino – 

aprendizagem, através de entrevista em profundidade com professores. 
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4. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

4.1 – ARTEFATOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA DE ENSINO DE CAETÉS Á UMA 

ESCOLA DE REFERÊNCIA MUNICIPAL 

 

 A escola, objeto desta pesquisa, possui 24 salas de aula, Laboratório de 

Informática, Biblioteca, Sala de Artes, Auditório, sala de vídeo, sala de atendimento 

Educacional Especializado (AEE),  Refeitório e Quadra poliesportiva. 

 A escola trabalha com estudantes do Ensino Fundamental e funciona nos 

turnos manhã e tarde. Em relação ao quantitativo de alunos, atualmente há um total 

de 955 alunos, sendo 337 matriculados nos anos iniciais (1º ao 5º Ano) e 618 nos anos 

finais (6º ao 9º Ano) do ensino fundamental 

 Para atender à demanda, a escola conta com um quantitativo de 67 

professores, sendo 27 para os anos iniciais e 41 para os anos finais do ensino 

fundamental. 

 O quantitativo de professores dos anos iniciais  está dividido entre professores 

regentes, professores de apoio e professores da sala de recursos, sendo 13 professores 

regentes, 10 professores de apoio e 04 professores da sala de recursos.  

 

Quadro 01 - Professores dos Anos Finais do Ensino fundamental 

 

Disciplina  Quant. de Professores 
 

Português                 09 
História 02 
Geografia 02 
Ciência 03 
Matemática  08 
Artes 02 
Ensino Religioso 02 
Educação Física 03 
Inglês 02 
Informática 01 
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 O professor de Informática atual, pertence ao quadro de estudantes formados 

de Licenciatura em Computação, da UPE. Além deste, outros vivenciam o Projeto de 

Laboratório Itinerante, levando o ensino de computação à educação no campo do 

Município de Caetés. 

Quadro 02 – Instrumentos disponíveis na Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Quadro 02 apresenta os instrumentos disponibilizados na Escola para o ensino-

aprendizagem, chamando a atenção do tipo e sua funcionalidade para todas as áreas 

de conhecimento e curriculares. 

Quadro 03 – Uso de Tecnologias no Ensino-Aprendizagem em Uma escola de Caetés 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recurso tecnológico Disciplina Série 

Laboratório de Informática Informática 1º ao 9º Ano 

Televisores - 1º ao 5º Ano 

Projetores Multimídia Português 6º ao 9º Ano 

 História 6º ao 9º Ano 

 Geografia 6º ao 9º Ano 

 Ciências 7º ao 9º Ano 

 Artes 6º ao 9º Ano 

 Inglês 6º ao 9º Ano 

Sala de Vídeo - 1º ao 9º Ano 

  

Quant. Objeto Marca 
 

02 Aparelhos de DVD’s Philco 
02 Aparelhos de DVD’s Philips 
02 Caixas amplificadas Philco 
01  Câmera digital Mitsubishi 
01 Câmera digital Philips 
03  Computadores Lenovo 
20 Computadores Zmax 
02 Home Teacher Philco 
04 Microfones sem fio Karsect 
03 Microssistem  Philco 
04 Projetores Multímidia Epson 
01 Sistema de som com 2 amplificadores Oneal e LG Smart 
04 Televisores (40 polegadas ) LG 
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No entanto, o Quadro 03  mostra o uso que se faz deste artefato nesta Escola, 

estudo de caso desta pesquisa. 

 Neste sentido, o uso predominante é projetor multimídia, continuando com 

uma didática tradicional, com imagem colorida no quadro branco.  

 O diferencial é o ensino de Computação e Informática, tanto na Escola como 

na área de campo, levando conteúdos novos e dinâmicas mais atualizadas aos 

educandos. 

 

4.2 ENSINO DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO 

 

 A SBC orienta em seu documento preliminar sobre o Ensino de Computação os 

eixos de pensamento Computacional – PC, ecossistema digital – ED e cultura digital 

– CD. Sobre estes, determina para os anos finais do ensino fundamental as seguintes 

habilidades e competências: 

 

Quadro 04 – Competências e Habilidades  

 

Eixos Competências e habilidades para os anos finais do Ensino Fundamental  

PC  Utilizar linguagens visuais e língua nativa para representar dados e 

processos; 

Empregar o conceito de recursão, para a compreensão mais profunda da 

técnica de solução através de decomposição de problemas; 

Construir soluções de problemas usando a técnica de generalização, 

permitindo o reuso de soluções de problemas em outros contextos, 

aperfeiçoando e articulando saberes escolares; 

Realizar a transição da linguagem visual de representação de algoritmos 

para uma linguagem de programação; 

ED Estabelecer relação entre hardware e software (camadas/sistema 

operacional) em um nível elementar; 

Explorar a estrutura e o funcionamento da Internet; 
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CD Identificar o uso de tecnologia nas diferentes dimensões da vida escolar, 

social, e profissional, analisando criticamente os riscos e impactos de seu 

uso, através de linhas do tempo, conforme os índice de qualidade de vida 

e de meio ambiente; 

Utilizar ferramentas computacionais para agregar, manipular e gerar 

informações a partir dos dados; 

Desenvolver critérios para sistematizar a busca e seleção de dados e 

informações, de modo efetivo, ético e seguro. 

 

 A vivência do ensino de Informática/ Computação à proposta de competências 

e habilidades da SBC, segundo os eixos propostos nas diretrizes curriculares 

preliminares, em Caetés, configura-se em Projetos em uma Escola e outro de 

Itinerância na área da Educação no Campo. Entretanto, ambos seguem a mesma 

orientação, até então, sem se basear pela proposta da SBC. 

 Diante desta pesquisa, busca-se refazer o Projeto do Município, adaptando a 

proposta à experiência local. 

 A vivência de robótica no Município está suspensa, devido esta ter sido 

experimentada no Programa Mais Educação, que atualmente chama-se Novo Mais 

educação, com propostas em Desenho, Teatro, Iniciação Musical e acompanhamento 

pedagógico de Português e matemática, influência das recentes mudanças legais em 

educação. 

 Entretanto, vale salientar o ranço na política educacional, ao perceber que 

Robótica deixou de integrar o Programa Mais Educação. Poderia ter sido garantido 

em Municípios, que já tivessem vivenciado esta experiência exitosa. 
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4.3 VISÃO DIDÁTICA NO ENSINO– APRENDIZAGEM COM OS MULTIMEIOS NA PRÁTICA 

EDUCATIVA 

 

Durante a entrevista com os professores, os mesmos mostraram grande 

entusiasmo no uso dos artefatos tecnológicos, ainda que poucos utilizem de forma 

efetiva, dessa forma concluiu-se que trabalhar com o uso dos multimeios em sala de 

aula não é uma tarefa fácil e requer do professor habilidades diferenciadas. Para isso 

é necessário a formação continuada dos professores, para que os mesmos possam 

despertar para a necessidade de trabalhar com uma didática que favoreça um melhor 

desempenho dos alunos na questão do ensino-aprendizagem.  

Portanto, o uso de multimeios na prática educativa, exige do profissional da 

educação uma formação e compreensão do saber didático como forma de melhor 

direcionar o ensino e a aprendizagem, num processo em que o aluno seja ativo, como 

aprendiz e protagonista no processo de aprendizagem, que envolve ação reflexão, 

tornando assim o saber significativo e propenso a seguir caminhos transformadores 

contextualizados com a realidade social, educacional e profissional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A visão histórica da relação do Município com o Curso de Licenciatura em 

Computação, o projeto político de Inclusão Digital Federal e seu prosseguimento e/ou 

cancelamento trouxe repercussões para a continuidade do avanço do uso de 

tecnologias no Município. 

 Desta maneira, percebeu-se que na dimensão política da formação docente, 

depende muito das políticas nacionais de inclusão tecnológica, ainda, que na 

dimensão didática, os professores se esforçam para trabalharem com uma 

metodologia que contemple o uso das tecnologias, para que tenhamos uma  resposta 

significativa para o processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, é necessário mais 

investimentos na formação de professores, para que os mesmos possam acompanhar 

a demanda tecnológica da escola. 

 Os desafios para esta pesquisa foram encontrar registros de experiências de 

programas de inclusão digital em Gestões de Educação anteriores. 

Recomenda-se como pesquisa uma avaliação sobre os resultados do ensino-

aprendizagem de Informática/Computação, para o desenvolvimento computacional 

dos educandos e sua influência para o seu cotidiano de vida e trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, T. P. & CARVALHO, A. B. G. Os laptops educacionais e a cultura 

digital no Município de Caetés (PE). Disponível em: 

<http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/6019_2902.pdf>. Acesso em: 15 de Junho 

de 2017. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Trad. Luís Antero Reto & Augusto Pinheiro. 

Lisboa: Edições 70, 1977. 229 p. 

BARRETO, F. C. & ALMEIDA, N. J. R. Educação Escolar: evolução histórica, 

teorias, práticas docentes e reflexões. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014.  120 p. 

BRANDÃO, M. F. R. et. al. Informática para a educação básica: Um currículo 

para escolas. Brasília: MEC, Secretaria de Educação a Distância: UnB, 

Departamento de Ciências da Computação: UNESCO, 1997, 110 p. 

CAMBRAIA, A. C. & SCAICO, P.  D. Os desafios da Educação em Computação 

no Brasil: Um relato de experiências com projetos PIBID no Sul e 

Nordeste do país. Set. 2013. Disponível em: 

<http://www.ojs.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/21622/1

1569>. Acesso em: 06 de maio de 2017. 

CANDAU, V. M. et al. Didática, currículo e saberes escolares. In: CANDAU, V. 

M.  (coord.). Mesa 20 anos de Endipe. A didática hoje: uma agenda de trabalho. 2. ed. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 149–176. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, 571 p. 

DEMO, P. Desafios Modernos da Educação. 9. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, 

272 p. 

_______. Educação hoje: “Novas” Tecnologias, pressões e oportunidades. 

São Paulo: Atlas, 2009, 137 p. 

COX, K. K. Informática na Educação Escolar. Campinas, SP: Editores 

Associados, 2003. 

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 3. ed. 

Campinas: Papirus, 2007, 141 p. 

LIBÂNEO, J. C. Democratização da Escola Pública: A pedagogia crítico-

social dos conteúdos. 5 ed. São Paulo: Edições Loyola, 1987, 149 p. 

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/6019_2902.pdf


42 

 

 
 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. Fev. 

2014. Disponível em: <http://www2.mcti.gov.br/index.php/2016-11-29-22-24-

23/cidades-digitais>. Acesso em: 24 de Junho de 2017. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  Guia de Orientações do 

SIGETEC/PRONACAMPO. Mar. 2012. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=

13175-guia-orientacoes-sigetec-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 29 de Junho de 

2017. 

________. ProInfo Integrado. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156:

proinfo-integrado&catid=271:seed>. Acesso em: Acesso em: 27 de Junho de 2017. 

________. Computadores prometem aulas divertidas e melhor 

aprendizado. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34746>. Acesso em: o5 de Junho de 

2017.  

________. E-ProInfo. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/expansao-da-

rede-federal/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/138-e-

proinfo>. Acesso em: 28 de Junho de 2017. 

 MONTE. M. J. Programa Aluno Conectado: analisando a utilização do 

computador para a Educação Estatística em escolas de Pernambuco. 

Disponível em: <http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-

content/uploads/2016/04/gd6_marciel_monte.pdf>. Acesso em 30 de Maio de 2017. 

NUNES, D. J. Computação ou informática? Mar. 2010. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/blogdabc/computacao-ou-informatica/>. Acesso em: 17 de 

Junho de 2017. 

_______. Ciência da Computação na Educação Básica. Jun. 2011. Disponível 

em: < 

http://www.adufrgs.org.br/artigos/ciencia-da-computacao-na-educacao-basica/>. 

Acesso em: 17 de Junho de 2017. 

_______. Computação ou Informática? Disponível em: Disponível em: 

http://www2.mcti.gov.br/index.php/2016-11-29-22-24-23/cidades-digitais
http://www2.mcti.gov.br/index.php/2016-11-29-22-24-23/cidades-digitais
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13175-guia-orientacoes-sigetec-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13175-guia-orientacoes-sigetec-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156:proinfo-integrado&catid=271:seed
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156:proinfo-integrado&catid=271:seed
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34746
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/138-e-proinfo
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/138-e-proinfo
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/138-e-proinfo
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd6_marciel_monte.pdf
http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/04/gd6_marciel_monte.pdf
https://www.ufrgs.br/blogdabc/computacao-ou-informatica/
http://www.adufrgs.org.br/artigos/ciencia-da-computacao-na-educacao-basica/


43 

 

 
 

<http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.o

rg.br/22-computacao-ou-informatica-artigo-de-daltro-jose-nunes/>. Acesso em 04 

de Maio de 2017. 

PORTAL DO FNDE. Programa um computador por aluno (PROUCA). Jun. 

2010. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-

tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-

prouca>. Acesso em: 02 de Junho de 2017. 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3 ed. - 9. 

reimpr. São Paulo: Atlas, 2008, 334 p. 

SILVA, S. R. F. Saberes e Conhecimentos Docentes na Implementação de 

Programas de Inclusão Digital em Escolas de Educação Básica em 

Garanhuns/PE. 2012. 213 f. Tese (Doutourado em Educação) Faculdade de 

Educação, Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

SOUZA, R.P. MOITA, F. M. C. S. C. & CARVALHO A. B. G. Tecnologias digitais na 

Educação. Campina Grande: EDUEPB, 2011, 276 p. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Projeto pedagógico de curso de 

graduação Licenciatura em Computação. Garanhuns, 2015. 

WEISS, A. M. L. & CRUZ, M. L. R. M. A informática e os problemas escolares 

de aprendizagem. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, 104 p. 

YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi. 2 ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2001, 164 p. 

 

 

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/22-computacao-ou-informatica-artigo-de-daltro-jose-nunes/
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/22-computacao-ou-informatica-artigo-de-daltro-jose-nunes/
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca

