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Resumo. Este artigo descreve os principais desafios e potencialidades do 
curso de Licenciatura em Computação no Brasil, a partir de sua trajetória, 
dos referenciais das Diretrizes Curriculares Nacionais da área e da 
proposição de implantação do curso de Licenciatura em Computação no 
IFRJ, Campus Pinheiral-RJ (em andamento), servindo assim de espaço para 
discussão de sua relevância no cenário de formação do profissional de 
educação em informática no Brasil. 

1. Introdução 

A proposição de criação de um novo curso de Licenciatura em Computação para o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus 
Nilo Peçanha, Pinheiral-RJ, serviu de motivação inicial e levou ao estudo e 
aprofundamento das questões pertinentes a tal perfil de curso, suas especificidades, 
desafios e potencialidades. São sinalizados pontos relevantes para o reconhecimento da 
importância do referido curso, assim como do profissional de educação em informática. 

 São tópicos de interesse relacionados: Licenciatura em Computação; cursos 
superiores da área de informática e computação; e informática na educação. 

2. Objetivos e Metodologia 

São objetivos do presente estudo: 1) Expor um cenário geral de cursos em Licenciatura 
em Computação no Brasil; 2) Sinalizar os principais obstáculos e potencialidades de tal 
formação acadêmica; 3) Relatar a proposição de estruturação de novo curso, pautada na 
adequação com a dinâmica do Mercado de Trabalho e da Academia. 

 Trata-se de uma pesquisa com metodologia de base bibliográfica e documental 
que também incorpora o estudo de caso da implantação (em andamento) do curso de 
Licenciatura em Computação do IFRJ, campus Nilo Peçanha – Pinheiral-RJ. 

3. Licenciatura em Computação na realidade brasileira 

O Ensino Superior na área de Computação no Brasil teve seus primeiros passos em 
1969, com cursos de Ciência da Computação na UFBA e na Unicamp. Na década de 70 
outras instituições como USP, UFMG, UFPE, UFPB, UFRJ abriram cursos na área 
[Cabral et al 2008], como também o ITA e a PUC-Rio, como descrito por Pacitti 
[2000]. Os anos 80 foram marcados pela expansão da oferta, incluindo instituições 
particulares e os cursos de Tecnologia em Processamento de Dados, com foco mais 
pragmático (menos acadêmico), voltados para o atendimento do crescente mercado de 
trabalho. 



  

 O primeiro curso de Licenciatura em Computação no Brasil foi implantado na 
Universidade de Brasília (UnB) em 1997, tendo suas primeiras concepções em 1989.  
A tabela 1 indica a evolução de oferta, sinalizando uma retomada nos últimos anos do 
crescimento gradual dos cursos. 

Tabela 1. Oferta de cursos de Licenciatura em Compu tação no Brasil 1 

Ano 2005 2006 2007 2008 2012 (fev) 2012 (dez) 
Qtde 75 70 65 78 94 99 

 Merece ser destacada a recente participação dos Institutos Federais (instituídos 
pela lei 11.892, de 28/12/2008) na oferta de cursos de Licenciatura em Computação, 
representando 21,2 % dos 99 cursos em atividade atualmente [Brasil, 2012], ocupando 
um espaço que tem sido deixado por instituições particulares de ensino superior. 
Também é digna de menção a existência de 10 cursos (10,1%) realizados na modalidade 
de ensino a distância. 

4. Diretrizes Curriculares 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da área de Computação e Informática (DCNCI) 
definem perfis de cursos, servindo de elemento norteador das propostas educativas. Na 
Tabela 2 é exposto um comparativo entre as DCNCI de 1999 e a proposta de nova 
DCNCI que foi apresentada para consulta pública em 2011, e que recentemente foi 
objeto de parecer do MEC. São as principais características: 

Tabela 2. Comparativo entre as Diretrizes Curricula res - DCNCI 

Diretrizes Curriculares (1999) Diretrizes Curriculares (2011) 

• Definiu as nomenclaturas e perfis de 
cursos 

• Foco conteudista 
• Valoriza uso de Currículo de 

Referência 
• Palavra-chave: Padronização 

• Manteve as nomenclaturas anteriores, 
acrescentando mais uma denominação 

• Foco em competências 
• Oferece mais abertura para escolhas e 

concepções de identidade de curso 
• Palavra-chave: Flexibilidade 

5. Obstáculos e Caminhos 

A formação do licenciado em Computação encontra um campo amplo e específico de 
obstáculos (dificuldades em sua trajetória) e caminhos (potencialidades de atuação a 
serem exploradas), listadas a seguir com base nos estudos efetuados, nas participações 
de congressos da área – como o SBIE2 e o WEI3 – e nas próprias experiências/vivências 
dos autores em relação ao curso. 

                                                 
1 Os dados de 2005 a 2008 foram extraídos de Cabral et al (2008), os de 2012 (fev.) de Matos e Silva 
(2012) e o mas atualizado, de 2012 (dez.), diretamente do sistema E-mec [Brasil, 2012]. 
2 SBIE – Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, edições de 2010 (João Pessoa – PB), 2011 
(Aracaju – SE) e 2012 (Rio de Janeiro – RJ). 
3 WEI – XX Workshop de Educação em Computação – integrante do Congresso da Sociedade Brasileira 
de Computação  - XXXII - CSBC 2012 (Curitiba - PR). 



  

 Obstáculos: 1) ausência da disciplina de computação na educação básica e 
consequente restrição de criação de concursos específicos para profissionais licenciados 
em Computação; 2) menor visibilidade e status do curso em relação às outras 
denominações; 3) desvalorização geral da carreira de professor; e 4) dificuldade na 
integração entre as competências das áreas tecnológicas e pedagógicas. 

 Caminhos: 1) participação em equipes interdisciplinares para mediação 
tecnológica e transposição pedagógica; 2) coordenação de laboratórios de informática 
em escolas; 3) atuação em núcleos de Ensino a Distância (EAD); 4) produção de 
materiais didáticos; 5) desenvolvimento de aplicações educacionais (desktop, em 
nuvem, mobile); e 6) pesquisa acadêmica em informática na educação. 

6. Estruturação de uma Licenciatura em Computação 

A proposição de criação do curso no IFRJ, campus Pinheiral, incorpora as visões de 
profissionais de diferentes áreas e experiências, assim como é oportuna pelo momento 
atual de acordo com os seguintes movimentos: inclusão do curso no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE); chegada da nova DCNCI; necessidade de 
valorização e aumento de oferta de cursos de Licenciatura; e aumento no investimento 
em Tecnologia da Informação (TI) no país4. 

 As concepções pedagógicas e tecnológicas do curso proposto não seguiram 
modelos de outras instituições, reservando a responsabilidade de construção de estrutura 
e identidade próprias, questões valorizadas pelas novas DCNCI. O curso tem como 
principais linhas de atuação o desenvolvimento de aplicações educacionais em ambiente 
web e mobile, a produção de materiais didáticos (impressos e em mídias digitais) e a 
pesquisa em educação a distância. Cria assim um novo espaço regional de soluções 
computacionais e educativas. 

7. Resultados Parciais e Conclusões 

Como resultados parciais do trabalho de estruturação do referido curso, estão sendo 
desenvolvidos os estudos de viabilidade de implantação e o Projeto Pedagógico de 
Curso (PPC), com conclusão de redação prevista para o 1º trimestre de 2013. 

 As principais conclusões que se apresentam para o presente momento são: 1) há 
um crescimento gradual da oferta do referido curso no país, com participação dos 
Institutos Federais neste incremento; 2) o ciclo vicioso que restringe a visibilidade do 
curso e de atuação dos seus egressos requer o rompimento do comodismo e a aposta em 
novos cursos, que produzirão gerações de talentos (formando novas gerações) para o 
desempenho de funções tão necessárias e características; 3) as novas DCNCI 
apresentam avanços em termos de flexibilização e de construção de identidades próprias 
de cursos; 4) diferente de outras licenciaturas, a de Computação permite que o egresso 
atue em diferentes e amplos espaços educativos, indo além da tradicional sala de aula 
(como em núcleos de EAD, desenvolvimento de software educativo, universidades 
corporativas etc) sem a descaracterização de sua função primordial de profissional de 
educação em informática – tais espaços podem oferecer oportunidades de novas práticas 
educativas por meio de novas tecnologias de informação e de comunicação, fugindo da 

                                                 
4 O programa federal TI Maior, lançado em 2012 [Costa, 2012], é parte de um conjunto de políticas 
públicas que refletem a necessidade de investimentos em TI. 



  

instrumentalização pura, ou mesmo contemplar propostas mais recentes de inserção do 
pensamento computacional no ambiente educacional5. 

 Se o Brasil deseja um real salto quantitativo e qualitativo no desenvolvimento 
tecnológico, na apropriação das tecnologias educacionais, no crescimento da 
participação do setor de informática no Produto Interno Bruto, na revolução educacional 
que anuncia, então necessita investir na formação daqueles que estarão nos laboratórios 
de informáticas das escolas públicas (não de forma improvisada e sem formação), nos 
núcleos de EAD, no treinamento em corporações, nas salas de aulas de programas de 
ensino técnico, nas equipes de desenvolvimento de aplicações de ensino. Precisa 
investir nos cursos de Licenciatura em Computação e em seus egressos, para que o 
binômio Computação-Pedagogia possa operar reais contribuições para nosso país. 
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5 Propostas recentes, como a iniciativa Code.org (www.code.org) parecem apontar para esse caminho. 




