
O ENSINO DE INFORMÁTICA COM CURRÍCULO FLEXÍVEL:
UM ESTUDO DE CASO NA FUNDAÇÃO CEPASA DE UNAÍ-MG

Bruno de Oliveira Rocha

Grupo de trabalho: Educação e Novas Tecnologias

Resumo

Com  os  recentes  avanços  tecnológicos  e  a  democratização  do  acesso  aos
smartphones, computadores e outros itens digitais, o ensino de informática se tornou
um  desafio.  As  crianças  e  adolescentes  já  nascem  dentro  de  um  mundo
informatizado,  cuja  instrumentalização  para  usar  esses  recursos  é  praticamente
natural. No entanto, a curva de aprendizagem da informática, principalmente para
aqueles  que vieram antes da revolução  tecnológica  ocorrida  a  partir  do  final  da
década de 90 do milênio passado, pode ser fator decisivo para aumentar a evasão
escolar. Surgiu em janeiro de 2018, portanto, no Noroeste de Minas Gerais, a ideia
de um professor  precário de escola  pública,  no ato desempregado,  de utilizar  a
mesma metodologia que usou no início de sua carreira para aumentar o número de
formandos em informática no Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e
Ambientais (Cepasa) de Unaí-MG. A metodologia é simples, embasada em partes
na pedagogia da autonomia de Paulo Freire e na metodologia construtivista de Maria
Montessori,  no  entanto,  a  partir  do  acompanhamento  que  vem  sendo  feito,  há
grande expectativa para os resultados que deverão ser finalizados em Novembro de
2018, mês em que serão concluídas as atividades com a quinta turma do curso. O
método vem sendo testado da seguinte forma: cada turma formada tem um tempo
de duração diferente, alterado em função do número de dias da semana em que há
aula,  no  entanto  todas  têm  o  mesmo  número  de  horas/aula  ministradas  (32
horas/aula para o nível básico e 40 horas/aula para o nível intermediário). O que
altera o conteúdo ministrado de uma turma para outra são os próprios alunos. É a
partir da necessidade, enxergada através de observação e pesquisa com os alunos,
que há um redesenho das aulas, da quantidade específica de conteúdo de cada
área  da  informática,  de  cada  software,  que  será  necessário  ministrar.  Há  como
exemplo, a segunda turma de informática básica que se formou este ano, cujo 85%
dos alunos já tinham contato básico com a informática nos últimos 5 anos. O tempo
dedicado às instruções sobre o computador e o funcionamento da máquina foram
mínimos, abrindo espaço para sanar uma grande lacuna existente no domínio de
conhecimento deles: a navegação segura na internet. No presente trabalho serão
apresentados  vários  dados  referentes  às  turmas,  suas  autoavaliações  e  o
desenvolvimento  escolar  de cada aluno.  Os detalhes  referentes à construção da
metodologia, as pesquisas realizadas e os depoimentos dos alunos serão endosso
para o documento-base do curso de informática ofertado na fundação,  o projeto
pedagógico do curso. Embora o curso seja livre, é fundamental facilitar o ensino, a
progressão do método e sobretudo, sistematizar o esquema de oferta dos cursos à
comunidade  por  meio  de  um  documento  característico  de  cursos  técnicos.  A
Fundação  Cepasa  atualmente  passa  por  uma reestruturação  de  gestão,  física  e
expansão de ramos de atuação. Existente em Unaí desde 1993, anteriormente como
Fundação Vida, o Cepasa hoje tem mais de 400 alunos ativos por semana, entre
alunos  do  curso  de  Guarda  Mirim,  referência  regional,  o  curso  de  Secretariado
(oferecido como Preparatório para o Mercado de Trabalho), o curso de Informática
(objeto de estudo desta pesquisa), os cursos livres de balé, música, corte e costura,
judô,  karatê,  capoeira,  teatro,  etc.,  e  o grande responsável  pelo  reconhecimento
público do Cepasa na sociedade unaiense, a formação de adolescentes e jovens do
Programa Jovem Aprendiz do Ministério do Trabalho e Emprego, que segue projeto



pedagógico  próprio  com  inspeções  periódicas  dos  órgãos  fiscalizadores.
Contribuíram significativamente  para  que  este  trabalho  se  tornasse  realidade  os
estudos dos autores Amorim e Calloni (1996) e Valente et al (1999), ampliando o
senso crítico necessário para a execução de um projeto de pesquisa que envolvesse
mais  que  ministrar  aulas,  e  sim  uma  validação  de  um  método  até  então
hipoteticamente positivo. Já para adequação do projeto à exportação do currículo
flexível para além das paredes da fundação Cepasa, pensando num ensino básico
público de melhor qualidade, foi utilizado o conteúdo de Parra (2011). Espera-se, na
finalização  deste  trabalho  de  pesquisa,  a  construção  de  um  artigo  para  ser
apresentado  em  novos  eventos,  com  os  resultados  da  pesquisa.  Aguarda-se
resultados que possam impactar a sociedade do município de Unaí-MG, em primeira
escala, sobretudo a comunidade já integrada à fundação aonde se desenvolve o
estudo de caso. Por fim, a presente pesquisa ainda não pode gerar conclusões, visto
seu caráter ainda inconcluso.

Palavras-chave: informática, currículo flexível, ensino, Cepasa.

REFERÊNCIAS

AMORIM, F. V.; CALLONI, H. A teoria da complexidade. Encontro de Pós-
Graduação. Rio Grande do Sul, 1996. 

PARRA, N. Informática e educação. Em Aberto, v. 2, n. 17, 2011. 

VALENTE, J. A. et al. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: 
Unicamp/NIED, v. 6, 1999. 

______. Informática na educação: instrucionismo x construcionismo. Manuscrito 
não publicado, NIED: UNICAMP, 1997. 


