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Resumo 

Este relato apresenta as ações desencadeadas ao longo da pesquisa sobre o papel das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como recursos educacionais aplicados nos 
processos pedagógicos e administrativos de uma escola pública rural de um município no 
interior do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo principal é promover um processo de 
reflexão e ação sobre a gestão democrática das TIC’s na escola, sua utilização e seus 
resultados na aprendizagem, através do embasamento teórico de autores como Miranda 
(2007), Sette (s/d) e Almeida (2009) e da metodologia da Pesquisa-Ação (Franco, 2005). Os 
resultados mais relevantes foram a reflexão coletiva sobre a importância das TIC nos 
contextos pedagógico e administrativo da escola e a adoção de novas metodologias na prática 
didática.  
 
Palavras-chave: Gestão Democrática. Tecnologias da Informação e Comunicação. Escola 
Rural.  
 
Introdução  

 

O presente relato apresenta a análise das ações desencadeadas ao longo da pesquisa 

circunscrita ao papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como recursos 

educacionais aplicados nos processos pedagógicos e administrativos de uma escola pública 

rural de um município no interior do Estado do Rio Grande do Sul.  

A escola objeto deste trabalho pertence à rede municipal e possui 230 alunos (dados do 

Censo Escolar – 2013), atendidos por 25 docentes com atuação em sala de aula e mais 5 

professores em funções pedagógicas paralelas e/ou interdisciplinares, como educação 

especial, informática, desportos, horta escolar e educação ambiental. A organização 

administrativo-pedagógica da escola consiste na atuação de um Diretor; um Vice-Diretor; 

coordenação pedagógica específica para Séries Finais e Iniciais; biblioteca assistida por 
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professores da área de letras para Séries Finais e Magistério para Séries Iniciais; Círculo de 

Pais e Mestres (CPM) atuante.  

As práticas pedagógicas na escola possuem como base norteadora o Projeto Político-

Pedagógico (Vera Cruz, 2011), constantemente (re)atualizado, o Regimento Escolar (Vera 

Cruz, 2006 – em atualização), os Planos de Estudos e as deliberações oriundas das reuniões 

pedagógicas e das reuniões do CPM. É desenvolvido na escola um conjunto de projetos 

pedagógicos curriculares e extracurriculares, quando que são realizados em forma de oficinas. 

Em parceria com a mantenedora – Secretaria Municipal de Educação (SMED) – são 

desenvolvidos trabalhos de teatro e ensino de música. Em parceria com instituições privadas, 

a escola já obteve: o apoio de uma empresa transnacional do ramo fumageiro2 que auxiliou 

financeiramente a construção da infraestrutura física, que atualmente comporta a inclusão 

escolar e a inclusão digital3, através da Sala de Recursos e do Laboratório de Informática; a 

parceria com a Associação dos Fumicultores Brasileiros (AFUBRA) através da participação 

dos estudantes e professores nas atividades do Projeto Verde é Vida. A escola também 

desenvolve projetos de educação ambiental, dança, artesanato, ciências, artes, equipes 

desportivas, ações interdisciplinares entre as disciplinas do currículo e iniciação científica. 

A escola passou por transformações significativas em diversos segmentos nos últimos 

anos. O redimensionamento da aplicação dos recursos financeiros, humanos e pedagógicos, a 

incorporação de novos projetos e ideias, associados à constante busca por uma gestão mais 

democrática geraram estas mudanças. O Projeto Político-Pedagógico (PPP) foi (re)elaborado 

em 2011, contando com a efetiva e democrática participação da comunidade escolar. Os pais 

dos alunos foram consultados em assembleia e convidados a fornecerem sugestões para 

aperfeiçoar as ações pedagógicas da escola. Os professores debateram diversos temas 

pertinentes ao PPP durante o ano letivo, visando definir conceitos e esclarecer o que a escola 

é, o que ela quer, pode e o que ela deve ser. Os alunos tiveram e têm a liberdade de proporem, 
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ponderarem seus anseios, sugerirem e definirem as regras de conduta e convivência no 

ambiente escolar.  

A localização da escola na zona rural, por si só, já estabelece uma dificuldade 

considerável em termos de qualificação da prática pedagógica. Distante da sede e diante de 

comunicação bastante prejudicada em virtude de sua localização, contatar a mantenedora, 

buscar novas metodologias e ferramentas de ensino e apoio à aprendizagem sempre 

constituíram desafios consideráveis. Entretanto, nos últimos anos, buscou-se por meio da 

interação entre gestão, coordenação pedagógica, professores e comunidade, atender à 

demanda – social, mundial, imposta pela sociedade moderna - no sentido de qualificar a 

proposta pedagógica na perspectiva tecnológica. Foram realizadas aquisições de 

equipamentos, a revitalização do laboratório de informática, busca de parcerias no sentido de 

aperfeiçoar os equipamentos existentes. Com muito esforço por parte da comunidade escolar, 

em fevereiro de 2012 foi instalada a internet via rádio. A partir destas transformações 

estruturais, passaram a ser realizadas formações internas, visando apropriar os docentes e 

funcionários dos conhecimentos necessários para o eficaz e didático uso dos equipamentos e 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) disponíveis na escola. 

 O objetivo principal desta ação é promover um processo de reflexão e ação sobre a 

gestão democrática das TIC’s na escola, sua utilização e seus resultados na aprendizagem. 

Buscamos, também, verificar a importância das TIC’s junto à comunidade escolar quanto aos 

seus benefícios à aprendizagem e à educação de qualidade, incentivar através de formações 

em serviço a utilização dos recursos tecnológicos educacionais disponíveis na escola e 

diagnosticar o índice de utilização das TIC’s por parte dos professores, bem como os métodos 

empregados.  

Esta análise é embasada teoricamente por autores como Miranda (2007), Sette (s/d), 

Almeida (2009) e Freire e Papert (1996). Além dos autores citados, convém salientar as 

recentes contribuições de Jordão (2012), Lagarto (2013) e Amante (2013) na organização 

desta investigação. A metodologia empregada é a da Pesquisa-Ação, defendida por Franco 

(2005), a qual implica a participação coletiva dos sujeitos envolvidos no processo, em uma 

perspectiva de análise crítica e dialética, de tomadas, reflexões e retomadas, objetivando a 

transformação da realidade.  

Os desafios de incorporar as TIC’s à educação do campo são grandes, especialmente no 

tocante à importância da conscientização do poder público com relação à necessidade urgente 



 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 5 - número 9 – dezembro 2013 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

de investimentos em educação. Promover e dotar as escolas públicas, especialmente aquelas 

localizadas nas áreas periféricas e rurais, de infraestrutura e de equipamentos contextualizados 

com necessidades tecnológicas demandadas na sociedade capitalista do Século XXI, torna-se 

imprescindível para que nós educadores, tenhamos condições de formarmos cidadãos 

preparados, conscientes e críticos.  

 

Embasamento Teórico  

 

É importante ressaltar que o marco teórico que rege o presente relato fundamenta-se na 

concepção da Gestão Escolar Democrática. Historicamente o trabalho do gestor escolar 

público no Brasil tem uma função burocrática, destinada à comunicação às instâncias e aos 

gestores superiores sobre o andamento das ações e atividades realizadas na escola. Para 

interromper esta prática perversa e nada democrática, conjecturamos duas opções: o 

redimensionamento da forma de acesso ao cargo, através de eleições de gestores escolares 

institucionalizadas e participativas na Comunidade Escolar ou; a transformação paradigmática 

do processo de Gestão Escolar, incorporando a perspectiva democrática à sua consecução. Na 

concepção de Gestão Democrática compete ao diretor articular e incentivar a prática de ações 

colegiadas no ambiente escolar. (Oliveira; Moraes e Dourado, 2012.) 

 O trabalho do gestor escolar na perspectiva democrática pressupõe a mediação entre o 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) coletivo da escola a as ações dos sujeitos sociais, ou 

daqueles que preferimos denominar de agentes sociais da escola. Entendemos também que o 

trabalho do gestor escolar é um processo, ou seja, não possui fim em si mesmo e é constante. 

Neste sentido, a luta política cotidiana da Gestão Escolar Democrática propõe desenvolver as 

suas atribuições de promover mecanismos de superação dos obstáculos, articular e garantir a 

participação dos segmentos escolares nos processos de decisão de forma a partilhar o poder e 

organizar a Comunidade Escolar.  

Quando falamos em Gestão Democrática estamos falando em participação dos órgãos 

colegiados na organização e gestão dos rumos da escola, da aprendizagem e de seus 

resultados, dos objetivos e metas traçados, buscados e alcançados coletivamente. Azevedo e 

Mendonça (2012) são muito claros quando colocam que construir uma escola mais 

democrática implica a participação dos agentes sociais da escola, a saber, as professoras, as 

crianças, as famílias, a gestão, a comunidade. Entretanto, na perspectiva atual marcada pela 
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égide da lógica capitalista, impõe-se como desafio no cotidiano escolar, pensá-lo como 

possibilidade de participação, pois “(...) se faz necessário o reconhecimento da diferença e dos 

outros sujeitos enquanto legítimos outros”. (Azevedo e Mendonça, 2012, p. 2).  

A escola objeto desta análise, dada sua localização em zona rural, dado o desamparo 

histórico das escolas do campo por parte dos governos e das políticas públicas, sempre teve 

dificuldades em avançar em termos de tecnologias na educação. Estas desigualdades sociais 

são evidenciadas por Amante (2013, p. 167-168) ao citar autores como (Dutton; Helsper, 

2009; Jones; Fox, 2009; Jones et al. 2009) e reiterarem que “(...) o uso das tecnologias digitais 

é diferenciado consoante o estatuto sócio econômico e classe social, bem como a etnia, o 

género, a localização geográfica, a idade e o nível educativo dos utilizadores”. Amante (2013) 

prossegue nesta perspectiva ao citar um recente estudo organizado pela Intel e pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) que confirmam as disparidades no tocante ao acesso à 

Internet por parte de mulheres, por regiões em desenvolvimento, por pobres e nos meios 

rurais, geralmente em níveis quantitativos e qualitativos reduzidos em relação aos países 

desenvolvidos e preponderantemente urbanos. 

A falta de recursos ou de ideias para a sua aplicação em tecnologias educacionais, 

ausência de incentivo, laboratórios de informática fechados ou com equipamentos obsoletos 

e/ou em desuso, falta de acesso à internet, DVD estragado, entre outros tantos problemas que 

afetam a escola brasileira em geral, são motivos particulares que levam ao abandono e ao 

descrédito por parte dos professores e demais profissionais da educação quanto à utilização 

qualificada das TIC’s aplicadas ao processo ensino-aprendizagem.  

Entendemos por TIC’s a conexão entre a informática e a tecnologia das comunicações, 

tendo a internet – ou a world wide web (www) – sua forma de expressão mais destacada. 

Quando aplicadas na educação e/ou com finalidade educativa, as TIC’s podem ser 

consideradas um subdomínio das tecnologias educativas. Tecnologias Educativas consistem 

na aplicação de tecnologia – qualquer que seja – aos processos voltados à educação, à 

concepção, ao desenvolvimento e à avaliação da aprendizagem. (Miranda, 2007). 

Até há pouco tempo, havia uma resistência grande da comunidade escolar quanto às 

perspectivas de melhorar o ensino e as demais atividades escolares por meio das tecnologias, 

pois estas sempre estiveram muito distantes da realidade da escola. No entanto, nos últimos 

anos, a comunidade escolar tem buscado realizar ações visando fomentar a aprendizagem dos 

alunos através da revitalização do uso das TIC’s na escola. Este processo, embora difícil e 
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trabalhoso, tem sido viabilizado gradativamente por meio de parcerias entre a escola, 

comunidade escolar, Secretaria Municipal de Educação (SMED), Prefeitura Municipal e 

iniciativa privada buscando garantir aos professores ferramentas didáticas e recursos de 

ensino, enquanto aos estudantes, a inclusão digital e novas formas de aprendizagem.  

Neste contexto, concordamos com Freire (19964) 

 
(…) a minha questão não é acabar com a escola, é mudá-la completamente, é 
radicalmente fazer que nasça dela um novo ser tão atual quanto a tecnologia. Eu 
continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à 
altura do seu tempo não é soterrá-la, mas refazê-la.  

 

Lagarto (2013) relaciona com propriedade as TIC’s à inovação e à educação. Segundo o 

autor, as TIC’s, “(...) ao serem incontornáveis na sociedade em geral, também entram de 

forma abusiva no espaço escolar”, gerando um novo paradigma nos processos metodológicos 

e didáticos do professor que não mais se centrarão no modo de ensinar, mas sim nas formas 

de aprender por parte dos seus alunos, o que reflete a valiosa ferramenta a disposição dos 

docentes. (Lagarto, 2013, p. 133). 

Com relação específica à organização das TIC’s na escola, o papel do gestor consiste, 

além da compreensão dos conceitos de gestão e de tecnologia, na socialização das tecnologias 

e da sua utilização visando a produção de saberes, apoiando a emergência dos movimentos de 

mudança na escola e percebendo no uso das tecnologias possiblidades de a escola se 

desenvolver. (Almeida, 2009). 

Portanto, 

a incorporação de tecnologias nas atividades da escola envolve distintos aspectos da 
gestão decorrentes do efeito de gerir, administrar, proteger, manter, colocar em 
ordem, ou seja, de tornar utilizáveis os recursos tecnológicos. Isto significa registrar, 
organizar, recuperar e atualizar as informações; produzir estratégias de comunicação 
e participação; abrigar e administrar as atividades, conteúdos e recursos; gerir 
ambientes e processos de avaliação; estabelecer novas relações com a história, 
consigo mesmo, com o mundo e com o saber. (Almeida, 2009, p. 2).  

 

A incorporação de tecnologias nos ambientes educacionais – públicos e privados – 

constitui uma prática que vem evoluindo significativamente nos últimos anos, ao mesmo 

tempo em que desafia os gestores escolares e os docentes quanto à sua efetiva utilização.  

É importante ressaltar que o emprego das Tecnologias da Informação e Comunicação no 

ensino não se refere a uma experiência revolucionária no campo educacional, pois as 
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tecnologias não são capazes de chegar a este ponto (Miranda, 2007). De acordo com Sette 

(s/d), as TIC também não representam uma panaceia, ou seja, não constituem por si só a 

solução definitiva para a cura de todos os males e que culmina com a promoção definitiva da 

educação de qualidade. Sabemos que apenas a simples posse de recursos tecnológicos (livro 

didático, mapa, globo, máquina fotográfica digital, vídeo, DVD, Data show, acesso à Internet) 

não garante a qualidade da educação. Lagarto (2013, p. 141) também corrobora esta posição 

ao exemplificar o Plano Tecnológico de Educação de Portugal, implementado entre 2008 e 

2011, o qual garantiu recursos tecnológicos à maioria das escolas do país. Segundo o autor, 

“(...) terminaria assim um dos principais argumentos dos professores para não utilizar as TIC 

na sala de aula – a ausência de equipamentos”. A tecnologia sozinha não é tudo, devendo ser 

acompanhada da devida formação dos usuários, professores e alunos. 

A adoção das TIC nas escolas consiste em um processo complexo, contínuo e que 

considere, fundamental e especialmente os seus destinatários principais: alunos e professores. 

A complexidade deste processo está relacionada ao rompimento e mudança metodológica por 

parte dos professores. Mas também exige, especialmente da equipe gestora, conhecimento, 

coragem e convicção quanto os benefícios que esta ação pode proporcionar à comunidade 

escolar.  

Desse modo, nos parece mais profícuo em termos de gestão escolar e mais benéfico à 

formação dos nossos alunos, acompanharmos o desenvolvimento tecnológico do que nos 

tornarmos reféns e obsoletos quanto ao seu uso na prática pedagógica escolar. Entendemos 

que o momento de enfrentarmos a inovação é este, buscando, através deste desafio de sair da 

zona de conforto, transformar a realidade escolar. Portanto,  

“(...) as escolas para serem inovadoras têm de ter professores inovadores, capazes de 
questionarem de forma permanente as suas práticas e introduzirem 
sistematicamente, nos seus modelos de gestão do espaço pedagógico, os germes da 
mudança”. (Lagarto, 2013, p. 139). 
 
 

Metodologia do Trabalho  
 

Transformar a prática. Esta é a ação que buscamos na escola ao estimularmos a 

utilização e aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação enquanto recursos 

pedagógicos orientados à aprendizagem. Nesta perspectiva, adotamos na presente 

investigação a metodologia da pesquisa-ação crítica, abordada por Franco (2005) em artigo 

denominado Pedagogia da Pesquisa Ação. A autora, embasada nas contribuições do educador 
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Joe Lyons Kincheloe e de outros, define a pesquisa-ação crítica como o método que “(...) não 

pretende apenas compreender ou descrever o mundo da prática, mas transformá-lo”. (Franco, 

2005, p. 486).  

A pesquisa-ação crítica tem caráter emancipatório, pois se dá pela reflexão e 

participação coletiva consciente dos sujeitos envolvidos no processo, uma vez que propõe o 

rompimento com mitos e posturas positivistas. É importante ressaltar também que esta 

modalidade de pesquisa é essencialmente dialética, agindo e reagindo, tomando e retomando, 

aliando teoria e prática ao longo do processo de investigação e transformação da realidade. 

Ao transformarmos o mundo da prática, nós, enquanto gestão democrática e a escola 

enquanto instituição pública de ensino promovemos processos de mudança, de ruptura com o 

habitual, buscando garantir o direito do acesso à educação pública de qualidade. Entendemos 

por gestão democrática a construção permanente de um espaço coletivo de partilhamento do 

poder baseada na corresponsabilização de todos os agentes sociais da escola quanto à sua 

gestão. Portanto, a gestão democrática da escola é uma atividade de mediação, engendrada no 

caráter dialético da relação entre o individual e o coletivo, entre o projeto de escola e os 

agentes que o constroem. (Brasil, 2012). 

Em 2012, a partir da ideia de registrar e analisar o papel das TIC’s na conjuntura 

escolar, a primeira ação foi reunir os agentes sociais da escola, colocar esta nova situação e 

propor o que seria necessário para que aproveitássemos da melhor maneira os recursos à 

disposição, visando sempre a aprendizagem qualitativa e significativa aos alunos. Neste 

contexto, ficou evidente a necessidade de capacitações dos docentes para viabilizar uma 

utilização mais satisfatória, acarretando, portanto, na organização e realização de oficinas de 

formação por parte da gestão escolar. 

Outras ações foram sendo desenvolvidas com o transcorrer do ano letivo, como a 

disponibilização de internet sem fio (sinal wireless) para professores e funcionários, a 

elaboração do site da escola5 e da fanpage da escola no Facebook 6 visando a divulgação da 

escola e a interatividade com a comunidade escolar. Por fim, foram aplicados questionários à 

professores e a alunos, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas. Estes instrumentos 

apresentaram questões referentes a: opinião dos docentes quanto às tecnologias educacionais 

disponíveis e indisponíveis na escola e sua efetiva utilidade na prática pedagógica e; a opinião 
                                                           

5
 http://emefjosebonifacio.weebly.com 

6
 http://www.facebook.com/emefjb 
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dos estudantes quanto à importância do uso e do aprendizado através das tecnologias 

educacionais bem como suas apreensões quanto às necessidades da escola para viabilizar uma 

aprendizagem digitalmente mais inclusiva. 

 

Resultados Obtidos 

 

Percebemos que, de uma forma geral, a Comunidade Escolar aprova e demanda a 

utilização, o manuseio e a aprendizagem das tecnologias educacionais pelos estudantes, no 

intuito de desenvolver uma aprendizagem mais significativa, adequada e convergente às 

necessidades da sociedade e do mundo do trabalho na atualidade. 

A primeira questão que apreendemos com esta intervenção é a que passamos a refletir, 

registrar e a pensar sobre os recursos existentes e/ou inexistentes em nosso educandário como 

ferramentas voltadas à aprendizagem. Saímos do senso comum de, por exemplo, atribuir à 

sala de informática apenas uma possibilidade de atividade extracurricular em turno oposto.  

Percebemos que dinamizar as metodologias empregadas em sala de aula contribui para a 

aprendizagem dos alunos. Apreendemos que instalar, operar e utilizar as TIC’s existentes na 

escola não é tão difícil quanto parece e que pode trazer benefícios para nossa prática. Os 

professores, ao responderem o questionário proposto, apontaram os seguintes dados: 

- Quase 94% acreditam nas TIC’s enquanto recursos didáticos úteis à aprendizagem dos 

alunos da escola; 

- Dois terços dos professores informaram utilizar os recursos tecnológicos existentes na escola 

no planejamento e/ou execução de seus planos de trabalho; 

- A partir das respostas positivas por parte dos docentes à questão 1 (Anexo 1), afirmando 

acreditarem no potencial pedagógico das TIC’s e das respostas negativas  à questão 2 (Anexo 

1) indicando não utilizarem estes recursos, percebemos a necessidade de fomentar e incentivar 

a formação e capacitação docente, visando integrar docentes e discentes à utilização das 

TIC’s, contribuindo dessa maneira para uma aprendizagem mais significativa; 

- Mais de 90% dos professores perceberam que a escola melhorou quanto à aquisição, 

socialização, disponibilização e utilização dos recursos tecnológicos educacionais nos últimos 

quatro anos; 
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- Cerca de 85% dos professores questionados aprovaram as formações pedagógicas internas 

elaboradas e ministradas pela direção da escola visando dotar os docentes de conhecimentos 

sobre a utilização das TIC’s nas atividades pedagógicas; 

 

Os alunos, ao serem consultados indicaram que: 

- todos julgaram importante conhecer, manusear, ter acesso e aprender com as TIC’s em 

escola pública; 

- Aproximadamente 97% afirmaram que as aulas em que o professor utiliza as TIC’s 

costumam ser mais interessantes que as “aulas tradicionais”.  

- Quanto ao índice de utilização dos recursos tecnológicos em aula por parte dos professores 

da escola, 45% dos alunos responderam que a maioria dos professores utiliza, enquanto mais 

de 54% dos alunos afirmaram que são poucos os professores que utilizam destas ferramentas; 

- Quase 85% dos alunos perceberam que a escola, nos últimos quatro anos, melhorou a sua 

infraestrutura de equipamentos e ferramentas tecnológicas educacionais; 

- Por fim, os alunos mostraram ter um conhecimento satisfatório quanto às ferramentas 

existentes e inexistentes na escola, o que demonstra sua capacidade de percepção com relação 

aos recursos utilizados, bem como atesta seu uso por parte dos seus professores; 

 

Portanto, percebemos que o desafio da gestão dos recursos tecnológicos educacionais 

no âmbito escolar é grande e constante. Embora a escola objeto desta pesquisa esteja 

localizada na zona rural, o trabalho voltado à organização, disponibilização e utilização da 

TIC’s aplicadas à educação tem se mostrado relevante diante do contexto escolar possível. 

Neste sentido, concordamos com Jordão (2012, p. 9) quando coloca que, para alcançar uma 

aprendizagem significativa 

 
(...) é preciso romper limites, aprender com os próprios erros, assumir riscos, inovar, 
gerenciar a própria aprendizagem, tornar-se confiante admitindo que a ética é 
possível, ousar com responsabilidade, estudar para aprender e ensinar, abrir-se ao 
conhecimento novo, ser capaz de enxergar que a mudança é possível e ultrapassa o 
limiar de simples metas procedimentais.  

 
Entendemos, contudo, que é através da nossa reflexão sobre a prática e da própria 

prática da gestão escolar, democrática e inovadora, responsável e ousada, comprometida e 

interessada em uma sociedade mais justa, digna, crítica e cidadã que conseguiremos 

proporcionar a esta mesma sociedade uma escola mais atrativa e significativa. 
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Embora a escola objeto desta análise esteja localizada na zona rural, historicamente 

desamparada pelo poder público pela falta de investimentos, o trabalho realizado voltado à 

organização, disponibilização e utilização da TIC’s aplicadas à educação foi relevante e 

contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento profissional dos docentes e, 

consequentemente, para uma aprendizagem mais rica e significativa aos estudantes. Contudo, 

os avanços obtidos na transformação da realidade da escola em função desta reflexão não 

engendraram acomodação ou o sentimento de tarefa cumprida. Muito pelo contrário, 

entendemos e temos a concepção de que desafios ainda são grandes, especialmente no tocante 

à importância da conscientização do poder público com relação à necessidade urgente de mais 

investimentos em educação e para uma educação de qualidade. Promover e dotar as escolas 

públicas, especialmente aquelas localizadas nas áreas rurais, de infraestrutura e de 

equipamentos contextualizados com necessidades tecnológicas demandadas na sociedade 

capitalista do Século XXI, torna-se imprescindível para que nós educadores, tenhamos 

condições de formarmos cidadãos preparados, conscientes e críticos. Lagarto (2012, p. 146) 

entende que “(...) a implementação de políticas de uso das TIC’s nos espaços escolares 

depende fundamentalmente da visão política dos líderes e de sua capacidade de apoiar 

projetos inovadores”. Além do investimento tecnológico, útil, emergencial e necessário, é 

indispensável que os agentes sociais da escola, especialmente aqueles com as 

responsabilidades pedagógicas e administrativas, tenham formação continuada para operar 

com qualidade didática os equipamentos acima citados, oportunizada através da ação política 

por parte dos gestores educacionais.  

O trabalho de pesquisa que engendrou o presente relato representa, acima de tudo, 

reflexão de cunho pedagógico sobre a educação contemporânea. E a contemporaneidade, 

expressa na sociedade sob a ótica da modernidade, impõe a todos nós, continuamente, novos 

paradigmas. Sair da zona de conforto, parar e pensar qual é o papel da escola de hoje e como 

preparamos a escola do amanhã, parafraseando Celso Antunes (2013), referendou-se como o 

desafio e rico exercício pedagógico. 

A transformação da realidade escolar é um processo. Ao refletirmos sobre as TIC’s no 

contexto e na realidade da escola, percebemos que existe a possibilidade dessa transformação. 

Compreendemos que tecnologia educacional não é somente aquilo que não está ao nosso 

alcance, lá na escola do campo. Entendemos que o papel do gestor é fomentar, incentivar, 

estimular os educadores a adotarem novas maneiras de promover a aprendizagem. Ao 



 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 5 - número 9 – dezembro 2013 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

oportunizarmos a formação em serviço sobre o uso, manuseio, aplicação e contextualização 

das tecnologias educacionais disponíveis na escola com o currículo e o projeto pedagógico, 

viabilizamos pequenas, mas importantes transformações pedagógicas. 

Este exercício representa apenas um primeiro passo. Os trâmites políticos e burocráticos 

aos quais a escola pública está submetida, os escassos investimentos e políticas públicas 

voltadas à educação, especialmente no tocante ao aperfeiçoamento da infraestrutura física e 

tecnológica das escolas públicas representam, além do comprometimento a uma educação 

pública de qualidade, desafios a serem cotidianamente enfrentados. Mas a simples crítica 

acerca dessa questão não basta. É necessária a reflexão, a criatividade e a proposição de ações 

por parte de gestores e educadores para viabilizar aos estudantes as possibilidades de acesso, 

contato, aprendizagem e domínio das tecnologias que deles serão exigidas nas demais etapas 

de suas vidas. A complexidade do tema, associada às diversas realidades escolares existentes, 

urbana e rural, nas esferas municipal, estadual e federal, inviabilizam o encerramento da 

discussão, o que torna o presente artigo nem ponto de partida nem de chegada, mas objeto de 

reflexão e ação sobre um tema que carece de maior debate nas escolas, no meio acadêmico e 

científico, buscando novas proposições, ideias e abordagens. 
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ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO – PROFESSORES 

 
1) Você acredita nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) aplicadas à educação enquanto 

ferramentas e recursos didáticos úteis à aprendizagem dos alunos de nossa escola? 

 
a. (   ) SIM  b. (   ) NÃO 

 
2) Você utiliza os recursos tecnológicos existentes na escola no planejamento e/ou execução do seu plano 

de trabalho? 

 
b. (   ) SIM  b. (   ) NÃO 

 
3) Qual sua percepção quanto à aquisição, socialização, disponibilização e utilização de recursos e ou 

equipamentos tecnológicos educacionais por parte da escola, nos últimos quatro (4) anos? 

 
a. (   ) melhorou  b. (   ) se manteve  c. (   ) piorou 

 
4) As formações pedagógicas realizadas na escola sobre instalação, configuração e utilização dos recursos 

tecnológicos educacionais foram proveitosas e aplicáveis ao planejamento didático e pedagógico do 

professor? 

 
a. (   ) SIM   b. (   ) NÃO 

 
5) Quais ações (aquisições de equipamentos, livros ou outros recursos, manutenções, normatizações, 

melhorias, outras) você entende que devem ser tomadas pela escola para qualificar o processo ensino-

aprendizagem na perspectiva da tecnologia educacional? 

 
1. ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 



  

Revista Tecnologias na Educação – Ano 5 - número 9 – dezembro 2013 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

Anexo 2 

QUESTIONÁRIO – ALUNOS 

 
1) Você acha importante o aluno de escola pública conhecer, manusear, ter acesso e aprender com 

e sobre recursos tecnológicos educacionais? 

 
a. (   ) SIM   b. (   ) NÃO 
 
 
2) As aulas em que o professor propõe atividades utilizando recursos tecnológicos educacionais 

(informática, Datashow, microscópio, música, mapas, imagens, DVD, Fotografia) costumam ser: 

 
a. (   ) mais interessantes b. (   ) menos interessantes     c. (   ) não há diferença  
 
 
b. Nos últimos quatro anos, como você percebeu a utilização dos recursos tecnológicos 

(informática, Datashow, microscópio, música, mapas, imagens, DVD, Fotografia) nas aulas por 

parte dos professores da escola? 

 
a. (   ) a maioria usa  b. (   ) poucos usam      c. (   ) nenhum usa 
 
 
c. Qual sua percepção quanto à aquisição, socialização, disponibilização e utilização de recursos e 

ou equipamentos tecnológicos educacionais por parte da escola, nos últimos quatro (4) anos? 

 
b. (   ) melhorou  b. (   ) se manteve      c. (   ) piorou 
 
 
d. Aponte, marcando com “X”, os recursos tecnológicos existentes na escola: 

 

a. (   ) Lousa interativa          b. (   ) Internet via rádio c. (   ) internet sem fio 

d. (   ) DVD e. (   ) Som c/ MP3 e USB f. (   ) Sala Informática 

g. (   ) Caixa de Som h. (   ) TV a cabo ou satélite i. (   )  internet discada       

j. (   ) microscópio k. (   ) Mapas diversos l. (   ) Datashow 

m. (   ) Máq. Fotog. Digital n. ( ) salas de aula climatizadas o. (   ) notebook 
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