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RESUMO 

 

Essa iniciação à pesquisa teve como objetivo investigar como a Computação está 

sendo redimensionada em educação no mundo e no Brasil, através de análise 

dos eixos do Ensino de Computação para uma fundamentação de proposta de 

atividades educativas, que desenvolvam determinadas habilidades e 

competências, fortalecendo o pensamento computacional, o universo e a cultura 

digital de crianças e jovens na educação básica. Para isso, foram levantados 

dados na literatura internacional e nacional sobre a política para o uso de 

tecnologias na educação básica no Brasil, o pensamento computacional e o 

universo de cultura digital em educação, sendo relacionados estes dados às 

habilidades e competências propostas no SAEB e nas Diretrizes Curriculares do 

Ensino de Computação, da SBC para a educação básica, de forma ampla. Por 

fim foram propostas atividades pedagógicas e interdisciplinares de aplicação 

dos eixos do ensino de Computação para o ensino na Educação Básica. A opção 

metodológica foi pela pesquisa bibliográfica e documental. Constatou-se que a 

existência de propostas de ensino de Computação ocorrem na maioria dos 

países do hemisfério norte e, que no Brasil, centraliza-se nas regiões sul e 

sudeste, principalmente. Na região nordeste existem propostas de ensino de 

Computação com Robótica, em redes públicas e privadas, no entanto os 

governos municipais e estaduais em suas políticas educacionais, até este 

momento, só ofertou concurso para as Escolas Técnicas, modalidade que vem 

crescendo no Brasil, principalmente em Pernambuco. Constatou-se também, 

que existem propostas curriculares internacionais, locais e, nacional da SBC, 

embora ainda não esteja divulgada por esta Instituição, devido estar na forma 

preliminar e em negociação com o MEC/BNCC. Neste período de tempo, 

prevalecem experiências isoladas nos sistemas de ensino e avançadas, onde 

exista o Curso de Licenciatura em Computação. 

Palavras-chave: Ensino de Computação. Pensamento Computacional. 

Educação Básica. Políticas Educacionais. Computação Educacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research initiation had as objective to investigate how Computation is 

being resized in education in the world and in Brazil, through analysis of the 

axes of Computer Teaching to a foundation of proposal of educational activities, 

that develop certain abilities and competences, strengthening the thought The 

universe and the digital culture of children and young people in basic education. 

For this, data were collected in the international and national literature on the 

policy for the use of technologies in basic education in Brazil, computational 

thinking and the universe of digital culture in education, these data being 

related to the skills and competences proposed in SAEB and in the 

Comprehensive Curriculum Guidelines for Computer Teaching, from SBC to 

basic education. Finally, pedagogical and interdisciplinary activities were 

proposed for the application of the axes of Computer education for teaching in 

Basic Education. The methodological option was the bibliographical and 

documentary research. It was found that the existence of proposals of teaching 

of Computing occur in most countries of the northern hemisphere and, in 

Brazil, is centered in the south and southeast regions, mainly. In the northeast 

region there are proposals for teaching Robotics with Computing, in public and 

private networks, however the municipal and state governments in their 

educational policies, until this moment, only offered a contest for the Technical 

Schools, modality that is growing in Brazil, mainly in Pernambuco. It was also 

noted that there are international, local and national curricular proposals of 

SBC, although it is not yet disclosed by this Institution, due to being in 

preliminary form and in negotiation with the MEC / BNCC. In this period of 

time, isolated experiences prevail in the teaching and advanced systems, where 

there is a Degree in Computer Science. 

Keywords: Computer Teaching. Computational Thinking. Basic education. 

Educational Policies. Educational Computing. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, vêm ocorrendo grandes transformações nos campos da 

ciência e da tecnologia. Essas mudanças têm forte impacto na educação escolar 

e alertam para a necessidade de se adotar novas formas de ensino, fazendo uso 

de novas ferramentas tecnológicas que estão cada vez mais presentes no dia a 

dia das pessoas. Kenski (2013) destaca que tecnologia é poder, assim como a 

educação. Ambas podem tornar o ser humano capaz de exercer função ativa na 

sociedade. 

Acrescenta ainda Moran (2007), que a educação não é um processo 

apenas da escola, mas de toda a sociedade e que afeta todas as pessoas, seja 

através da transmissão de ideias, valores, informações dentre outros. Todos são 

educadores e aprendizes, pois transmitem e recebem conhecimento. A escola é 

o espaço institucional onde ocorre a chamada educação formal. Políticas são 

definidas pelo governo e pelos órgãos de educação para nortear os caminhos a 

serem seguidos pela educação na escola. 

A popularização da internet vem caracterizando o século XXI, como a 

sociedade da informação, com avanços técnicos e científicos que provocam 

mudanças rápidas no modo de vida das pessoas. A internet hoje é indispensável 

às tarefas cotidianas e na escola. Nesse sentido, Moran (2007, p.9) coloca a 

seguinte ideia: 

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando 
didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes 
digitais estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem 
atual: do acesso a informação variada e disponível on-line, da 
pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais 
educacionais; da participação em comunidades de interesse, nos 
debates e publicações on-line, enfim, da variada oferta de serviços 
digitais.  

Desta forma, a escola sofre influência do processo de informatização, seja 

na utilização do computador como ferramenta de ensino-aprendizagem, nos 

debates sobre questões cotidianas dos alunos com os professores, na 

necessidade da formação de novos profissionais para novas profissões e até 

mesmo na gestão administrativa da escola. 
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Dispositivos computacionais podem ser utilizados no ensino de antigas 

habilidades que devem ser desenvolvidas na escola, como ler, escrever, realizar 

operações matemáticas, conhecer os aspectos geográficos de uma região, 

estudar a história de um lugar, atuar na preservação do meio ambiente e assim 

por diante. Situações cotidianas, envolvendo todas as ciências, podem ser 

trabalhadas em sala de aula, com o auxílio do computador o que leva a 

discussão sobre a inserção da ciência da computação e do pensamento 

computacional na educação, mais precisamente, na educação básica. 

Atualmente, novas habilidades são exigidas dos educandos. Sendo estas: a 

capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de resolver um problema a 

partir de um conceito já construído, capacidade de resolver cálculos 

mentalmente, de associar os assuntos estudados nas disciplinas escolares com o 

contexto do mundo real. Habilidades e competências que tem relação com o 

desenvolvimento do pensamento computacional. Este refere-se a resolução de 

problemas presentes no dia a dia, das mais diversas áreas do conhecimento 

através de conceitos computacionais. 

Nesse contexto evolutivo e transitório da educação, das tecnologias e da 

sociedade, esta pesquisa pretende investigar o seguinte problema de pesquisa: 

Como o pensamento computacional está sendo redimensionado em educação, 

através de uma busca na literatura, tanto no mundo, como no Brasil e 

Pernambuco? 

Para investigar esta questão busca-se nesta pesquisa investigar como a 

computação está sendo redimensionada em educação, no mundo e no Brasil, 

através de análise dos eixos do Ensino de Computação para uma 

fundamentação de proposta de atividades educativas, que desenvolvam 

determinadas habilidades e competências, fortalecendo o pensamento 

computacional, o universo e a cultura digital de crianças e jovens na educação 

básica. Para isto, uma análise dos eixos do Ensino de Computação para uma 

fundamentação de proposta de atividades educativas será necessária, 

fortalecendo os eixos do ensino-aprendizagem de crianças e jovens na educação 

básica.  
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Com o intuito de alcançar este objetivo geral, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: a) levantar dados na literatura internacional e nacional 

sobre o pensamento computacional e o universo de cultura digital em 

educação; b) relacionar estes dados às habilidades e competências propostas no 

SAEB e nas diretrizes curriculares da SBC para o ensino fundamental, de forma 

geral; c) propor atividades pedagógicas e interdisciplinares de aplicação dos 

eixos do ensino de computação para o ensino na Educação Básica. 

 O desenvolvimento desta pesquisa contribuiu para elucidar o esforço que 

está sendo realizado para o reconhecimento educacional e social da 

Computação para os licenciandos e aqueles que buscam este curso, mas nem 

sempre com a clareza sobre a atuação dos egressos. 
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2. Computação Educacional  
 

Entende-se que o pensamento computacional é natural no ser humano 

manifestando-se desde a idade infantil. Portanto, desde as idades iniciais, a 

criança raciocina naturalmente de forma computacional a medida que realiza 

atividades que seriam algoritmos de forma simultânea mantendo o controle 

sobre essas tarefas. Entretanto se faz necessário amadurecer esse raciocínio e 

explorá-lo de forma contextualizada com a faixa etária e os interesses dos 

educandos na educação básica. Do contrário, com o decorrer do tempo, a 

criança que não tiver contato com este desenvolvimento do pensamento, terá 

maiores dificuldades em resolver problemas de maneira intuitiva no futuro. 

Este capítulo se organiza a partir dos termos-chave que se encontram 

nas questões de estudo. Assim, serão abordadas questões como Políticas 

Nacionais para o Ensino de Tecnologias, Pensamento Computacional e as 

habilidades e competências para o ensino de Computação. 

 

2.1. Formação Docente para a Computação Educacional no Contexto 

Político 

 O Curso de Licenciatura em Computação, atualmente, é a etapa da 

educação superior que habilita estudantes para a docência em Computação e 

Informática, para exercer a profissão para o ensino com Robótica e 

Computação na educação básica.  

 É um Curso relativamente novo no Brasil, sendo expandido após a 

promulgação da Lei Nº 9.394, do CNE, em 1996, em decorrência da introdução 

de Informática e Computação, nos debates nacionais para a formação de 

competências e habilidades para um mercado em expansão, na década de 80. 

Inicia sua abrangência na educação em graduação, nos Cursos de Ciências 

Biológicas, Física e Matemática, bem como na educação básica, em sua última 

etapa, no ensino médio, no final da década de 90 e início deste século. Como 

pode ver, é um debate novo em educação, mas que atualmente já se discute 

incluí-lo nos indicadores de qualidade do PISA este conhecimento, como uma 

apropriação de um direito do estudante, como uma competência e habilidade 

que lhe possibilitará participar da competitividade do mercado profissional. 
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 Desde as primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais para Licenciatura 

em Computação, orienta-se que esta não forme somente para a docência, pois 

esta área oferece aos formandos diversos campos de atuação, como: formação 

continuada em empresas públicas e privadas, desenvolvimento de softwares 

educativos, gestão de tecnologias de informação e comunicação, educação a 

distância, e cada dia mais os estudantes e os egressos são chamados para o 

mercado, quanto ao seu mérito e a prosseguir nos estudos, em mestrado e 

doutorado, desenvolvendo novas metodologias em educação e novos produtos 

educacionais. 

 Para defensores da Computação, vulgo Informática em seu início em 

educação, nos debates nacionais, esta dimensão de tecnologias em Educação 

criou uma subordinação e causou um ranço pedagógico, quando subordina a 

educação à Informática e ainda dizendo que cheguei para ficar, com fomentos 

de impostos que possibilitarão equipar a escola, pela via da sociedade, da 

economia e da formação para a inclusão digital.  

 Isto dificultou enxergar a Computação como uma área de conhecimento, 

causando desconfiança em seu potencial epistemológico e pedagógico. Vale 

ressaltar, que ainda hoje se discutem questões históricas e epistemológicas 

sobre outras licenciaturas, que se pensava estarem resolvidas, como o caso de 

História e Geografia que era Ciências Sociais, separando-se há poucos anos; ou 

ainda, se as licenciaturas deveriam ou não ter um tronco comum de formação 

pedagógica e, se isto, não esvaziaria o Curso do conhecimento específico do 

saber disciplinar.  

 Portanto, é necessário se reconhecer este debate sobre as Licenciaturas 

em Computação no conjunto das Licenciaturas e seu ensino na educação básica 

como uma questão histórica, diante de seu processo de inclusão digital recente 

em educação no Brasil; bem como política, na cristalização do currículo e 

corporativismo docente, como também, a apropriação de um saber que 

possibilitará ao egresso da educação básica ser competitivo no mercado de 

trabalho.  

 Ainda, se discute neste momento também, a função de uma 

Universidade Pública na apropriação de um saber divisor social e econômico da 

história em Escolas Públicas, valendo ressaltar a importância dada nas Escolas 
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Técnicas aos Cursos de Informática nas diversas áreas de GRE no Estado de 

Pernambuco e das Instituições Federais de educação. 

 Como se pode ver, no Brasil, o mercado está se abrindo para esta área, 

com novos Cursos de Informática / Computação, tanto na educação básica 

como superior. Algumas Escolas de Aplicação de Universidades que têm a 

Licenciatura em Computação, já incluíram o Ensino de Computação em sua 

malha curricular, sendo esta uma conquista. Algumas escolas de referência 

estaduais e escolas privadas no Brasil já possuem em sua proposta curricular 

ensino de Robótica e Computação.  

 Após a promulgação da LDBEN/96, o Estado ofereceu a disciplina de 

Informática, em escolas públicas do ensino médio e na rede particular, no 

ensino fundamental e médio, ofertando cursos de pequena duração aos 

professores interessados em ministrar estas aulas, devido à existência de 

somente um curso de Licenciatura em Computação, na região de Recife, na 

UFRPE.  

 No início deste século, suspende-se a oferta desta disciplina, devido à 

questões políticas, para abertura de concurso público para professores e a 

disponibilidade de aumentar a carga horária para acréscimos à matriz 

curricular de referência, sendo utilizada como abordagem até então, que seu 

potencial é mais técnico e não pedagógico. Recentemente, retorna este debate 

com força, a partir do Plano Nacional de Educação (2015), quando se observou 

a disseminação desta área de conhecimento através da Robótica e de trabalhos 

sobre o ensino de Computação em Congressos de Tecnologias em Educação, 

tanto de redes privadas, quanto de redes públicas, no nordeste, sul e sudeste do 

Brasil.  

 No nordeste, próximo a Pernambuco, observaram-se ações educativas 

públicas de Robótica e Programação, nas Secretarias de Educação no Estado de 

Pernambuco, Prefeitura de Recife, Caetés e de João Pessoa, na Paraíba. Neste 

sentido, torna-se importante discutir a formação desses profissionais que 

atuam na educação básica com as tecnologias da Informática e de Computação. 

 As IES, estão criando Cursos de Licenciatura e Bacharelados na área de 

Computação, no entanto, formando para o mesmo objetivo – desenvolvimento 

de software. Mas as Licenciaturas possuem uma abrangência maior, quando 

forma para ser docente da educação básica, para atuar na formação profissional 
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em instituições e para o desenvolvimento de software educativo. A força das 

engenharias na área de Computação se fortalece pela sua abrangência 

empresarial e formação em programação, segurança, redes e banco de dados, 

conhecimento também importantes para áreas do mercado de trabalho. 

Portanto, cada qual tem seu valor, não podendo se desvalorizar nenhum Curso 

desta área, reconhecendo seu valor para o mercado de trabalho, buscando 

fortalecer sua abrangência desde a educação básica. 

 Isto repercute na necessidade de professores e de educandos na 

educação básica, envolvidos no processo de estímulo e desenvolvimento do 

pensamento computacional, discutir este conhecimento em seu universo e a 

cultura digital, sendo estes os eixos do ensino de Computação, segundo a 

proposta da SBC, através da Comissão de educação. Esta Comissão é formada 

por diversas Universidades do Sul e Sudeste, sendo representante do Norte e 

Nordeste a UPE de Pernambuco, Instituição respeitada nacionalmente, pelos 

seus trabalhos em Congressos e participação no Fórum Nacional das 

Licenciaturas em Computação, desde a sua criação, em 2008. 

 No mundo, o ensino de Computação se expandiu nos Estados Unidos, na 

Europa (Alemanha, França, dentre outros) e outros países do hemisfério norte, 

como o Japão, a Coréia. No Brasil, o debate está entre a SBC e os 

representantes da BNCC, existindo uma proposta para o ensino de 

Computação.  

 Atualmente as escolas particulares estão a frente das escolas públicas 

sobre o uso de tecnologias digitais em educação, criando um fosso entre os que 

tem acesso e os que não tem, expropriando uma camada majoritária da 

população de um conhecimento.  

 Todos estes países têm sua proposta curricular, sendo estas discutidas 

com os estudantes das Licenciaturas e pela SBC. Portanto, não se pode afirmar 

que não existe uma proposta curricular, mas sim, que necessita de vontade 

política dos Estados e Municípios para esta implementação, como vem fazendo 

a Secretaria de Educação de Recife que já discute sua proposta curricular de 

ensino de Computação, após sua experiência com Robótica na educação básica. 

  Neste movimento político educacional, é que a SBC está sendo chamada 

para apresentar uma proposta de diretrizes curriculares para o ensino de 

Computação na educação básica e está negociando esta Diretriz Curricular de 
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Ensino de computação - DCEC com os representantes da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC no Ministério de Educação e Cultura - MEC. 

 A Licenciatura em Computação, na Universidade de Pernambuco, inicia-

se no ano de 2008, sendo fundamentada em solicitação da sociedade local e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para as Licenciaturas em 

Informática/CNE/MEC, nome vulgar da Computação, sendo esta permitida 

pela força cultural da época, dada pela LDBEN/96; período em que o Estado de 

Pernambuco cumpre a sua política de interiorização da educação superior no 

agreste e sertão do Estado. O Curso de Licenciatura em Computação, do 

Multicampis Garanhuns, único na Universidade, conforme o Conselho Estadual 

de Educação de Pernambuco: 

 
teve seu pedido de Renovação de Reconhecimento protocolado no 

Conselho Estadual de Educação em 29/03/2017. A Resolução 

CEE/PE Nº 01, de 12 de Abril de 2004, regula o Credenciamento e o 

Recredenciamento de Instituições de Educação Superior Integrantes 

do Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco, bem como a 

Autorização de Funcionamento de Seus Cursos de Graduação e de 

suas Habilitações de Reconhecimento e de Renovação de 

Reconhecimento desses Cursos de Habilitações, e dá outras 

providências.  

 

 Desta forma, o Curso é recente na UPE, completando 10 anos em 2018, 

sendo autorizado em 2007 e seu pedido de renovação de reconhecimento 

protocolado em 2017, em plena discussão sobre o Ensino de computação na 

Câmara de Graduação desta Universidade. 

 O perfil do Curso, conforme a última diretriz curricular, de acordo com o 

site da UPE, segue abaixo: 

  

O curso tem como objetivo 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. 
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 Desta forma, tem como área de atuação, conforme o site:  

 

Os licenciados em Computação poderão atuar em ambientes que 
propiciem o desenvolvimento de atividades, como ensino de 
Computação na Educação Básica, em empresas e organizações e nos 
ensinos técnicos e profissionalizantes; aplicação das Tecnologias de 
Informação e Comunicação na Educação; e desenvolvimento de 
ferramentas de software para Educação e de sistemas de Educação a 
Distância. 

 

 

 Ainda, como perspectivas do Mundo de Trabalho 

 

O licenciado em computação também poderá atuar fora da sala de 

aula, em um mercado extremamente promissor, participando de 

projetos de softwares educacionais que irão transformar todo o 

processo de ensino aprendizagem tradicional. Outra possibilidade é a 

atuação em pesquisas que envolvam as áreas de Educação, Psicologia, 

Epistemologia e Computação, que serão fundamentais e inovadoras 

na construção de produtos de software inteligentes. 

 

 A Lei Nº 9394, atualizada pelo Planalto, do CNE (BRASIL, 2017), 

apresenta em seu Art. 62, os seguintes destaques,  

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal.(Redação dada pela lei nº 13.415, 
de 2017) 
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 
regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.(Incluído 
pela Lei nº 12.056, de 2009). 
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 
distância.(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará 
preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de 
recursos e tecnologias de educação a distância.(Incluído pela Lei nº 
12.056, de 2009). 
§ 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de 
formação de docentes em nível superior para atuar na educação 
básica pública.(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 5o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 
incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na 
educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de 
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação 
superior.(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 6o O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em 
exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-
requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de 
docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE.(Incluído 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 7 (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 8ºOs currículos dos cursos de formação de docentes terão por 
referência a Base Nacional Comum Curricular.(Incluído pela Medida 
Provisória nº 746, de 2016) (Vide Medida Provisória nº 746, de 2016)  

§ 8oOs currículos dos cursos de formação de docentes terão por 
referência a Base Nacional Comum Curricular.(Incluído pela lei nº 
13.415, de 2017)(Vide Lei nº 13.415, de 2017) 
Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do 
art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, 
em nível médio ou superior, incluindo habilitações 
tecnológicas.(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Parágrafo único. 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,.(I incluindo cursos de 
educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 
tecnológicos e de pós-graduação ncluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

 Desta forma, a Lei Nº 9.394/CNE atualizada pelo Planalto, no Art 62 

(citado no Parecer) estabelece que os professores serão formados nas 

Licenciaturas, bem como o Estado de Pernambuco, estabelecerá mecanismos 

facilitadores da permanência de cursos de formação docente para atuar na 

educação pública, como por exemplo, Escolas Técnicas do Estado, Ensino 

Médio, Ensino Fundamental – Programas Estaduais ROBOCUP, da LEGO, etc. 

Ainda, destaca-se que o MEC incluiu os licenciandos do Curso de Licenciatura 

em Computação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, reconhecendo esta docência no Brasil. 

 A Lei Nº 9.394/CNE cita ainda, em seu Art 62, as habilitações 

tecnológicas para a docência, tanto apoiando a formação inicial, como a 

continuada. Neste sentido, a UFRPE/Recife ofereceu o segundo curso aos 

docentes da rede pública, sendo um destes, a Licenciatura em Computação, 

pois sentiram necessidade desta habilitação nas escolas. 

 Neste momento, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 

está oferecendo capacitação aos professores de Física e Matemática em 

Programação com a Lego, pois não tem em seu quadro permanente professores 

de Computação, confirmando mais uma vez que a discussão é política, nem 

tanto pedagógica. Ainda, que a Prefeitura de Recife parabeniza seus estudantes 

que ganharam prêmio em Robótica, na área de programação, na qual tem um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Projeto de Ensino nesta área. Como também, a Prefeitura de Caetés, no agreste 

Pernambucano está desenvolvendo um trabalho de ensino de Computação com 

Robótica em escola pública, com os nossos estudantes. 

 Dados que comprovam o mercado e o compromisso de uma 

Universidade Estadual com o seu Estado. Neste sentido, seguem notícias da 

internet, do dia 10 de junho de 2017: 

  
Nos próximos dias, Recife irá respirar ainda mais tecnologia e 
inovação. Isto porque, entre 8 e 12 de outubro, a capital 
pernambucana recebe o maior evento de robótica e inteligência 
artificial da América Latina, o Robótica 2016. Cerca 10 mil pessoas, 
entre estudantes do ensino médio, universitários, pesquisadores e 
professores, devem passar pelo local durante os cinco dias de 
programação. A organização do Robótica fica por conta do CESAR, 
junto com a Comissão Especial de Robótica (CER) da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), o Centro de Informática (CIn) da 
UFPE, o RoboLivre, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e 
Eletrônicos (IEEE) e a RoboCup, com apoio do Governo do Estado de 
Pernambuco, do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do 
SENAI.  
Alunos da rede municipal do Recife vencem fase estadual da Olimpíada Brasileira 
de Robótica 

Ainda, 
Campeonato aconteceu dentro do evento da programação da Campus 
Party Recife  
  
Secretário de Educação prestigia encerramento da capacitação da 
Lego Zoom: Pernambuco é pioneiro na adoção de robótica 
educacional em larga escala no Ensino Médio: “Vocês agora têm 
ferramentas digitais para complementar as analógicas, como o 
quadro e o giz”. Foi com essas palavras que o secretário de Educação, 
Anderson Gomes, dirigiu-se aos mais de 200 professores de física e 
matemática da rede estadual que lotaram, na manhã do último 
sábado (10), o auditório da Escola Técnica Estadual Professor 
Agamenon Magalhães (Etepam). Era o encerramento da capacitação 
para a metodologia da Lego Zoom que iniciou na sexta-feira (09). A 
capacitação foi voltada para professores de escolas integrais, semi-
integrais, regulares e que oferecem o programa Ensino Médio 
Inovador na Região Metropolitana do Recife. Durante os próximos 
cinco finais de semana, a formação acontecerá para os docentes que 
atuam no interior pernambucano. 

 

 Ainda, a Meta 07, do PNE/2015, estabelece: Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais previstas para 

o Ideb. Nesta Meta, as suas Estratégias determinam:  

 
7.12 - Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
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educacionais abertos, como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas. 
7.15 - universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à 
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e 
triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno(a) nas 
escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 
7.20 - prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a 
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas 
da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais 
de computadores, inclusive a internet; 

 

 Observa-se, que o Curso de Licenciatura em Computação torna-se atual e 

imprescindível a formação na educação básica, tendo somente dois Cursos 

existentes no Estado de Pernambuco, que lutam para sobreviver enquanto o 

Estado não ampliar vagas para a docência, reconhecendo sua importância para 

a toda a população. É um contra fluxo para o Estado de Pernambuco, diante da 

proposta de políticas educacionais no Brasil, deixando o Estado no olhar crítico 

das instituições nacionais, evidenciando a falta de informação sobre a proposta 

de tecnologias em educação na atual conjuntura do Brasil. 

 As orientações da BNCC (2017) para o ensino de Computação, em sua 

terceira versão, divulgada até este momento até o ensino fundamental, pois o 

ensino médio ainda não foi divulgado, apresenta-se focando o pensamento 

computacional de forma estrita, pois está agregado a Matemática e, não como 

área, como era desejado pela SBC. Entretanto, considerando este fator 

histórico, compreende-se como uma conquista, pois estes avanços são 

gradativos em sua evolução curricular. Como exemplo, a área de Matemática, 

levou 21 anos de luta dos Matemáticos para ter o reconhecimento de um espaço 

como área na BNCC. Nesta área aborda-se o pensamento computacional de 

forma estrita, tendo sido emitido um Parecer da SBC sobre este ranço, 

apresentando as competências e habilidades do Ensino de Computação para 

todas as etapas da educação Básica. 

 A BNCC (2017), destaca em seus fundamentos na introdução: 

 

- a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 
brasileira para a formação humana integral e para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  
- a BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai 
contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito 
federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 
avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para 



24 

 

a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da 
educação. 
- BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, 
garantia do direito dos alunos a aprender e a se desenvolver, 
contribuindo para o desenvolvimento pleno da cidadania. 
- a LDB deixa clara dois conceitos decisivos para todo o 
desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já 
antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é 
básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as 
competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O 
segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos 
curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a 
LDB orienta para a definição das aprendizagens essenciais, e não 
apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas 
noções fundantes da BNCC. 

 

 Neste sentido, o Estado se compromete diretamente com o 

desenvolvimento pleno da cidadania, quando um conhecimento necessário e 

pertinente aos educandos nativos digitais são inclusos na diversidade do 

currículo. Observa-se também, que o Estado apoia as iniciativas de Robótica e 

Programação no currículo escolar, no entanto, não incorporou até este 

momento uma política curricular de ensino de Computação, que contemple 

todas as escolas e, não somente, as Escolas Técnicas Estaduais - ETE, as 

Escolas de Referência do Ensino Médio - EREM e as Escolas de Aplicação, em 

consonância com as universidades, as quais estão vinculadas. Isto, 

fundamentado pela BNCC, que orienta esta autonomia na parte diversificada: 

 
os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos 
(BRASIL, 1996; ênfase adicionada, 2017) 

 

 Cada Estado elabora suas ações, na competência de “selecionar, 

produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o 

processo de ensinar e aprender”; que se refere às iniciativas locais de cada Rede 

Estadual e Municipal de inovar seu currículo.  

 São competências gerais da BNCC em cada Estado, referentes às 

tecnologias e ao pensamento computacional: 

 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com 
base nos conhecimentos das diferentes áreas. 4. Utilizar 
conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-



25 

 

visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, 
científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do 
cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas. 

 

 O pensamento computacional e sua relação com a Matemática, sem uma 

invalidar a outra, mas reconhecendo sua integração, observa-se nas 

competências específicas da BNCC sua presença, como: 

 
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias 
digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, 
sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 
resultados. 9. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, 
fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 
diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho.  

 

 Cita ainda que: 

 
Associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a 
importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser 
objetos de estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é uma 
sequência finita de procedimentos que permite resolver um 
determinado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um 
procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando- -
as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente por um 
fluxograma. A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a 
linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável. 
Outra habilidade relativa à álgebra que mantém estreita relação com 
o pensamento computacional é a identificação de padrões para se 
estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos. (BRASIL, 
2017, p.229) 

 

 A Matemática, ao reconhecer a importância do pensamento 

computacional, acrescenta a Computação ao ensino de Matemática, como uma 

prática integradora em todas as áreas de conhecimento, em um diálogo 

interdisciplinar, abrindo um espaço e dizendo aos educadores que atualmente a 

Computação vem subsidiando a resolução de problemas.  

 Fundamentando ainda a política da Computação Educacional, 

apresenta-se seguir a fundamentação dos eixos defendidos no ensino-

aprendizagem pela SBC e outras Redes internacionais de Computação. 

 

2.2 Pensamento Computacional no Mundo e no Brasil 
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O propósito do Pensamento Computacional na Educação é fornecer um 

método para solucionar problemas nas diversas áreas do conhecimento, usando 

conceitos computacionais. O pensamento computacional possibilita, através de 

ferramentas e técnicas da Ciência da Computação, meios para resolver diversos 

problemas do mundo real, o que sugere a formação em Computação de alunos 

da Educação Básica de acordo com uma abordagem que contempla conceitos, 

habilidades e novas competências. 

Blikstein (2008) define que o pensamento computacional, como a 

capacidade de saber usar o computador como um instrumento de aumento do 

poder cognitivo e operacional humano, dessa forma, contribuindo com o 

aumento da produtividade, inventividade, e criatividade. Ainda afirma que a 

primeira etapa para se “pensar computacionalmente” é identificar as atividades 

cognitivas que podem ser feitas de forma mais rápida e eficiente por um 

computador. A segunda etapa seria transferir o que não é essencialmente 

humano para o computador, para que este realize as tarefas. 

O raciocínio computacional vai muito além do simples uso do 

computador, ele expande a capacidade do pensamento humano para resolver 

problemas, mesmo sem a presença da máquina. Já existem trabalhos nesse 

sentido como, por exemplo, o projeto da Computação Desplugada11 de Bell e 

Witten, (1995). Este projeto apresenta alternativas de ensino da Computação 

por meio de atividades lúdicas e analogias do cotidiano, não utilizando recursos 

de hardware e/ou software. Este método de trabalho tem despertado interesse 

de pesquisadores e professores em diversos países. O ensino de Computação 

sem a necessidade de hardware e/ou software especializados possibilita a 

realização das práticas pedagógicas em diferentes estruturas escolares. 

Segundo Yadav et. all. (2017), em vários países como a Austrália, EUA e 

Reino Unido, cresceu o entusiasmo nos últimos anos para o ensino de 

Computação. Em 2012, a Royal Society no Reino Unido colocou o seguinte: 

Toda criança deve ter a oportunidade de aprender conceitos e princípios da 

computação, incluindo a ciência da computação e as tecnologias da informação, 

desde o início do ensino primário em diante, e aos 14 anos podem escolher 

estudar para obter uma qualificação reconhecida nessas áreas. Em 2016, o 

                                                 
1
 Site: http://csunplugged.org/wp-content/uploads/2014/12/CSUnpluggedTeachers-portuguese-brazil-feb-

2011.pdf 
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College Board nos EUA lançou um novo currículo de Ciência da Computação 

para escolas secundárias, chamado "Princípios da Ciência da Computação", 

enfocando a exposição dos alunos ao pensamento computacional e práticas 

para ajudá-los a entender como a computação influencia o mundo. 

Em países como Estados Unidos e Canadá, o modelo Model Curriculum 

for K–12 Computer Science (CSTA K-12) é adotado para o ensino de 

computação. Segundo as diretrizes do k-12, o aluno deve desenvolver, através 

do Pensamento Computacional, habilidades para resolver problemas numa 

forma que pode ser implementada em um computador, envolvendo um 

conjunto de conceitos, como abstração, recursão, iteração, dentre outras. As 

diretrizes CSTA para o ensino de computação da educação infantil ao ensino 

médio são baseadas em um modelo em três níveis (Figura 1). O nível 1 fornece 

os padrões de aprendizagem para os estudantes do infantil até ao sexto ano, o 

nível 2 fornece os padrões de aprendizagem para estudantes entre o sexto e o 

nono ano, e o nível 3 fornece os padrões de aprendizagem para os alunos do 

ensino médio (WANGENHEIM, Et. All.., 2014). Esses limites especificados 

para cada nível podem variar de escola para escola. 

 

 

Figura 1: Níveis de Ensino de Computação 

No Nível 1, são apresentados os conceitos fundamentais de Ciência da 

Computação a alunos do ensino fundamental. São incorporadas competências, 

como: criatividade e exploração, aplicadas a outras áreas curriculares, tais 

como: ciências sociais, língua, matemática e ciência. No Nível 2, o Pensamento 

Computacional começa a ser utilizado para resolução de problemas. No Nível 3, 

os alunos aprendem a dominar conceitos mais avançados de ciência da 
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computação e aplicar esses conceitos para desenvolver artefatos virtuais e reais 

(WANGENHEIM, Et. All.., 2014). 

Atualmente as escolas brasileiras não dispõem, em seus currículos, de 

disciplinas que trabalham a Computação enquanto Ciência, apesar de 

proporcionarem contato com as máquinas e seus recursos. Entende-se que é de 

fundamental importância abordar, desde as primeiras séries da educação 

básica, os princípios da Ciência da Computação a fim de fundamentar a área em 

suas relações com o cotidiano escolar e da vida, colaborando para o exercício de 

habilidades cognitivas de raciocínio, abstração e resolução de problemas e, 

como um possível campo de atuação docente. Isso não significa que os 

educandos terão que seguir essa área profissionalmente, mas que poderão 

utilizar os conhecimentos computacionais para auxiliá-los no exercício de 

qualquer área do conhecimento.  

Além da iniciativa de informatizar as escolas, pode-se dizer que no Brasil 

os esforços para iniciar as discussões acerca do Pensamento Computacional na 

Educação Básica começaram com a oferta dos cursos de Licenciatura em 

Computação – LC. O licenciado em Computação é um professor da educação 

básica que tem como missão pensar o uso efetivo das tecnologias na escola, 

utilizando-se de ferramentas como as redes de informação, as tecnologias 

sociais e o conteúdo digital (CAMBRAIA e SCAICO, 2013). 

Diante do exposto, pode-se levantar dois argumentos nesta pesquisa, 

diante alguns que justifiquem a necessidade de introduzir conceitos de 

Computação na educação básica. Em primeiro lugar, pelo seu caráter 

transversal, integrador e interdisciplinar as outras ciências, pois o Pensamento 

Computacional auxilia de forma significativa na resolução de problemas do dia 

a dia, relacionados a qualquer área do conhecimento. Outro fator, é que esse 

conhecimento é necessário para a inserção dos alunos no século XXI, já que 

independente de sua área de estudo ou da profissão escolhida, precisam 

entender computação para serem produtivos e competitivos em suas áreas. 

Além dos fatores já mencionados, pela enorme escassez de profissionais de TI, 

área que vem crescendo de forma substancial nos últimos anos. 

 

2.3. Computação nas Diretrizes da Educação Básica no Brasil 
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 É inegável que a Computação faz parte da vida das pessoas. No contexto 

escolar, ela ensina métodos para resolver problemas que são relevantes em 

qualquer área do conhecimento, além de desenvolver o raciocínio lógico e 

computacional para o desenvolvimento de outras competências e habilidades 

das diversas áreas do conhecimento. Nos últimos anos, está em curso no Brasil 

uma reformulação dos currículos da Educação Básica, que engloba a educação 

infantil e os ensinos fundamental e médio. 

 A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), é uma 

exigência colocada para o Sistema Educacional Brasileiro a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996; 2017), como também 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 

2009) e Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2015), e deve se constituir como 

um avanço na construção da qualidade da educação. 

A BNCC destaca que sua finalidade é orientar os sistemas na elaboração 

de suas propostas curriculares, e tem como fundamento o direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento, em conformidade ao que preceituam o 

Plano Nacional de Educação (PNE) e a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE). A segunda versão, de abril de 2016, apresenta as áreas curriculares, 

divididas em: 

 Linguagens, que se subdivide em Português, Língua Estrangeira, 

Arte e Educação Física; 

 Matemática; 

 Ciências da Natureza, que engloba Física, Química e Biologia; 

 Ciências Humanas, onde estão História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia; 

Nesta versão, a Computação é citada no documento da Base Nacional 

Comum Curricular em seus temas integradores como “Culturas Digitais e 

Computação”, ressaltando a necessidade da escola em explorar as 

potencialidades dos recursos computacionais para o alcance de suas metas. 

Segundo a BNCC, a escola tem o importante papel de orientar aos jovens, que 

cada vez mais cedo passam a conviver com as Culturas Digitais, de utilizá-las de 

forma reflexiva e ética. Além disso, o documento coloca que o professor deve 
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mediar essas atividades e contribuir para que o estudante possa lidar com essas 

informações.  

A maioria das escolas brasileiras hoje dispõe de recursos tecnológicos, mas 

para que estes façam parte da vida escolar se faz necessário que alunos e 

professores os utilizem de forma contextualizada com as diretrizes curriculares 

nacionais. Algo fundamental é a formação dos professores, para que a 

Computação seja, de fato, incorporada ao currículo escolar. A perspectiva de 

uma aprendizagem autônoma, que utilize os recursos tecnológicos disponíveis, 

passa pela capacitação dos professores para que estes possam ensinar e dar 

oportunidades aos educandos de refletir e construir conceitos a partir das 

informações sobre Computação, juntando o conhecimento já adquirido com o 

novo, dando assim um sentido próprio. 

O contexto atual apresenta aos professores um grande desafio que é utilizar 

as Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, como meio de construir e 

difundir o conhecimento. Nesse contexto, a escola deve assumir o papel de 

universalizar o conhecimento e, nessa perspectiva, as TIC passam a ter papel 

fundamental nesse processo. A medida que as tecnologias ganham espaço na 

escola, o professor se vê diante de novas possibilidades de acesso à informação 

e de abordagem aos conteúdos de forma dinâmica e contextualizada com a 

realidade. Para isso, é necessário que o professor desenvolva as habilidades 

necessárias para ser capaz de analisar os meios à sua disposição e proporcionar 

aos educandos os meios necessários a construção do conhecimento. 

Nesse contexto, é indispensável ressaltar algumas competências gerais para 

o ensino de computação, contidas no SAEB (2011): 

 Domínio do conhecimento da área e das ferramentas 
computacionais; 

 Capacidade de realizar trabalhos vinculados com o 
projeto pedagógico da escola utilizando os conceitos da 
Ciência da Computação; 

 Mostrar aos alunos como abstrair as informações 
mais importantes num determinado problema, de forma 
que essas informações sejam significativas para os alunos, 
permitindo que eles a compreendam e elaborem suas 
próprias soluções; 

 Capacidade de coordenar atividades em que se 
organize a turma em grupos, desenvolvendo nos alunos a 
capacidade de trabalhar em cooperação uns com os 
outros, a capacidade de liderança, expressão, interação e 
troca de informações. 
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O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, conforme 

estabelece a Portaria N.º 931, de 21 de março de 2005, sendo composto por dois 

processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). Em novembro de 2015, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realizou a 13ª edição 

desse sistema de avaliação. Participaram do Saeb 2015 todas as escolas públicas 

brasileiras com, pelo menos, 20 estudantes matriculados no 5º ou 9º anos do 

Ensino Fundamental, de acordo com o Censo da Educação Básica 2015. Além 

desse conjunto de escolas, participou também uma amostra de escolas privadas 

com 10 ou mais estudantes matriculados no 5º ou 9º anos do Ensino 

Fundamental ou na 3ª série do Ensino Médio, bem como uma amostra de 

escolas públicas municipais e estaduais com 10 a 19 alunos matriculados no 5º 

e 9º anos do Ensino Fundamental e uma amostra de escolas públicas estaduais 

e municipais com 10 ou mais alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio. 

Para a elaboração dos itens do SAEB, são associados os conteúdos da 

aprendizagem com as competências e habilidades utilizadas na construção do 

conhecimento. Sinteticamente, pode-se enumerar os seguintes: 

 Capacidade de viver em sociedade, atuando, de 
maneira adequada e relevante, nas mais diversas situações 
sociais de comunicação; 

 Capacidade de resolver um problema a partir da 
utilização/aplicação de um conceito já construído; 

 Observação, estabelecimento de relações, 
comunicação (diferentes linguagens), argumentação e 
validação de processos, além de estimular formas de 
raciocínio como intuição, dedução e estimativa. 

Diferente de anos atrás, hoje, os alunos têm acesso muito mais fácil às 

informações tornando as aulas expositivas menos interessantes. Portanto, a 

aprendizagem intermediada pelo computador proporciona mudanças nessa 

realidade, onde o conhecimento não é construído apenas pelo antigo modelo 

educacional, mas através da navegação em diferentes espaços de informação, 

troca de conhecimentos, trabalho em grupo e relação das disciplinas estudadas 

com a vida cotidiana. 
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3. Metodologia e Estratégia de ação 

3.1 Opção metodológica 

Esta investigação se configura como método qualitativo e de pesquisa 

qualitativa exploratória, pois tem a finalidade de proporcionar uma 

compreensão do contexto do problema, na forma documental e bibliográfica, 

principalmente. 

Segundo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), a pesquisa qualitativa tem a 

preocupação com o aprofundamento da compreensão do meio em que a mesma 

está sendo aplicada, deixando de lado a representatividade numérica. 

Preocupa-se com aspectos reais que não podem ser quantificados e com a 

compreensão e explicação desses aspectos. 

 

3.2 Estratégia de Construção de dados 

Esse estudo foi realizado por meio de leituras em documentos e 

produções literárias, como também, através de um exercício realizado com uma 

turma do V Período de Licenciatura em Computação, em encontro presencial, 

em que se trabalhava o currículo e a análise da Proposta de Ensino de 

Computação da Sociedade Brasileira de Computação – SBC.  

A estratégia foi a aplicação de um exercício sobre os eixos da Proposta da 

SBC, buscando saber a compreensão dos estudantes, futuros professores de 

Computação sobre as competências e habilidades que poderiam ser ensinadas 

na educação básica. Estiveram presentes 20 graduandos, que para esse estudo, 

foram divididos em 7 grupos, sendo 6 constituídos por 3 membros e um grupo 

com dois. Esses eixos, foram colocados aos graduandos de acordo com o quadro 

a seguir. 

Quadro 01. - Propositivo ao Estudo – Eixos do Ensino de Computação da SBC 

Pensamento 
Computacional 

Ecossistema Digital Cultura Digital 

 
Abstração: selecionar e 
utilizar modelos e 
representações adequadas 
para descrever 
informações e processos, e 
técnicas para construir 
soluções algorítmicas; 
 

 
Codificação: entender 
como informações podem 
ser descritas e 
armazenadas; 
 
Processamento: 
compreender como a 
informação é processada 

 
Computação e 
Sociedade: compreender 
o impacto e decorrências 
da revolução digital e dos 
avanços do ecossistema 
digital na humanidade; 
 
Fluência tecnológica: 
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Automação: descrever as 
soluções de forma que 
máquinas possam executar 
partes ou todo o algoritmo 
proposto, construir 
modelos computacionais 
de sistemas complexos; 
 
Análise: analisar 
criticamente os problemas 
e soluções para identificar 
não somente se existem 
que podem ser 
automatizadas, mas 
também avaliar a eficiência 
e a correção destas 
soluções. 

por computadores e os 
diferentes níveis de relação 
entre hardware e software; 
 
Distribuição: entender 
como se dá a comunicação 
entre diferentes 
dispositivos digitais, como 
os dados são transmitidos, 
como é garantida a 
integridade e segurança no 
mundo digital, entender a 
estrutura da internet. 

utilizar de forma eficiente e 
crítica ferramentas que 
auxiliem a obter, analisar, 
sintetizar e comunicar 
informações de formatos e 
com fins diversos; 
 
Ética Digital: analisar de 
forma crítica, questões 
éticas e marais que 
surgiram com o 
ecossistema digital. 

 

De posse desta informação, as respostas solicitadas foram organizadas 

em dois quadros. O primeiro solicitou a criação de uma competência para cada 

etapa da Educação Básica, nos três eixos, conforme a seguir. 

Quadro 02 – Propositivo das Competências para o Ensino de Computação 

Educação Básica 
Pensamento 

Computacional 
Ecossistema 

Digital 
Cultura Digital 

Educação Infantil    

Ensino Fundamental I    

Ensino Fundamental II    

Ensino Médio Regular    

Ensino Médio Técnico    

 

Relacionadas as competências, a segunda etapa do trabalho consistiu na 

sugestão de duas atividades para cada eixo, conforme segue. 

Quadro 03 – Propositivo de Atividades 

Eixos Atividades 
Etapas da Educação 

Básica 

Pensamento 
Computacional 

a) 

b) 

 

Ecossistema Digital 
a) 

b) 
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Cultura Digital 
a) 

b) 

 

 

 Logo após a aplicação, foram realizadas as análises dos dados. 

 

3.3 Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados foi realizado através de análise das respostas 

dadas pelos participantes, confrontadas com a proposta da SBC, destacando as 

aproximações e os afastamentos observados na compreensão dos estudantes. 
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4. Resultados e Análise 

4.1 Habilidades e competências conforme os eixos da proposta da 

SBC  

Dentre as competências citadas pelos graduandos de LC para Educação 

Infantil, no eixo do pensamento computacional, pode-se destacar: 

 A possibilidade de trabalhar com a abstração no 
processo de construção do conhecimento, pois entende-se 
que os alunos já são capazes de entender um processo, 
sem se aprofundar em como funciona; 

 Criação de algoritmos para realizar atividades sobre 
o Pensamento Computacional; 

 Aprendizagem através da análise e compreensão de 
problemas e criação de possíveis soluções. 

Considerou-se que na educação infantil, de zero a cinco anos, as crianças 

possuem a capacidade de solucionar problemas de sua prática cotidiana, 

entretanto, ainda não possui a compreensão do passo a passo de sua ação. 

Neste sentido, buscou-se desenvolver o raciocínio lógico computacional, 

podendo relacioná-lo a lógica matemática, em seus atributos e variáveis. 

No eixo de Ecossistema Digital, na Educação Infantil pode-se enfatizar 

as seguintes competências: 

 Entender e vivenciar a Comunicação Digital; 

 Entender e diferenciar hardware e software; 

 Compreender como as informações são escritas e 
armazenadas; 

 Interagir com dispositivos móveis e executar funções 
simples (jogar, digitar, etc.). 

As crianças, nativas digitais, possuem uma experiência com celulares, 

com notebooks e outros artefatos do seu tempo, buscando interagir como os 

outros e com as imagens em movimento ou estáticas que lhe chamam a 

atenção, além dos sons que estes emitem. 

São sites de comunicação para criança, como o Kidle, softwares infantis e 

filmes em aparelhos multifuncionais. 

As competências para a Cultura Digital, ainda na Educação Infantil, 

destacaram-se: 

 Entender a relação entre Computação e Sociedade 
através da comparação entre passado e presente por meio 
de imagens; 
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 Identificar os recursos digitais, suas finalidades e 
importância; 

 Argumentar o uso de informações de forma ética; 

 Explorar o contexto histórico da evolução dos 
computadores. 

Competências estas que exigirão relação temporal com a ajuda dos 

professores, respeitando a experiência infantil e sua cultura. Isto é uma variável 

devido a flutuação temporal e o contato de cada educando com seu mundo 

infantil e do adulto, além de condições sociais e econômicas da família.  

Como competências para o Ensino Fundamental I, no que diz respeito ao 

eixo do PC, destacaram-se: 

 Elaborar, entender e resolver problemas através de 
ferramentas computacionais; 

 Desenvolver a lógica; 

Parte-se do pressuposto que em educação se problematiza para que o 

educando saia do seu conforto sobre o saber e seja chamado para a resolução de 

problemas. Neste sentido, quando a solução envolve um artefato 

computacional, define-se que competências e habilidades sejam necessárias ter, 

a fim de concluir a tarefa. 

Logo, quem ensina necessita dominar este saber, cada vez mais 

complexo, a fim de poder ensinar também com competência. Este 

conhecimento, tanto do professor como do educando, estabelece o ponto de 

chegada no mundo social e econômico que a educação pode favorecer ou pode 

impossibilitar situações exitosas à população.  

Sobre o eixo Ecossistema Digital, no Ensino Fundamental I, destacaram-

se: 

 Compreender as funcionalidades de hardware e 
software; 

 Utilizar as funções básicas; 

 Compreender como as informações são processadas 
pelos computadores. 

Esta dimensão do saber fazer, além da criticidade que perpassa neste 

eixo, os educandos são chamados para entender e analisar as tecnologias e suas 

funcionalidades, bem como sua estrutura, nas diversas relações sociais e 

escolares. 

Neste eixo, o educando aprenderá a saber utilizar o hardware e software 

para aprender a aprender, além de utilizar com argumento suas 
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funcionalidades, suas possibilidades e seus processos de construção de 

informações midiáticas e programadas. 

Em relação a Cultura Digital, ainda no Ensino Fundamental I: 

 Compreender os impactos atuais e futuros dos 
avanços tecnológicos; 

 Debater de forma crítica as questões éticas que 
envolvem os avanços tecnológicos; 

 Explorar o uso eficiente de ferramentas digitais. 

Esta visão histórica, valorativa e a eficiência do uso de tecnologias da 

Informática e da computação explicam o conhecimento em sua construção 

social e cognitiva, além do seu uso para melhorar a qualidade da vida do ser 

humano. 

No Ensino Fundamental II, no que se refere ao eixo do Pensamento 

Computacional: 

 Trabalhar com abstração, automação, codificação e 
processamento; 

 Analisar padrões e entender o processo de 
reconhecimento. 

Cada ano, maior competência e habilidade está sendo exigida, como se 

percebe na contribuição dos participantes para esta pesquisa. Logo, constata-se 

que esta variação foi abordada nas sugestões destes, como pré-requisitos na 

escolaridade, sendo esta referente ao desenvolvimento do pensamento 

computacional do educando. 

No tocante a Ecossistema Digital, no Ensino Fundamental II, foram 

colocadas como competências: 

 Compreender como as informações são processadas 
em diferentes níveis; 

 Representar as atividades que hardware e software 
desempenham; 

 Explorar a linguagem de máquina através do código 
binário. 

No tocante ao eixo em destaque, este se confunde com PC, recortando o 

ecossistema de forma específica à Computação. 

Para a Cultura Digital, no Ensino Fundamental II, foram abordadas 

como competências, pelos graduandos de LC: 

 Argumentar sobre questões éticas e morais através 

de exemplos de casos reais ocorridos na sociedade; 
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Observou-se que os participantes relacionaram a Computação à vida. 

Deram importância a análise de dados e informação que se discute na 

atualidade em espaços da cibercultura. 

Para o Ensino Médio Regular - EMR e Ensino Médio Técnico - EMT, 

sobre o eixo do Pensamento Computacional, destacaram-se as seguintes 

competências: 

 Realizar e estabelecer modelos e representações 
adequadas para descrever e construir algoritmos e suas 
soluções. No caso do EMT, adiciona-se a construção de 
software, aplicativos ou páginas web para representar 
estas soluções; 

 Associar o Pensamento Computacional com outras 
ciências, como matemática, física, biologia, dentre outras; 

 Utilizar o PC para resolver problemas reais de 
diversas áreas do conhecimento. 

As Redes Estaduais de Ensino Técnico, orientam Cursos de Informática, 

de Redes de computadores, de Manutenção e Suporte de Informática, 

Hospedagem em redes de Computadores, Logística e Redes de Computadores, 

Informática para Internet, Programação de Jogos digitais e Multimídias, nas 

regiões do estado de Pernambuco. Nas Escolas Técnicas Federais, encontram-

se o Curso de Informática e de manutenção e Suporte de Informática, Operador 

de computador, Computação Gráfica, Hospedagem, Informática para Internet, 

Manutenção e suporte em Informática, Redes de Computadores, com a malha 

curricular predominantemente de Computação e, em todos os Cursos a 

disciplina de Informática Básica. 

Nos Estágios Obrigatórios constatou-se que os estudantes, ao 

escolherem qualquer curso técnico, demonstra alta dificuldade em Informática 

Básica, necessitando de reforço ou nivelamento nesta área, a fim de que tenha 

êxito nos cursos. Isto fundamenta a necessidade deste conhecimento nas etapas 

da educação básica, anteriores ao ensino médio, e sua importância em todas as 

escolas públicas e privadas. 

Observa-se que nesta etapa e modalidade, as exigências ao pensamento 

computacional do estudante são mais específicas e mais profundas das que são 

exigidas no ensino fundamental e educação infantil. 

O eixo Ecossistema Digital, no Ensino Médio regular e técnico foi 

trabalhado da seguinte forma: 
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 Compreender como funciona a comunicação entre 
dispositivos digitais, de forma a reconhecer que 
dispositivo utilizar para cada situação; 

 Trabalhar com robótica, principalmente no EMT; 

 Desenvolver softwares simples, com ferramentas 
lúdicas, a exemplo do Scratch, no caso do EMR e com 
ferramentas mais complexas e linguagens como Java, 
Prolog e outras no caso do EMT; 

 Entender e realizar atividades sobre redes de 
computadores e segurança de sistemas de forma básica no 
EMR e aprofundada no EMT. 

Este eixo se destaca pela especificidade de ferramentas e sua ampla 

utilização para diversos objetivos na aprendizagem e na formação técnica e 

plena do educando. Alguns aspectos já são observados no currículo em redes 

privadas e públicas de educação, mesmo sem dizer claramente que estão 

ensinando Computação. 

Por último, foram sugeridas competências para a Cultura Digital nos 

EMR e EMT: 

 Discutir o impacto tecnológico na sociedade e fazer 
analogia entre passado, presente e perspectiva de futuro; 

 Discutir a utilização ética das tecnologias e da 
internet; 

 

Perspectiva que possibilita demonstrar as tecnologias ágeis e criativas de 

que o mundo vem sendo solicitado e invadido nas artérias sociais e econômicas 

do Planeta. 

Considerou-se que os participantes apresentaram uma perspectiva 

relacional com o que se espera do ensino de computação, neste momento em 

que se discute a sua inserção não só no Curso Técnico, mas também nas demais 

etapas da educação básica. 

Espera-se que este trabalho contribua para que os educandos alcancem 

essas habilidades e sirva de base para os professores que trabalhem a 

Computação em sala de aula. 
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4.2 Atividades relacionadas aos Eixos das Propostas da SBC 

A segunda parte do estudo consistiu nas propostas de atividades, pelos 

mesmos graduandos de LC que sugeriram as competências. Essas atividades 

serão aqui enumeradas, de acordo com seu respectivo Eixo. 

Para o Eixo de propostas para Pensamento Computacional foram 

sugeridas as seguintes atividades: 

 Computação desplugada, respeitando as 
competências para cada nível da Educação Básica; 

 Expor problemas do mundo real, abordando 
inclusive outras ciências, solicitando que os educandos 
abstraiam e apresentem soluções diversas; 

 Apresentar problemas de acordo com os critérios do 
tópico anterior para serem resolvidos através de 
algoritmos; 

 Por meio de Gamificação e PBL, elaborar problemas 
para serem resolvidos em equipes, de forma 
computacional e não computacional, gerando discussões e 
fortalecendo o trabalho em equipe, além de desenvolver o 
conceito de liderança; 

 Propor atividades lúdicas, como teatro por exemplo, 
representando processos de um programa, sistema 
operacional, protocolos de internet, dentre outros; 

 Problemas matemáticos envolvendo lógica; 

Constatou-se o esforço dos participantes em apresentar as atividades, 

observando a maior dificuldade em educação infantil, no qual a professora 

abriu uma discussão com os estudantes, logo após a realização do exercício. 

Durante a realização do exercício, a discussão pode ser aberta ou 

fechada, tendo alguns grupos interagidos, apresentando seus pensamentos. A 

interação foi como uma reunião de professores, sugerindo e discutindo as 

possibilidades e limites das atividades propostas.  

O ponto de discussão era sobre o desenvolvimento dos educandos para 

tal ou tal atividade, analisando as exigências que cada atividade tinha para a 

conclusão do que seria solicitado. 

A seguir, foram enumeradas as propostas de atividades que abordam 

Ecossistema Digital: 

 Atividade de debate e pesquisa sobre os meios de 
comunicação e transmissão existentes e a evolução dos 
mesmos; 

 Atividade comparativa para fomentar o 
entendimento e exposição comparando hardware e 
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software de maneira lúdica, inclusive levando para a sala 
de aula, componentes de hardware, como monitores, 
placas, memórias e outros artefatos, além de programas e 
aplicativos para representar os softwares; 

 Caracterizar como funciona o sistema de redes de 
computadores, especificando a sua evolução; 

 Simulação, através de software específico, para 
conexão de redes de computadores; 

 Estudo prático utilizando estrutura de dados, onde o 
aluno terá de criar um relatório com os códigos e com 
suas palavras definir para que o código serve e comentar o 
mesmo; 

 Em grupos, os alunos deverão criar textos, convertê-
los para binários, trocar com outros grupos e realizar o 
processo inverso; 

O ecossistema foi na dimensão digital, na cibercultura e nos ambientes 

educativos e corporativos, ambos como empresas que tinham sua finalidade. 

Após este debate inicial, deteve-se no que seria pertinente a escola técnica e 

regular, chegando a finalidade de que neste eixo, não haveria tanta diferença 

entre as atividades que seriam vivenciadas no ensino médio. 

As atividades propostas pelos estudantes de LC, participantes da 

pesquisa, em relação a Cultura Digital, foram: 

 Fazer uma linha do tempo a partir da definição de 
ética digital mostrando a evolução digital; 

 Mostrar, de forma lúdica, como utilizar internet de 
forma segura; 

 Realizar análise de casos polêmicos, encontrados na 
internet, sobre ética digital; 

 Criar uma tabela associativa entre crimes digitais e 
os do mundo físico, disponibilizando em redes sociais e 
realizando reflexões e debates sobre os mesmos; 

 Atividades com softwares como Scratch, Robomind, 
para construção de jogos e outras soluções; 

 Realizar pesquisa para conhecer softwares de 
automação. 

Nesta perspectiva, buscou com os programas utilizados em Computação 

ou da Web a elaboração de funções que buscassem discutir e desenvolver a 

conscientização do conhecimento como transitório, imaginando que 

possibilidades existiriam para um futuro próximo ou mais amplo para a 

sociedade. 

O principal resultado esperado do presente trabalho é que seja 

demonstrado como o Pensamento Computacional possibilitaria uma forma de 
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aprendizagem mais ampla, em que os alunos trabalhassem em grupo, se 

comunicassem através da Internet e desenvolvessem habilidades de localizar, 

sintetizar e divulgar informações, ao mesmo tempo em que vão dominando o 

conteúdo das disciplinas estudadas no dia a dia escolar. 

Esse trabalho também tem o intuito de demonstrar que habilidades e 

competências são necessárias para o ensino de Computação ou Computação 

educacional. Habilidades estas que devem estar presentes no dia a dia dos 

professores, como a capacidade de realizar trabalhos vinculados com o projeto 

pedagógico da escola, utilizando os conceitos da Ciência da Computação, com a 

capacidade de demonstrar aos educandos como abstrair as informações mais 

importantes num problema e a capacidade de formar cidadãos que 

compreendam a realidade social em que vivem, desenvolvendo a capacidade de 

trabalhar em cooperação uns com os outros, a capacidade de liderança, 

expressão, interação e troca de informações. 
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5. Considerações Finais 

Diante de tão poucos trabalhos sobre esse assunto, considerou-se esta 

proposta mais um passo em direção a disseminação do Pensamento 

Computacional na Educação Básica, tornando-o acessível à comunidade 

escolar. O PC é necessário para qualquer pessoa e em todos os momentos da 

vida. Sua inserção na escola traz vários aspectos positivos e contribui para o 

processo de construção cognitiva do educando e o prepara para o atual e futuro 

mercado de trabalho. 

Portanto, o limite desta pesquisa foi material de consulta e o desafio foi 

trabalhar com algo contraditório no momento em que um grupo de professores 

desejam substituir o curso de formação de professores para atuar com 

Computação e outros defendem sua continuidade, do qual faço parte. 

Dentre as necessidades identificadas para trabalhos futuros, destaca-se a 

elaboração de método avaliativo para mensurar o nível de assimilação 

alcançado pelos educandos quando estiverem trabalhando o Pensamento 

Computacional. 

Sabe-se que muitos dados ainda se necessita buscar na literatura 

internacional e nacional sobre o ensino de computação em educação básica, 

pois algumas já existem, mas de forma ampla e não direta. Não se pode negar 

que as tecnologias são prioridades do Estado, que possui suas políticas de 

educação e tecnologias. No entanto, reconhecer efetivamente, seria ter uma 

política de aumento do quadro docente das escolas, dando maior oportunidade 

a população de competir no mercado de trabalho, com um conhecimento que é 

eliminatório em atividades avaliativas de emprego. 

Neste sentido, esta pesquisa deixa reflexões e contribui para demonstrar 

que o Ensino de Computação é uma realidade, caso deixem que isto aconteça, 

mas que se tem que lutar para a sua efetivação, seja estudante de LC, 

comunidade escolar, sociedade para que se alcance as políticas educacionais 

dos Estados. 
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