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Introdução

Este trabalho tem como objetivo apresentar as atuais 
diretivas e propostas de atuação do grupo de 
Licenciatura em Computação dentro do Projeto 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). O PIBID visa contribuir para o 
aumento das médias das escolas participantes do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e aumentar
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). Além da Licenciatura em Computação, o 
projeto PIBID – UFRPE conta com a participação das 
Licenciaturas em Ciências Agrícolas, Biologia, Física, 
História, Matemática e Química, as quais propuseram 
formas de atuação em duas escolas públicas: Escola 
Lions de Parnamirim e Escola Joaquim Xavier de 
Brito. 

Dentre outras diretivas do Projeto podemos destacar 
o intuito de fomentar experiências metodológicas e 
práticas docentes de caráter inovador, que utilizem
recursos de tecnologia da informação e da 
comunicação, e que se orientem para a superação de 
problemas identificados no processo ensino-
aprendizagem [1]. Mais especificamente, na proposta 
institucional do PIBID, as licenciaturas participantes do 
projeto articularam-se de modo a seguir o eixo 
estruturador Ciência e Contexto, buscando passar o 
conteúdo programático proposto levando em conta o 
contexto sócio-cultural dos alunos, implicações e 

aplicações em seu cotidiano, favorecendo abordagens em 
que eles se identifiquem e desenvolvam sua auto-estima, 
senso ético e crítico que contribuam não apenas para sua 
formação escolar, mas também para a formação do 
cidadão. 

Nesta perspectiva, a atuação dos participantes do 
subprojeto de iniciação à docência do Curso de 
Licenciatura em Computação da UFRPE corrobora para a 
aplicação e ampliação de experiências metodológicas no 
ensino de computação no nível médio, bem como na 
utilização de recursos de informática no ensino das demais 
ciências, mediando ações interdisciplinares e 
multidisciplinares, que envolvam informática na educação
[2], em articulação com os demais subprojetos participantes 
do PIBID-UFRPE. As atuações propostas, metodologia e 
relatos iniciais da execução do projeto são apresentados a 
seguir.

Material e métodos

A. Atuação proposta

A proposta de atuação da Licenciatura em Computação 
no PIBID segue duas vertentes básicas: A primeira, busca 
promover o ensino da Ciência da Computação nas escolas 
públicas, trabalhando de modo lúdico a lógica e abstração 
presentes na modelagem de problemas a serem resolvidos 
com o auxílio do computador, desmistificando os recursos 
computacionais, propiciando aos alunos do ensino básico 
uma formação inicial nesta área do saber. Uma segunda 



forma de atuação do grupo visa promover a Informática 
na Educação, onde técnicas de informação e 
comunicação são utilizadas no ensino das ciências em 
articulação com as outras áreas participantes do PIBID 
– UFRPE, as quais têm um papel essencial na seleção 
de material, crítica e diretivas para o desenvolvimento 
de novas ferramentas de ensino. Um exemplo da 
segunda forma de atuação seria a utilização de 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), como o 
Moodle [3], para a mediação e gerenciamento da 
execução dos componentes curriculares.

B. Metodologia

A metodologia aplicada nesta primeira fase de 
implantação do projeto PIBID nas escolas participantes 
consistiu de visitas dos bolsistas aos laboratórios de 
computação presentes nas escolas, para análise de suas 
condições de uso, identificando recursos disponíveis, 
capacidades das máquinas, velocidade da rede e 
analisando a forma como os integrantes das escolas 
utilizam os recursos computacionais existentes. 

Além desta análise de recursos físicos também foi 
traçado o perfil dos professores que trabalham nas 
escolas. Com o auxílio dos supervisores participantes 
do PIBID em cada escola, foram aplicados 
questionários aos professores buscando identificar sua 
familiaridade com recursos computacionais e outras 
tecnologias, como datashow, por exemplo.

Uma vez identificados os recursos disponíveis e as 
necessidades específicas de cada escola o grupo propôs 
um curso de qualificação para os professores visando 
promover uma melhor utilização dos recursos já 
disponíveis [1]. O material do curso foi desenvolvido 
seguindo uma proposta interdisciplinar, buscando 
colaboração com outras Licenciaturas participantes do 
Projeto diretamente envolvidas na abordagem utilizada.

Resultados

A. Descrição dos Laboratórios

Foram levantados alguns pontos referentes à infra-
estrutura dos laboratórios, como por exemplo: espaço 
físico, quantidade de computadores em funcionamento, 
sistemas operacionais, softwares instalados, acesso à 
internet e equipamentos auxiliares, bem como o nível 
de capacitação dos professores para a utilização desses 
recursos.

A Escola Lions de Parnamirim possui um laboratório 
de informática onde ocorrem as aulas de disciplinas 
que utilizam apresentações com vídeos ou multimídia. 
Conta com dez computadores funcionais com sistema 
operacional Linux, um datashow, um aparelho de 
televisão e acesso à internet.

A Escola Joaquim Xavier de Brito, por sua vez, 
possui um laboratório com 18 computadores funcionais 
com sistema operacional Windows e acesso à internet.

Além dos laboratórios de informática, os professores 
de cada escola dispõem de notebooks para auxiliar os 
trabalhos necessários à atividade docente. 

B. Perfil dos Professores

Apesar dos recursos tecnológicos das escolas, uma parte 
considerável do corpo docente não está apta a usufruir dos 
recursos disponíveis, deixando esse material subutilizado. 
Este fato motivou o grupo a promover um curso para 
capacitação dos professores. 

As dificuldades relatadas pelos supervisores das escolas 
contribuíram para melhoria do planejamento dos trabalhos 
subseqüentes e para apresentação de uma proposta de uso 
da tecnologia voltada a um contexto de trabalhos 
diferenciados.  

A partir do delineamento do perfil dos professores e de 
suas necessidades, o curso introdutório foi proposto 
buscando contemplar o maior número de docentes, 
levando-se em consideração suas disponibilidades de 
horários.

C. Material Didático Produzido

Em sua maioria, os cursos de introdução à informática 
recaem na compreensão básica do funcionamento do 
hardware, utilização de sistemas operacionais, e utilização 
de aplicativos como processadores de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações digitais e internet.

O curso proposto além de abranger os tópicos 
tradicionais busca contemplar em seu conteúdo a
interdisciplinaridade.  Explora formas de utilização do 
aparato tecnológico existente para a realização de 
atividades inovadoras que possam auxiliar o professor a 
ministrar o conteúdo de suas disciplinas. 

Como exemplo da interdisciplinaridade, podemos citar a 
estratégia utilizada na elaboração das aulas sobre 
hardware. Neste módulo foi abordada a motivação 
histórica e social para miniaturização dos dispositivos e a 
necessidade de desenvolver máquinas de custo mais 
acessível, em seguida fizemos uma explanação sobre 
aspectos físicos do funcionamento de dispositivos como 
disco rígido, memórias, entre outros. Visando atender às 
necessidades imediatas dos professores buscou-se 
apresentar os componentes disponíveis atualmente, sua 
influência no desempenho dos computadores e fatores que 
podem, por exemplo, ser determinantes na aquisição de um 
computador. Para isso contamos com a colaboração dos 
grupos de Licenciatura em Física e Licenciatura em 
História. 

Após o curso com os professores, os estudantes serão 
contemplados com um curso introdutório de informática e 
seminários com temas ligados a edição de vídeos, 
programação básica de computadores, jogos digitais 
educacionais, e experimentos com robótica.

Discussão

Nas aulas iniciais foram abordados os principais 
componentes do computador e suas funções, inclusive com 
a apresentação física de alguns equipamentos.

O curso apresenta uma boa receptividade por parte dos 
professores, porém durante sua execução, surgiu a 
necessidade de modificações no conteúdo elaborado devido 
à heterogeneidade dos participantes em relação ao 
conhecimento prévio de informática.



Para a próxima etapa os trabalhos englobarão 
atividades com participação de outras disciplinas, numa 
tentativa de contextualizar os conteúdos em atividades
práticas ligadas à utilização de computadores.
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