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Resumo
O tema desta pesquisa é o papel da Gestão Escolar em relação à utilização de TICs como recurso
didático-pedagógico por Professores de Educação Básica. O problema que norteou a investigação foi:
Como a Gestão Escolar pode contribuir para a utilização de TICs como recurso didático-pedagógico por
Professores de Educação Básica? Trata-se de uma questão cuja análise deve contribuir para o
aperfeiçoamento das práticas de gestão que se desenvolvem nas instituições de ensino públicas desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio. O objetivo geral, portanto, foi compreender a atuação da Gestão
Escolar no fomento à utilização de TICs por Professores de Educação Básica. O estudo se justifica por
tratar de um assunto pouco abordado na pesquisa científica brasileira. No contexto da cibercultura, a
geração de estudantes nativos digitais exige mudanças na postura da escola em relação ao processo de
ensino-aprendizagem. A Gestão Escolar, assim, pode contribuir para a melhoria deste processo nas
escolas públicas de Educação Básica. A metodologia baseou-se em pesquisa qualitativa, exploratória e
bibliográfica. Os principais referenciais teóricos que sustentam as argumentações são de Heloísa Lück,
Marc Prensky, Francisco Imbernón, Pierre Lévy e Maurício Gebran. A preferência por autores nacionais e
internacionais se justifica pelo interesse em expandir a compreensão dos fatos analisados. Constatou-se,
então, que a Gestão Escolar deve atuar em três aspectos: formação docente continuada, acesso aos
recursos tecnológicos e promoção de uma cultura de utilização de TICs nas instituições de ensino. Em
tempos de cibercultura, a escola necessita se reformular enquanto promotora do acesso ao conhecimento e
a iniciativa deve partir dos profissionais que nela atuam.
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1. Introdução

A utilização crítica de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como
recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica (PEBs) favorece a
qualidade da Educação. O tema desta pesquisa é o papel que a Gestão Escolar (GE)
assume enquanto incentivadora deste uso. Propõe-se o seguinte problema de
investigação: Como a Gestão Escolar pode contribuir para a utilização de TICs como
recurso didático-pedagógico por Professores de Educação Básica?
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Em relação às justificativas, destaca-se que a Gestão Escolar é decisiva no
fomento à utilização de TICs por Professores de Educação Básica. No Brasil, no
entanto, poucas pesquisas abordam o tema, que se relaciona diretamente à
aprendizagem da atual geração de estudantes (a geração Z, tipicamente tecnológica).
Outra justificativa importante é a relação do tema com o protagonismo dos
gestores locais em relação à elevação da qualidade do ensino. Acredita-se na iniciativa
dos Profissionais da Educação no próprio local de trabalho para promover um ensino
que seja significativo para os estudantes.
O objetivo geral desta investigação é compreender a atuação da GE no fomento
à utilização de TICs como recurso didático-pedagógico por Professores de Educação
Básica. Traçaram-se os seguintes objetivos específicos: analisar o papel da GE enquanto
articuladora da formação docente continuada para a utilização de TICs; investigar a
atuação da GE enquanto promotora do acesso às TICs e analisar as ações da Gestão
Escolar enquanto incentivadora de uma cultura de utilização de TICs.

2. Desenvolvimento

2.1 Revisão de Literatura

No Brasil, a Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. O PEB é o profissional licenciado para atuar ou na
Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental (no caso do
graduado em Pedagogia – Licenciatura Plena) ou nos Anos Finais (6º ao 9º) do Ensino
Fundamental e Ensino Médio (graduados em Licenciaturas específicas).
A GE deve ser exercida de maneira integrada pelo Diretor, Vice-diretor,
Supervisor Pedagógico e Orientador Educacional. Lück (2001) corrobora esta noção ao
propor que a equipe gestora trabalhe de modo sinérgico. Objetivos e metas comuns
devem pautar a atuação da equipe para que se obtenha uma Educação de qualidade.
A Gestão Escolar ocorre em três dimensões (pedagógica, administrativa e
financeira). Elas são complementares entre si e permitem ao gestor alcançar níveis de
autonomia juntamente com o coletivo da instituição de ensino (LÜCK, 2009).
Conforme Gebran (2009), as TICs são ferramentas que conjugam os recursos de
armazenamento e processamento da informação. Elas possibilitam a comunicação,

interação e colaboração entre pessoas separadas no espaço e/ou no tempo. Peré (2009, p.
206) complementa o conceito ao indicar que as novas TICs são “basadas en Internet”2.
A cibercultura, termo proposto por Lévy (1999), corresponde à cultura criada
pela utilização das TICs na sociedade. As formas de pensar, registrar e divulgar ideias
transcendem as barreiras do meio físico e adquirem cada vez mais um caráter virtual.
Ao assumir o trabalho didático, o PEB se sente despreparado para desenvolver
um ensino com tecnologias. Imbernón (2011, p. 43) corrobora esta ideia ao considerar
que o “tipo de formação inicial que os professores costumam receber não oferece
preparo suficiente para aplicar uma nova metodologia, nem para aplicar métodos
desenvolvidos teoricamente na prática de sala de aula”.
A mera utilização de TICs na sala de aula não inova o ensino. É necessário
desenvolver competências e habilidades para tal uso. Imbernón (2011, p. 40) afirma:
Devemos evitar a perspectiva denominada genericamente “técnica” ou
“racional-técnica” e basear os programas de formação no desenvolvimento de
competências [...] que consistem em determinados tipos de estratégias
tendentes a realizar a mudança com procedimentos sistemáticos [...].

Conforme Prensky (2017), os nativos digitais são a nova geração de estudantes
(geração Z) e a geração Y. Pischetola (2016, p. 40) destaca que eles são “uma geração
extremamente habilidosa no uso técnico das mídias digitais e no acesso aos recursos da
web”. A GE deve estar atenta ao ensino que se oferece aos nativos digitais, pois as TICs
podem dinamizar o trabalho didático e estimular o interesse discente.

2.2 Resultados e Discussão

Conforme Gil (2002), classifica-se a investigação como qualitativa em relação à
abordagem. No que se refere aos objetivos, a pesquisa é exploratória. Já em relação aos
procedimentos utilizados, classifica-se este trabalho como bibliográfico. Os resultados
apontam três ideias-força que sustentam a pesquisa.
A primeira ideia-força indica que a GE deve promover a formação continuada
dos PEBs na perspectiva do desenvolvimento de competências e habilidades para
utilização de TICs como recurso didático-pedagógico. Imbernón (2011), ao desvelar as
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falhas no processo de formação inicial docente, atribui importância significativa aos
processos de formação continuada.
As condições da formação inicial obtida nas licenciaturas são insuficientes no
que se refere à apropriação das TICs. Além disso, no passado os cursos de formação
docente não apresentavam disciplinas sobre a inserção de tecnologias na Educação
Básica.

Há algumas décadas, não era comum utilizar TICs nas escolas, o que

influenciou toda uma geração de professores que ainda hoje atua na rede pública de
ensino. Atualmente, os currículos dos cursos de formação docente brasileiros
apresentam, na maioria das vezes, apenas teorias sobre os novos recursos tecnológicos.
A escola é o lócus privilegiado da formação docente continuada, pois as
necessidades de desenvolvimento de competências e habilidades surgem no cotidiano
do trabalho didático (IMBERNÓN, 2011). Assim, o Gestor Escolar deve se atentar ao
trabalho dos docentes em um modelo de gestão por competências. A avaliação de
desempenho dos PEBs, neste sentido, favorece o monitoramento da utilização de TICs e
possibilita identificar lacunas que indicarão a necessidade de formação continuada.
Os momentos de capacitação podem ocorrer nas reuniões pedagógicas. Uma
alternativa viável seria identificar sujeitos mais experientes na utilização de TICs em
sala de aula (outros professores ou técnicos que trabalhem nos setores de Tecnologia
Educacional dos órgãos governamentais, por exemplo). Duas dimensões da Gestão
Escolar, na perspectiva de Lück (2009), relacionam-se neste contexto: a dimensão
pedagógica (no que se refere à formação docente) e a administrativa (no tocante à
gestão de pessoas).
A segunda ideia-força desta investigação remete ao papel da GE em relação ao
acesso às TICs, o que caracteriza as dimensões administrativa e financeira propostas por
Lück (2009). Viabilizar tal acesso será possível se um conjunto de ações ocorrerem de
forma integrada. Algumas destas ações são a manutenção dos recursos tecnológicos
disponíveis nas escolas e a prevenção de danos aos equipamentos. Tais iniciativas se
justificam pela constatação de que à noção de patrimônio público muitas vezes se
associa o descuido por parte dos próprios usuários.
Não se admite, tão pouco, que os Laboratórios de Informática e os equipamentos
móveis mantenham-se inacessíveis aos PEBs e aos estudantes para evitar danos. A
utilização de TICs é um direito dos atores principais do processo de ensinoaprendizagem (professor e aluno) em um contexto de cibercultura (LÉVY, 1999).

Quanto à aquisição de equipamentos, as escolas públicas podem participar de
programas governamentais. Uma outra forma de obter tecnologias é a participação dos
estudantes, PEBs e da própria equipe gestora em concursos que premiem vencedores.
A presença de PEBs ou estudantes com necessidades educacionais especiais
(NEEs) na escola exige atenção, por parte da GE, às condições de acessibilidade em
relação às TICs. Os Professores de Apoio, que atendem ao público-alvo da Educação
Especial, também devem apoiar a promoção da acessibilidade. Adaptações
arquitetônicas (rampas e portas mais largas, por exemplo) e de mobiliário (móveis
adaptados) não podem ser descartadas pela equipe gestora.
A terceira ideia-força é a mais complexa, pois integra as ideias anteriores e
revela o maior desafio à utilização de TICs na Educação Básica. Trata-se de criar uma
cultura de utilização de tecnologias na escola, o que delineia a integração entre as
dimensões pedagógica e de gestão de pessoas. Na perspectiva de Prensky (2017), esta
questão se relaciona diretamente às tensões entre nativos digitais e imigrantes digitais.
Lück (2009, p. 116) considera que a cultura organizacional compreende as
“práticas regulares e habituais da escola, a sua personalidade coletivamente construída”.
Neste conjunto, incluem-se o trabalho da equipe gestora e dos professores, o papel
assumido pelos estudantes, os níveis de participação da comunidade, as TICs
disponíveis, as metodologias e ideologias que sustentam o trabalho coletivo.
Alterar as posturas, os valores e as concepções sobre o que é ensinar, o que é
aprender, o que são e como utilizar as TICs é um processo que ocorre paulatinamente.
São ações complexas que demandam iniciativa por parte da GE para mobilizar o corpo
docente, bem como exige comprometimento dos PEBs.
A equipe gestora deve, ao constatar a mudança na cultura organizacional da
escola, registrar democraticamente no Projeto Político-Pedagógico (PPP) o novo perfil
de trabalho com TICs. Após o registro, é também missão da GE retomar constantemente
a utilização de Tecnologias como aspecto cultural da escola.

3. Conclusão

Ao concluir a pesquisa, o autor considera que cumpriu o objetivo geral e os
específicos. As ideias-força apresentadas sistematizam referenciais teóricos diversos em
torno do papel da Gestão Escolar no fomento à utilização de TICs por Professores de

Educação Básica. A partir do problema de pesquisa, sustentaram-se práticas de GE na
liderança de uma verdadeira inclusão digital dos PEBs nas unidades escolares públicas.
Recomenda-se o aprofundamento das discussões propostas nesta investigação,
pois seria interessante conhecer outras perspectivas sobre o tema. É desejável também
que a formação dos gestores escolares aborde explicitamente as questões referentes à
utilização de TICs por Professores de Educação Básica. Acredita-se que somente com
esforço e comprometimento coletivo será possível fortalecer os atores da gestão
tecnológica nas escolas públicas.
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