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RESUMO 
 
 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A INCLUSÃO DO LETRAMENTO DIGITAL NOS 
CONTEXTOS EDUCACIONAIS 

 
DEMOCRATIC MANAGEMENT AND THE INCLUSION OF DIGITAL LETTERING 

IN THE EDUCATIONAL CONTEXTS 
 

AUTORA: Elizete de Fatima Veiga da Conceição 
ORIENTADORA: Viviane Ache Cancian 

 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho do Curso de Gestão Educacional é resultado de uma pesquisa 
realizada em três escolas públicas da rede Municipal de Santa Maria, RS. Na 
atualidade, o desenvolvimento do letramento digital aparece como necessário nos 
contextos educacionais, pois, estamos inseridos na era digital. Os gestores 
desempenham papel importante na inclusão do letramento digital nas escolas, pois, 
também pode partir deles a viabilização para uso das tecnologias digitais em sala de 
aula pelos professores. Para tal, o objetivo geral do estudo foi verificar se os 
gestores (in)viabilizam o trabalho com o letramento digital na Educação Básica, o 
qual vem acompanhado dos seguintes objetivos específicos: estudar o letramento 
digital no contexto da escola; investigar como os gestores escolares (in)viabilizam a 
inclusão do letramento digital no contexto da escola; analisar as demandas 
ocasionadas aos gestores escolares pelo letramento digital no contexto da escola. A 
referida pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa descritiva. Para a 
coleta de dados utilizou-se como instrumento a aplicação de questionários junto a 
gestores de escolas públicas no município de Santa Maria, RS. Os dados da 
pesquisa foram analisados conforme a técnica de análise de conteúdo proposta por 
Bardin (2016). Tais reflexões partem das teorias de: Bonilla e Pretto (2011), 
Buckinghan (2010), Gabriel (2013), Mota (2014), Paro (1997), Nusbaum (2015) e 
Gomez (2015). Conclui-se que nem sempre a escola com melhores condições, que 
possui o melhor laboratório de informática é a que irá proporcionar a inclusão do 
letramento digital, pois, depende do querer e da viabilização de todos, bem como do 
gestar sobre as políticas públicas para a educação por parte dos gestores públicos. 
  
 
Palavras-chave: Educação. Letramento Digital. Gestão Democrática. Inclusão 
Digital. 
 

ABSTRACT 

The present work of the Educational Management Course is the result of a research 
carried out in three public schools of the Municipal network of Santa Maria, RS. 
Currently, the development of digital literacy appears as necessary in educational 
contexts, because  
we entered the digital age. Managers play an important role in the inclusion of digital 
literacy in schools, as it can also from them the viability to use digital technologies in 



 
 

the classroom by teachers. For this, the general objective of the study was to 
determine whether managers (in) enable working with digital literacy in basic 
education, which is accompanied by the following specific objectives: study the digital 
literacy in the school context; investigate how school managers (in) enable the 
inclusion of digital literacy in the school context; analyze the demands caused the 
school managers for digital literacy in the school context. This research is 
characterized as a qualitative descriptive research. For data collection was used as 
an instrument the application of questionnaires to managers of public schools in the 
municipality of Santa Maria, RS. The research data were analyzed according to the 
technique of content analysis proposed by Bardin (2016). These reflections start from 
the theories of Bonilla and Pretto (2011), Buckinghan (2010), Gabriel (2013), Mota 
(2014), Paro (1997), Nusbaum (2015) and Gomez (2015). The conclusion is that not 
always the school with better conditions, which has the best computer lab is the one 
that will provide the inclusion of digital literacy, therefore, depends on the will and 
viability of all, as well as gestating on public policy for education by public managers. 
 

Keywords: Education. Digital Literacy. Democratic management. Digital inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O referido trabalho é intitulado pela temática letramento digital e suas 

demandas aos gestores da educação básica, justifica-se como pesquisa partindo da 

necessidade de averiguar como os gestores de escolas publicas de educação 

básica da região de Santa Maria viabilizam o trabalho com o letramento digital. 

Diante da inserção tecnológica que emergiu na última década surge a necessidade 

de os contextos educacionais adaptarem e readaptarem suas metodologias de 

ensino, pois a enxurrada de informações proporcionadas pelas mídias digitais esta a 

cada dia mais presente em sala de aula.  

Estamos diante de uma era denominada era digital, onde segundo Gabriel 

(2013, s/p) “A era digital requer novas habilidades tanto dos estudantes quanto dos 

professores”. Portanto não requer somente ao aluno a necessidade de se adequar, 

de buscar novas possibilidades de inserção tecnológica, pois tal necessidade 

envolve um todo, abarcando todos os envolvidos nos contextos educacionais, 

incluindo educadores e gestores educacionais. Gabriel (2013) também define 

letramento digital não apenas como os sujeitos serem capazes de operar num 

ambiente digital, mas que esse processo de buscas online seja compreendido pelo 

sujeito, afim de que suas pesquisas sejam satisfatórias. 

Tal necessidade de envolvimento surge principalmente a partir de uma 

perspectiva crítica dos conteúdos que são disseminados na internet. Letramento 

digital não envolve somente o professor, envolve trabalho em conjunto com toda a 

comunidade escolar, Buckinghan (2010, 53) atenta para “[...] a escola não pode se 

dar ao luxo de ignorar o papel cada vez mais significativo que a mídia digital passou 

a desempenhar na vida da maioria dos jovens”. Quando nos referimos à escola, 

estamos nos referindo ao todo, aos seus componentes, aos sujeitos que ali estão, 

aos diretores, professores, alunos, técnicos administrativos e comunidade ao 

entorno. 

Diante deste novo contexto, as instituições precisam oferecer aos seus 

estudantes e professores condições para o desenvolvimento de atividades que 

envolvam o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 

desenvolver a inclusão do letramento digital em sala de aula.  Para tal, Bonila e 

Pretto (2011) destacam que a inclusão digital não deve favorecer apenas a inserção 
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de computadores nas escolas, mas sim incluir os sujeitos como participantes deste 

processo de inclusão digital. 

A partir de tal exposição, não deve recair apenas no professor a cobrança 

pelo trabalho com o letramento digital na educação básica, para tanto surge a 

necessidade de investigação a respeito de como os gestores (in)viabilizam o 

trabalho com o letramento digital no contexto escolar? Apresenta-se tal temática de 

pesquisa a partir da seguinte problemática: como os gestores (in)viabilizam o 

trabalho com o letramento digital na Educação Básica? Seguido do objetivo geral do 

estudo que será verificar se os gestores (in)viabilizam o trabalho com o letramento 

digital na Educação Básica, o qual vem acompanhado dos seguintes objetivos 

específicos: estudar o letramento digital no contexto da escola; Investigar como os 

gestores escolares (in)viabilizam a inclusão do letramento digital no contexto da 

escola; Analisar as demandas ocasionadas aos gestores escolares pelo letramento 

digital no contexto da escola. 

Para compor o corpus do trabalho e alcançar os objetivos do mesmo, 

realizou-se uma pesquisa qualitativa descritiva, onde para coleta dos dados realizou-

se a aplicação de questionário com perguntas abertas a gestores de três escolas 

públicas de educação básica do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, como 

consta no apêndice A. Para análise do questionário utilizou-se da análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2016).  

Tais reflexões partem das teorias de: Bonilla e Pretto (2011), Buckinghan 

(2010), Gabriel (2013), Mota (2014), Paro (1997), Nusbaum (2015), Gomez (2015) e 

Teixeira (1961). 

Para tal, o presente trabalho monográfico estrutura-se da seguinte maneira:  

O primeiro capítulo, trata do aporte teórico abordando a inclusão do 

letramento digital na educação o qual traz proposições sobre a gestão democrática 

na educação e a inclusão do letramento digital no contexto escolar. 

O segundo capítulo, trata do desenvolvimento da pesquisa, sua 

caracterização metodológica e a contextualização da pesquisa e dos sujeitos 

envolvidos. 

O terceiro capítulo, trata da utilização das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação para a inclusão do letramento digital e as demandas existentes no 

âmbito da gestão, destacando o uso das tecnologias como aportes pedagógicos e o 

papel dos gestores para sua inclusão. 
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CAPÍTULO 1 - A INCLUSÃO DEMOCRÁTICA DO LETRAMENTO DIGITAL     NA 

EDUCAÇÃO 

 

No decorrer deste capítulo estaremos realizando um estudo teórico contextual 

sobre a gestão democrática na educação, o letramento digital e sua inclusão no 

contexto escolar. 

 

1.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO  

 

  Com inúmeras mudanças ocorridas no contexto social nas últimas décadas, 

as quais influenciadas pela globalização e inserção do capital, exige-se também que 

ocorra mudança no perfil da educação e em sua gestão, principalmente do contexto 

da escola pública, com isso uma postura diferenciada de gestores e professores em 

relação ás suas práticas no contexto escolar, tanto em gestão da escola como 

gestão em sala de aula. 

Oliveira e Libâneo (1998, p. 606) apontam a globalização como oriunda do 

capitalismo, destacando que 

 

A globalização é uma tendência internacional do capitalismo que, 
juntamente com o projeto neoliberal, impõe aos países periféricos a 
economia de mercado global sem restrições, a competição ilimitada e a 
minimização do Estado na área econômica e social. 

 

  A partir deste cenário globalizado no qual o mercado capital é quem define os 

rumos da educação, e o estado apresenta-se como neo-liberal minimizando-se de 

suas responsabilidades sociais, cada vez atendendo menos as necessidades 

básicas da população, onde o que é priorizado é o econômico e não o respeito ao 

ser humano em suas particularidades e diferenças. Santos e Andrioli (2005, s/p) 

destacam que, no que diz respeito ao social, no neoliberalismo a sociedade 

burguesa tem prioridade em sua manutenção, constituída assim em suas 

características, “a) trabalho como mercadoria; b) propriedade privada; c) controle do 

excedente econômico; d) mercado como centro da sociedade; e) apartheid, exclusão 

da maioria; f) educação regulada pela divisão social de classes”. Portanto configura-

se a busca pela manutenção de um sistema onde a lógica do mercado tem 

prioridade sobre a condição humano de ser, onde as necessidades básicas 
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necessárias para o desenvolvimento dos sujeitos não aparecem como prioridades, 

sejam ela físicas ou psicológicas.   

   Neste cenário carece a abrangência de uma gestão democrática no contexto 

escolar, para tal, Libâneo; Oliveira e Toschi (2007, p. 318), definem gestão como [...] 

a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para atingir os 

objetivos da organização, envolvendo, basicamente os aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos. Contudo, os autores explanam diferentes concepções de 

organização e gestão escolar, sendo uma delas a concepção democrática 

participativa, pois, segundo os autores a mesma “[...] baseia-se na relação orgânica 

entre direção e a participação dos membros da equipe. Acentua a importância da 

busca de objetivos comuns assumidos por todos. Defende uma forma coletiva de 

tomada de decisões.” (LIBÂNEO, OLIVEIRA; TOSCHI, 2007, p. 325). Assim os 

autores fundamentam a participação de todos para que a gestão democrática 

participativa aconteça. 

 A gestão democrática na visão de Paro (1997, p.16) fundamenta-se na 

participação da comunidade, pois segundo o autor “[...] parecem absurda a 

proposição e uma gestão democrática que não suponha a comunidade como sua 

parte integrante”. Assim o autor não cogita de forma alguma a concretização da 

gestão democrática sem a participação de todos. Corroborando com Paro, Libâneo; 

Oliveira e Toschi (2007, p. 328) também destacam que, “A participação é o principal 

meio de assegurar a gestão democrática, [...]”. Contudo, Libâneo; Oliveira e Toschi 

(2007, p. 327) também chamam a atenção em relação à participação de todos 

quanto ao desenvolvimento da gestão democrática participativa, destacando que, 

“todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam e são avaliados”, portanto, a 

participação não se resume apenas ao fato de tomar a decisão, pois ele se estende 

e se fundamenta no resultado final desta tomada de decisão. 

Conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1994 a gestão 

democrática do ensino público precisa levar em conta os contextos onde estão 

inseridos os estabelecimentos educacionais, Art. 14. 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
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II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. 

 

   Em especial a LDB destaca a participação da comunidade local nos 

conselhos escolares, corroborando com Paro (1997) quando o destaca a 

importância da comunidade na fundamentação da gestão democrática do ensino 

público. Assim, a participação é o principal elemento para se compor uma gestão 

democrática na educação. 

   A partir de tal exposição percebe-se que a participação apresenta-se como o 

principal meio de garantir a gestão democrática, pois conforme Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2007, p. 328) 

 

A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas 
da escola, de sua estrutura organizacional e de sua dinâmica, de suas 
relações com a comunidade, e propicia um clima de trabalho favorável a 
maior aproximação entre professores alunos e pais.  

  

Portanto a participação é o elemento da gestão democrática que visa um bom 

resultado, pois a partir da mesma é possível o envolvimento de um determinado 

grupo na tomada de decisões e intervenções no que tange o rumo do trabalho a ser 

realizado. Contudo, a fundamentação do conceito de participação irá fundir-se no 

princípio da autonomia, pois segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2007, p. 239) é 

nesta “automonia” que os sujeitos conseguem conduzir suas vidas, tomar suas 

decisões, portar-se contra ou a favor de algo, elaborar seus projetos de trabalho. 

Nussbaum (2015, p. 54) destaca a importância dos sujeitos serem ouvidos, 

pois conforme a autora, “Ao ressaltar a voz atuante de cada pessoa, nós também 

promovemos uma cultura de responsabilidade”, assim, a democracia forma-se no 

diálogo e na argumentação e o diálogo só poderá se construir a partir do 

conhecimento verdadeiro. 

Contudo, toda tomada de decisões exige planejamento estratégico, que se 

apresenta como um instrumento que auxilia o gestor em suas decisões quanto ao 

desenrolar do trabalho. Para Colombo (2007, p. 17) 

 

O planejamento consiste na identificação, na análise e na estruturação dos 
propósitos da instituição rumo ao que se pretende alcançar, levando em 
consideração suas políticas e recursos disponíveis. Contempla indagações 
no âmbito do que fazer, como, por que, quando, por quem e onde. 
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O planejamento é essencial para que a escola pense, organize e direcione 

seus objetivos, pois quando a escola planeja com seus integrantes quais são suas 

intenções, e pensa a respeito de suas capacidades, a mesma deixa claro quais são 

seus objetivos e suas intenções, bem como o que fazer para alcança-los.  

Libâneo; Oliveira e Toschi (2007, p. 316), trazem a organização escolar como 

algo que envolve, 

 

[...] princípios e procedimentos relacionados à ação e planejar o trabalho da 
escola, racionalizar o uso de recursos (materiais, financeiros e intelectuais) 
e coordenar e avaliar o trabalho das pessoas, tendo em vista a consecução 
de objetivos. 

 

A partir de tal afirmação os autores confirmam que, é a partir da organização 

escolar que poderão ser alcançados os objetivos educacionais, objetivos esses que 

são estabelecidos pelas escolas, onde se formam a partir da interação dos sujeitos. 

 

1.2 A INCLUSÃO DO LETRAMENTO DIGITAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

As tecnologias são apontadas pelas políticas públicas educacionais como 

suportes de apoio para o desenvolvimento das aprendizagens. Também na 

Resolução nº 7 de 14/dezembro/2010, art. 28 onde fixa Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, as tecnologias estão 

referendadas da seguinte forma,  

 

A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como 
recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante 
papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização 
crítica das tecnologias da informação e comunicação, requerendo o aporte 
dos sistemas de ensino no que se refere à: 
I – provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para 
o atendimento aos alunos; 
II – adequada formação do professor e demais profissionais da escola. 

 

Desta forma, as políticas públicas educacionais destacam a importância do 

papel da escola e deus seus componentes, os professores, os diretores e os 

técnicos administrativos, na inclusão das tecnologias nos contextos educacionais. 

Por outro viés, enfatiza-se também a importância da gestão escolar 

destacando-se sua importância, pois a mesma esta em destaque na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, art. 12 onde destaca a incumbência dos 
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estabelecimentos de ensino, demarcando pontos específicos que devem ser 

abarcados pelas escolas como, “IV- Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente;” estabelecendo assim um trabalho que deve ser realizado pelo gestor 

escolar para junto ao professor. Outro ponto que vem em destaque é a gestão 

escolar pautar-se a partir de uma gestão democrática, ou seja, com desenvolvimento 

de um trabalho em conjunto de toda a comunidade escolar, abarcando diretores, 

professores, alunos, técnicos administrativos, conselhos escolares e família dos 

estudantes. Portanto é na existência da democracia que a inclusão se faz presente. 

  Inclusão digital na percepção de Bonilla, Pretto (2011, p. 16), não visa apenas 

a inclusão de computadores e acesso a internet nas escolas, mas sim ela se forma 

“quando o individuo é colocado em um processo mais amplo de exercício pleno de 

sua cidadania”. Portanto, antes de pensar a inclusão digital, deve se pensar a 

formação de um todo do indivíduo, beneficiando assim a sua inclusão social.  

Gomez (2015) também alerta para a necessidade de não confundir a 

introdução de ferramentas tecnológicas com o desenvolvimento das novas 

tecnologias digitais da informação e comunicação em sala de aula. 

 

Modernizar a escola, no entanto, não significa simplesmente introduzir 
equipamentos e infraestruturas que permitem a comunicação em rede. É 
algo mais do que simplesmente utilizar as novas ferramentas para 
desenvolver as tarefas antigas de maneira mais rápida, econômica e eficaz. 
(GÓMEZ, 2015, p. 28). 

  

O autor alerta para necessidade de modernização não apenas no sentido de 

inserção das ferramentas digitais em sala de aula, mas de adaptação das mesmas 

visando a inserção que favoreça os indivíduos levando em conta seus contextos 

sociais. 

 Dudeney, Hockly, Pegrum (2016), ressaltam a importância do olhar para 

construção novos espaços de aprendizagem, espaços esses que são 

proporcionados pela inserção das TDIC nos contextos educacionais, pois estamos 

num cenário onde as salas de aulas estão aos poucos se transformando, não sendo 

apenas aqueles ambientes onde predominava o ensino tradicional, passamos 

também de ambientes virtuais de aprendizagem fechados para ambientes em redes 

pessoais de aprendizagem mais flexíveis.  Para os autores são movimentos 

paralelos que se fundamentam tanto virtualmente quanto fisicamente, os quais, 
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[...] refletem a importância crescente de abordagens educacionais centradas 
na aprendizagem baseadas na participação ativa, na colaboração e na 
personalização. Essas abordagens são mais fáceis de pôr em prática em 
espaços flexíveis, sejam eles físicos ou virtuais. 

 

Para tal, a inclusão digital também depende do que é proporcionado em 

termos de espaços que possam ser utilizados para o desenvolvimento das 

atividades com o auxilio das TDICs.  Estes espaços precisam favorecer a inclusão 

digital a partir de um planejamento prévio, e que neste se apresente uma finalidade 

que proporcione a inclusão digital. 

Bonilla e Pretto (2011, p.16-17) destacam dois tipos de inclusão digital, a 

“inclusão espontânea” que segundo os autores se forma através de ações comuns 

aos indivíduos participantes da sociedade, através do uso de ferramentas que fazem 

parte do dia a dia, que os auxiliam em suas tarefas do cotidiano. A “inclusão 

induzida” representa o resultante de um trabalho que envolve ação educativa 

juntamente com ações de políticas públicas que tem por finalidade a inclusão 

também da população que vive a margem do que pode ser utilizado em seu 

benefício com o uso das tecnologias.  

Assim os autores apresentam a inclusão digital também como uma questão 

que abrange aspectos culturais de uma sociedade, e não só em seu aspecto 

econômico e cognitivo. Contudo não se deve ignorar o fato de que apesar destes 

dois tipos de inclusão apresentadas pelos autores, ao mesmo tempo em que tais 

acontecem, também estamos expostos á exclusão provocada pelo surgimento de 

qualquer tipo de tecnologia. Levy (1999, p. 237) responde a questões geradas pelas 

inserções tecnológicas, quando aborda o tema exclusão tendo a cibercultura como 

possível fonte de tal acontecimento, contudo, o autor atenta para, “qualquer avanço 

nos sistemas de comunicação acarreta necessariamente alguma exclusão.” Sendo 

assim, a exclusão existe desde a criação do sistema de escrita, e foi se perpetuando 

com a criação da impressão, da televisão e do telefone. Portanto, a cada nova 

tecnologia que surge é necessário desenvolver a inclusão dos sujeitos, a partir de 

uma educação voltada para o que requer este novo espaço, essa nova tecnologia. 

Bonilla e Pretto (2011) destacam a existência de uma dualidade e 

funcionalidade nos termos exclusão e inclusão digital, pois as relacionam com as 

formas de inclusão e exclusão social, tendo em vista que as desigualdades quanto 

ao acesso das tecnologias estão ligadas as dificuldades instituídas pela exclusão 
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social. Assim, segundo os autores, torna-se necessário, “compreender os sentidos e 

intenções que se articulam em torno do argumento exclusão digital torna-se 

fundamental para que possamos aprofundar as discussões sobre o tema da inclusão 

digital.” (BONILLA; PRETTO, 2011, p. 31). 

Para corroborar, Pereira (2014, p.14) destaca que “[...] a exclusão digital não 

é um problema exclusivo dos países do terceiro mundo, é um problema global”, 

assim, a exclusão é algo que precisa ser pensado e revertido através do domínio 

das tecnologias, para que possamos através da mesma, ter acesso as informações, 

e que essas informações acessadas através das mídias possam auxiliar na 

produção de conhecimento, pois, ainda segundo Gadotti (2000, p.8) “o 

conhecimento é o grande capital da humanidade”. Pois, é através do conhecimento 

que a sociedade garante sua continuidade, pois o conhecimento quando bem 

utilizado é capaz de possibilitar o desenvolvimento e a inclusão social dos sujeitos. 

 A sociedade está em processo de transformação, tanto nas inserções 

tecnológicas quanto nos paradigmas educacionais, são inúmeras possibilidades de 

aprendizagem proporcionadas pela comunicação mediante as tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDIC). Conforme Colombo (2007, p.187) “A instituição 

de ensino tem por obrigação oferecer os meios para o professor se preparar para o 

uso da tecnologia em seu dia-a-dia”. (BUCKINGHAM, 2010, p. 53) atenta para o 

lugar da escola diante da inclusão tecnológica nos contextos educacionais, pois 

segundo o autor, “[...] a escola não pode dar-se ao luxo de ignorar o papel cada vez 

mais significativo que a mídia digital passou a desempenhar na vida da maioria dos 

jovens [...]”. 

 Portanto, compete as instituições o primeiro passo para tal envolvimento dos 

sujeitos com o uso as tecnologias, contudo, ao professor compete reinventar-se 

diante do tecnológico, ao contexto digital ofertado pelas TDICs, romper com 

paradigmas tradicionais onde ele apresenta-se como o detentor do saber. Gomez 

(2015, p. 140) corrobora com tal pensamento quando afirma que 

 

A visão terá de mudar de uma concepção do docente como um profissional 
definido pela capacidade de transmitir conhecimentos e avaliar resultados 
para a de um profissional capaz de diagnosticar as situações e as pessoas; 
elaborar o currículo ad hoc e preparar materiais; desenvolver atividades, 
experiências e projetos de aprendizagem; configurar e criar os contextos de 
aprendizagem; avaliar processos e monitorar o desenvolvimento integral 
dos indivíduos e dos grupos. 
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Assim o professor abandona a função de ensinar no sentido de promover uma 

ação de transmitir algo e passa a ser aquele sujeito que procura através do que é 

transmitido realizar e integrar atividades que promovam a aprendizagem 

significativa. Para Gómez (2016) o professor precisa desenvolver-se e apesentar-se 

como um aprendiz junto aos seus alunos, possibilitando aos mesmos o 

desenvolvimento de um pensamento crítico e analítico das informações, enfrentando 

e resolvendo problemas. O mesmo autor salienta que quando nos referimos em 

criticar algo diante das tecnologias significa que “Criticar não é destruir, é discernir, 

ser capaz de questionar, debater, contrastar, mesmos as opiniões mais básicas de 

cada indivíduo, cada grupo e cada comunidade”. (GÓMEZ, 2015, p. 80). Partindo 

desta premissa o trabalho do professor precisa ir além do tradicional, além do 

repasse de informação.  

Buckingam (2010) define inicialmente letramento digital como 

  

[...] um conjunto mínimo de capacidades que habilitem o usuário a operar 
com eficiência os softwares, ou a realizar tarefas básicas de recuperação de 
informações. Trata-se de uma definição essencialmente funcional, uma vez 
que especifica as capacidades básicas necessárias para realização de 
certas operações, [...] (BUCKINGHAM, 2010, p. 47). 

 

A partir de tal exposição o autor atenta para uma definição técnica do uso das 

TDIC, contudo, o próprio chama a atenção quando diz que “[...] letramento digital é 

bem mais do que uma questão funcional de aprender a usar o computador e o 

teclado, ou fazer pesquisas na web, ainda que seja claro que é preciso começar com 

o básico” (BUCKINGHAM, 2010, p. 49), partindo deste pensamento o autor define 

que é preciso desenvolver uma consciência critica dos conteúdos disseminados na 

web. 

Estamos na era digital, às pessoas interagem cada vez mais através das 

mídias, de ambientes digitais, com isso é necessário o desenvolvimento do 

letramento digital nos contextos escolares. Conforme Gabriel (2013, p. 103) 

 

Esse cenário requer habilidades distintas de consumo de informação e 
aprendizagem, como validação e filtragem da informação, capacidade de 
lidar com o desafio do multitasking e produtividade, capacidade de reflexão 
analítica e sintética para lidar com o bombardeio informacional fragmentado, 
além de cuidados mais criteriosos em relação à ética e à privacidade. 
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Portanto, são estas necessidades que impostas pela era digital, que o 

letramento digital se torna necessário no contexto escolar, pois os sujeitos precisam 

desenvolver habilidades de compreensão, e discernimento das informações, 

contudo, não só os alunos carecem destas habilidades, os professores também 

necessitam inteiram-se do que é oferecido pelas mídias digitais, e saberem distinguir 

o que lhes será útil para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. 
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CAPÍTULO 2 - DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentam-se a caracterização metodológica da pesquisa, a 

contextualização das escolas e dos sujeitos da pesquisa. 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

A referida pesquisa caracteriza-se metodologicamente por uma pesquisa 

qualitativa, descritiva. Descritiva porque conforme Michel (2015, p. 40) “A pesquisa 

qualitativa propõem-se a colher dados descritivos, obtidos diretamente da situação 

estudada; enfatiza o processo mais que os resultados para que precisa e retrata a 

perspectiva dos participantes.”  Assim, a pesquisa qualitativa procura destacar algo 

que real, interpretando e significando os mesmos, e descritiva, pois conforme Michel 

(2015, p. 54) “A pesquisa descritiva verifica , descreve e explica problemas, fatos ou 

fenômenos da vida real, com a previsão possível, observando e fazendo relações, 

conexões, [...]”, outra característica da pesquisa descritiva é que a mesma não 

interfere no ambiente, pois apenas explica tais fenômenos e os relaciona com o 

ambiente.  

Para compor o corpus da pesquisa utilizou-se como técnica de coleta dos 

dados a aplicação de questionários com questões abertas, junto a gestoras de 

escolas públicas de ensino básico da rede municipal de Santa Maria. As questões 

utilizadas encontram-se no apêndice A.  

Segundo Michel (2015) um questionário bem elaborado nos fornece as 

seguintes vantagens 

 

[...] economia de tempo, deslocamentos, obtenção de grande número de 
dados, maior número de pessoas, economia de pessoal, tanto em 
adestramento quanto em trabalho de campo, o anonimato (que permite 
respostas mais verdadeiras e seguras), menos riscos de distorção, pela não 
influência do entrevistador, tempo e hora mais favoráveis, mais 
uniformidade na avaliação, respostas materialmente inacessíveis. (MICHEL, 
2015, p. 92). 

 

Para compor os resultados da pesquisa utilizou-se da técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2016, p. 68), iniciando pela leitura do questionário, a 

qual o autor denomina “leitura flutuante”, a partir de tal poderemos elaborar 

hipóteses, em seguida seleção e classificação das unidades a serem analisadas, a 
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partir dos objetivos do trabalho em questão. Como passo seguinte, surge a 

construção do processo de categorização, seguindo o contexto das respostas as 

perguntadas utilizadas na aplicação do questionário ou por escolha do pesquisador, 

como define Bardin (2016, p. 68) “É possível dividir as respostas segundo o critério 

do objeto de referência citado.” Sendo assim , a partir do que foi estabelecido nos 

objetivos específicos do trabalho pode-se estabelecer a análise dos dados 

recolhidos por meio da aplicação dos questionários. 

 

2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

As escolas escolhidas foram três escolas da rede municipal de ensino de 

Santa Maria: a escola A (classificada na entrevista como diretora A), localizada no 

bairro de Camobi, num bairro classe média, frequentada por alunos dos bairros 

vizinhos; a escola B, localizada no Alto das palmeiras, distrito de São Valentim, 

(classificada na entrevista como coordenadora B), escola do campo, frequentada por 

alunos estabelecidos no campo; a escola C, (classificada na entrevista como diretora 

C), localizada no bairro Nova Santa Marta, num bairro classe baixa, frequentada por 

alunos em vulnerabilidade social. A escolha das escolas deu-se pela proximidade da 

pesquisadora junto às entrevistadas. 

 

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

A diretora A da escola localizada no bairro em Camobi, já está na instituição a 

29 anos, possui graduação em educação Artística, especialista em educação infantil 

e em supervisão e gestão escolar. A coordenadora pedagógica B da escola do 

campo, está na instituição a 28 anos, é graduada em Pedagogia e atualmente 

cursando o Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens. A diretora C da 

escola do bairro Nova Santa Marta, já está a 6 anos na instituição, é graduada em 

pedagogia e cursando Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens.  

Todas as professoras concordaram e assinaram o termo de consentimento 

conforme está descrito no Anexo A. 

 

 

 



21 

 

CAPÍTULO 3 - A UTILIZAÇÃO DAS TDIC PARA INCLUSÃO DO LETRAMENTO 

DIGITAL E AS DEMANDAS EXISTENTES NO ÂMBITO DA 

GESTÃO 

 

No decorrer deste capítulo apresentam-se a discussão e análise do conteúdo 

resultante da aplicação dos questionários junto a gestoras das escolas participantes 

da pesquisa. 

 

3.1 O USO DAS TECNOLOGIAS COMO APORTE PEDAGÓGICO E O PAPEL DOS 

GESTORES PARA SUA INCLUSÃO. 

 

Após a aplicação do questionário junto às gestoras das escolas escolhidas 

para realização da pesquisa, obtemos algumas respostas aos nossos 

questionamentos em relação ao uso das tecnologias na escola e a inclusão do 

letramento digital no contexto educacional, bem como a participação da gestão da 

escola na elaboração de propostas que visam um gestar democrático ao letramento 

digital. Partiu-se das seguintes questões para compor o questionário: você usa as 

tecnologias digitais em seu cotidiano? Se sim, exemplifique quais. Se não, explique 

por quê; A escola onde você trabalha possui laboratório de informática e rede de 

internet com acesso a web? Se não, explique o por quê. Se sim, quais são as 

condições de uso, está em funcionamento ou está desativado? Se está desativado, 

explique por quê. Se está em funcionamento responda: A escola disponibiliza livre 

acesso dos professores ao laboratório? Com qual frequência; A gestão escolar 

incentiva os professores ao uso das tecnologias digitais e, suas aulas? Cite alguma 

atividade proposta pela escola que aborde o uso das tecnologias digitais da 

informação e comunicação em sala de aula. O questionário encontra-se no apêndice 

A. 

Após a realização de uma leitura geral das respostas, com uma pré 

exploração do material, seguindo o que Bardin (2016) se refere como uma “leitura 

flutuante”. Na fase seguinte foram selecionadas e classificadas as palavras chaves 

para que pudesse categorizá-las em seguida, elegendo-as como critério a partir dos 

objetivos do trabalho. 
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Começamos pelas palavras laboratório e internet, onde ligado a elas 

apareceu uso administrativo, uso burocrático e para pesquisa, não foi declarado qual 

tipo de pesquisa. Quanto ao uso dos professores pelo mesmo, apareceu uso sem 

rotina, já em outra escola aparece a inexistência de laboratório e rede de internet. 

Quanto a finalidade e viabilização proposto pela gestão apareceu, que uma 

incentiva, mas não ficou claro qual tipo de viabilização é proposto, se existe algum 

projeto, alguma cobrança por resultados. Já na em outra escola aparece a 

viabilização na forma de trabalho com projeto. 

No quadro a seguir é possível visualizar como foi categorizado os resultados. 

 

Quadro 1: categorização dos dados da pesquisa 

 

Laboratório/internet entrevistados 

Finalidade uso administrativo 
uso burocrático 
para pesquisa (não determinou qual tipo de pesquisa) 
sem rotina pré determinada 
(diretora A) 
 
todos tem acesso  
(coordenadora B) 
 
a escola não possui laboratório 
(diretora C) 

viabilização a direção incentiva, mas não aponta se existe algum 
projeto, fica a critério dos professores julgarem 
necessário sua utilização.  
(diretora A) 
 
a coordenação incentiva o uso para o desenvolver de 
projetos. 
(coordenadora B) 
 
computadores utilizados apenas pelos professores, 
sem acesso a internet 
poder público não autoriza o uso da internet na escola 
(diretora C) 

 
   Fonte: elaborada pela autora  
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A escola da diretora A é a que possui melhores condições para tal inclusão, 

pois possui laboratório de informática em perfeita condições e rede de internet, 

contudo esta não possui nenhum planejamento por parte da gestão da escola para a 

utilização deste laboratório pelos alunos.  O uso do laboratório fica a critério dos 

professores.  

A escola da coordenadora pedagógica B, apesar de enfrentar dificuldades 

com a precariedade do laboratório de informática, incentiva os professores no 

desenvolvimento de projetos onde utilizam as tecnologias digitais.  

A escola da diretora C, possui limitações quanto ao uso das tecnologias, não 

possui laboratório de informática nem rede de internet livre aos professores, ficando 

impossível a viabilização por parte da gestão da inclusão digital e do 

desenvolvimento do letramento digital. Nesta apresenta-se a falta de atenção da 

gestão pública sobre a escola, pois não depende da direção da escola a disposição 

de computadores e rede de internet para alunos e professores. Outro fator que 

impossibilita o desenvolvimento do letramento digital está na falta de infraestrutura 

da escola, pois segundo a diretora a rede elétrica não comporta muitos 

computadores ligados ao mesmo tempo.  

Bonilla e Pretto (2011, p. 63), destacam que em partes o não uso dos 

laboratórios nas escolas é devido a fatores como, “falta de capacitação adequada da 

direção e dos professores, ausência de professores-monitores, dificuldade de 

assimilação de uma nova ferramenta pedagógica, medo de os equipamentos serem 

destruídos”. 

Quanto à existência e ao uso do laboratório a escola da diretora A possui rede 

de internet, juntamente com um laboratório equipado com computadores. Quanto a 

utilização das TDIC a diretora declarou que 

 

Sim, utilizam sempre que acharem necessário, não existe uma rotina. 
(Diretora A) 

 

Como citado por Gomez (2015), não adianta a escolas possuírem laboratórios 

imponentes com computadores e rede de internet, se os mesmos não estão sendo 

utilizados de maneira coordenada e produtiva no desenvolvimento de atividades em 

prol da produção de conhecimento. O autor faz uma alerta quando a esta prática, 

afirmando que, 
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Se as escolas insistirem nas práticas convencionais obsoletas, que definem 
a maioria das instituições de ensino atuais, distantes e ignorantes do fluxo 
de vida que transborda à sua volta, correm o risco de se tornarem 
irrelevantes. É o momento de redefinir o fluxo de informação na escola. 
(GÓMEZ, 2015, p. 29). 

 

Portanto, cabe a comunidade escolar desenvolver projetos onde os mesmos 

insiram a utilização das tecnologias, desenvolvendo assim o letramento digital, 

fazendo uso das tecnologias não apenas nos trabalhos burocráticos da instituição, 

mas sim utilizando-a para contribuir no desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos. Neste cenário carece o envolvimento de todos para que a gestão 

democrática possa existir, pois a gestão democrática é um processo de 

aprendizagem no coletivo, e como traz o Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares (2004, p. 26) 

“O importante é compreender que esse processo não se efetiva por decreto, 

portarias ou resolução, mas é resultante, sobretudo, da concepção de gestão e de 

participação que temos.” Assim, este processo de aprendizagem que engloba a 

gestão democrática não pode acontecer sem a participação e envolvimento de 

todos. 

A professora B afirma que a utilização do laboratório não depende da só da 

gestão escolar, pois esbarra em questões como falta de manutenção dos 

computadores, falta de técnicos e professores capacitados. 

 

Temos a sala de informática montada com aparelhos sucateados e com 
acesso a internet. Há alguns anos tínhamos o laboratório funcionando e 
com um professor responsável pela manutenção e atendimento das turmas 
com horários semanais. Mas, por uma política de governo os laboratórios 
ficaram inoperantes e a professora foi para a sala de aula como medida de 
contenção de gastos. (coordenadora pedagógica B). 

 

Corroborando assim com Gómez (2015) quando afirma que não adianta a 

escola possuir equipamentos modernos, se não souber como usá-los, se os 

professores não desenvolverem competências tecnológicas, para tal Dudeney, 

Hockly e Pregum (2016, p. 305), destacam que “[...] para podermos ajudar os 

estudantes a desenvolverem seus letramentos digitais, nós professores, temos se 

desenvolver certo grau de competência tecnológica”. Partindo do que está exposto 

pelos autores, entende-se que, não são apenas habilidades pedagógicas que os 
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professores precisam desenvolver para trabalhar o letramento digital dos alunos, são 

novas habilidades no campo tecnológico. 

Contrário às outras escolas, a escola da diretora C, não possui laboratório 

de informática, e a rede de internet não esta acessível aos professores, apesar de 

existir um computador em cada sala, apenas a direção tem acesso à internet, para 

uso burocrático. 

Como pode ser observado na seguinte fala, 

 

Não tem laboratório porque a maioria das escolas possui uma rede elétrica 
antiga que não suporte vários computadores ligados ao mesmo tempo. 
(diretora C). 

 

Neste caso, percebe-se que é uma questão de infraestrutura da escola a não 

existência de computadores na escola.  Sendo assim, torna-se mais difícil a inserção 

do aluno aos ambientes tecnológicos, ao letramento digital, pois como afirma Ribeiro 

(2010, p. 13). 

 

O uso constante do laboratório de informática para a aplicação de diferentes 
atividades didáticas realizadas com o computador e a internet são 
responsáveis por inserir o aluno na cibercultura e por favorecer o 
desenvolvimento de habilidades que os capacitam para a leitura e a escrita 
no ambiente virtual. 

 

São práticas que irão ajudar o aluno na compreensão do que as tecnologias 

podem oferecer em termos de aprendizagem, bem como a utilização das 

informações proporcionadas pelas TDIC, tanto para uso pessoal quanto para em 

sociedade. Ainda segundo Carmo (2016, p. 27), as instituições educadoras carecem 

de inovação, pois  

 

[...] as instituições de ensino precisam reinventar-se, transformando- se em 
lugares atraentes para os jovens das novas gerações, que nascem imersos 
num mundo que é multimidiático, hipertextual, repleto de hiperlinks, 
simulações e redes cada vez mais conectadas. 

 

Assim, fica com a escola a incumbência de promover a inclusão digital, para 

tal a mesma não pode ignorar que os alunos que frequentam seu espaço, em sua 

maioria já possuem algum tipo de experiência digital.  

Como se percebe a seguir, a escola encontra dificuldades para tal inovação. 
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A escola tem dois computadores c/acesso à internet na sala de aula de 
direção, porque a Prefeitura Municipal de Sta. Maria só permite o uso da 
sua internet para o setor administrativo. (diretora C) 

 

Contudo, nesta fala da diretora C, algo que nos chama a atenção, quando a 

mesma destaca que não depende da gestão da escola desenvolver trabalhos com 

pesquisas na Web, juntamente com alunos e professores, pois neste caso em 

específico, quem não permite o acesso dos professores a rede de internet é a 

gestão municipal, assim, mesmo que o professor queira desenvolver algum projeto 

que envolva pesquisa na internet, o mesmo fica limitado ao que os alunos poderão 

pesquisar em casa, sem a orientação do professor. 

Ainda segundo a diretora, o embasamento para a proibição está na lei que 

proíbe o uso de celulares em sala de aula. Como consta na lei Nº 12.8884 de 3 de 

Janeiro de 2008. “Art. 1º - Fica proibida a utilização de aparelhos de telefonia celular 

dentro das salas de aula, nos estabelecimentos de ensino do Estado do Rio Grande 

do Sul.” 

As políticas de governo também aparecem na seguinte fala. 

 

Mas por uma política de governo os laboratórios ficaram inoperantes e 
a professora foi para a sala de aula como medida de contenção de gastos. 
(coordenadora B). 

 

Segundo a coordenadora B a gestão municipal anterior foi quem pediu para 

que houvesse esta contenção de gastos, porém com a nova gestão foi incluído no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola a disponibilidade de um professor para 

auxiliar no laboratório de informática. 

 

Esta gestão pediu para incluir novamente 
Foi na gestão anterior que pediram para retirar. (coordenadora B) 

 

Gadotti (2000, p. 8) nos chama a atenção para o papel da escola diante das 

tecnologias quando desataca que,  

 

A escola não pode ficar a reboque das inovações tecnológicas. Ela precisa 
ser um centro de inovação. Temos uma tradição de dar pouca importância à 
educação tecnológica, a qual deveria começar já na educação infantil. 
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Assim, a inclusão digital deve iniciar logo que a criança começa a frequentar o 

espaço escolar. Portanto, a gestão escolar que pretende viabilizar a inclusão digital 

em sua escola precisa pensar a mesma num todo, que envolva a participação de 

todos os que fazem parte da organização escolar. Caso contrário isto poderá 

dificultar a inclusão das tecnologias em sala de aula. Bonilla, Pretto (2011) alertam 

que,  

 

Para tanto, as pessoas das comunidades precisariam atuar com autonomia 
e independência, o que não tem sido muito observado em tais realidades. 
Os modos de gestão desses espaços revelam-se, em geral, contrários a tal 
perspectiva, centralizando e impondo regras e normas de utilização das 
tecnologias. Com isso, submetem os sujeitos a um uso passivo e limitado 
dos recursos das TIC, vinculados a uma obediência às diretrizes impostas 
pelos projetos. (BONILLA, PRETTO, 2011, p. 34). 

 

A inclusão das tecnologias em sala de aula precisa ser algo desenvolvido e 

pensado de modo que favoreça o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

que não seja algo imposto, e que seu uso favoreça a produção de conhecimento. 

Outro implicante para que se favoreça a inclusão digital, reside em pensar a inclusão 

digital a partir de uma gestão democrática, com a participação de todos, pois 

segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) a gestão democrática só se concretiza a 

partir da participação de todos. 

O que fica claro na escola da diretora C, é que os sujeitos utilizam as 

tecnologias apenas como uso passivo, pois não tem acesso as informações que 

podem ser visualizadas a partir da navegação em uma página na Web. São sujeitos 

que não participam, e por consequente encontrarão dificuldades para produzir 

conhecimento novo e desenvolver senso crítico. 

Quanto à utilização do laboratório pelos professores a diretora A declarou 

que, 

 

Sim, utilizam sempre que acharem necessário, não existe uma rotina. 

(diretora A) 

 

O uso do laboratório pelos professores fica a critério dos mesmos, se o 

professor julgar necessário ele irá usar, caso contrário ele não usará o laboratório. 

Portanto fica claro que a escola não dispõe de nenhum projeto que  

envolva os professores no desenvolver do letramento digital com os alunos. 
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 Gabriel (2015, p.105) faz uma alerta quanto ao ambiente educacional 

destacando que, 

 

O ambiente educacional formal precisa se transformar em um ambiente que 
abrace as tecnologias digitais como ferramentas de extensão das 
capacidades humanas e plataformas de colaboração para a aprendizagem, 
que continua naturalmente nos ambientes informais de educação – fora da 
sala de aula e da escola. 

 

A escola num todo precisa envolver o uso das tecnologias em suas práticas 

educacionais, compreender que existe a necessidade de utilizar-se das ferramentas 

digitais, disponibilizando em seus espaços que favoreçam a aprendizagem. Os 

professores precisam deixar de ser aqueles profissionais “[...] conteudistas [...]” e sim 

“[...] professores interfaces para o mundo da informação[...]” (GABRIEL, 2015, p. 

120), ou seja, professores capazes de criar novas práticas de ensino, aliadas ao uso 

das ferramentas digitais. Para corroborar Mota (2014, p.123) nos afirma que,  

 
Atualmente, o ambiente de aprendizagem formal vai muito além dos muros 
da escola, permitindo experiências educacionais sem precedentes, fazendo 
uso de ferramentas e oportunidades inéditas, jamais disponíveis 
anteriormente aos modelos tradicionais de ensino. Tais novas 
circunstâncias exigem um pensar profundo acerca da relação que se 
estabelece entre educação e tecnologia, [...]. 

  

Portanto a escola carece de entendimento que não está isolada da sociedade 

e que a tecnologia está presente no cotidiano dos alunos que frequentam este 

espaço educacional, pois, os alunos já chegam na escola com experiências de uso 

das tecnologias de fora da sala de aula. Como nos afirma Goméz (2015, p. 27) 

“Estamos diante da primeira geração que domina as poderosas ferramentas digitais 

[...].” São sujeitos que nasceram num contexto de inserção tecnológica e que antes 

de chegarem à escola, já tiveram contato com alguma ferramenta tecnológica. 

Quanto à viabilização do uso das tecnologias, proposto pela gestão da escola 

a diretora A declarou que, 

 

Sim. Incentiva-se os professores a usarem as tecnologias com o intuito de 
facilitar o trabalho, tornando o aprendizado mais divertido, interessante, 
criativo e inteligente. (diretora A). 
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A diretora reconhece que a utilização das tecnologias pode beneficiar a 

aprendizagem do aluno, contudo não especifica como os professores são 

incentivados para usar as tecnologias em suas práticas, como incluem as 

tecnologias. Bonila e Pretto (2011, p. 179) destacam que para que aconteça a 

inclusão digital nos contextos escolares “é necessário também uma participação 

efetiva dos sujeitos envolvidos, permitindo-lhes uma participação mais forte, ou seja, 

o acesso a atributos fundamentais da construção da cidadania.” A inclusão das 

tecnologias e o desenvolvimento digital necessitam de um trabalho em conjunto, 

democrático com a participação de todos os envolvidos nos contextos educacionais, 

ou seja, professores, alunos, gestores e conselho escolar. 

Já a coordenadora pedagógica B destaca que em meio aos poucos 

professores que utilizam o laboratório, os mesmos fazem uso para o 

desenvolvimento de projetos, 

 

Os alunos fazem pesquisa sobre temas trabalhados em aula, com o auxílio 
do professor e neste ano os alunos produziram um vídeo sobre o distrito 
dentro de um projeto da escola. Também no projeto de matemática os 
alunos utilizam os computadores para aprenderem mais a partir de jogos 
educativos. (coordenadora pedagógica B) 

 

Trabalhar com projetos educativos proporciona o desenvolvimento de 

competências de análise critica dos conteúdos, necessárias aos alunos da 

contemporaneidade, que estão inseridos nesta cultura digital, pois, conforme nos 

afirma Gomèz (2015, p. 160), “Participar de projetos culturais, científicos, artísticos 

ou tecnológicos de elevada qualidade é a melhor garantia de formação das 

competências necessárias para a participação ativa nos complexos cenários sociais 

contemporâneos.” Com isto, a escola reduz a prática de reprodução de conteúdos e 

favorece a construção de conhecimento e favorece a participação de todos neste 

processo. 

Como consta no Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares (2004, p. 35), para que as instituições desenvolvam uma gestão 

democrática além dos espaços é preciso criar possibilidades de participação. 

 

A instituição educativa, no cumprimento do seu papel e na efetivação da 
gestão democrática, precisa não só criar espaços de discussões que 
possibilitem a construção coletiva do projeto educativo, como também criar 
e sustentar ambientes que favoreçam essa participação. 
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Assim, é na participação coletiva que irá se construir os processos 

educativos, onde a escola, os gestores, os professores, os alunos e os conselhos 

escolares são os sujeitos participantes deste processo.  

Contrário a esta, a diretora da escola C afirma não ser possível desenvolver 

muitas atividades que necessitam de computadores e rede de internet, pois segundo 

a mesma,  

 

As salas de aula possuem um computador, onde o professor pode trazer de 
casa o pen-drive e utilizar com as crianças para filmes, documentários, 
musicais, fotos de trabalhos realizados na escola, editor de texto, mas sem 
acesso a internet. Também cada sala tem uma TV com vídeo e rádio, c/ 
CD e pen-drive. (diretora C). 

 

O desenvolvimento do letramento digital é possível mesmo sem o acesso a 

internet, pois como nos afirmam Dudeney; Hockly, Pegrum (2016, p. 313), “Então 

até mesmo na ausência de tecnologia, é possível ensinar aos estudantes 

letramentos digitais.” contudo, devemos ter cuidado para que o mesmo não se 

desenvolva apenas como capacidade de uso mecânico das ferramentas 

tecnológicas, como podemos evidenciar , quando Bonilla, Pretto (2011) discutem a 

inclusão digital e alertam para não se desenvolver atividades com tecnologias de 

forma mecânica, apenas usar um computador como uma ferramenta. “a inclusão 

digital tem que investir na formação para o uso crítico da internet e na produção de 

conteúdo local, fazendo dos alunos também autores.” (BONILLA, PRETTO, 2011, p. 

80). Partindo desta premissa, entende-se que a inclusão digital vai além do 

manuseio técnico das ferramentas digitais, para que ela acontece os professores, 

gestores e os alunos precisam participar ativamente, realizando pesquisas e 

selecionando o que irá contribuir em seu aprendizado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos na era digital e não há como fugir ou negá-la, as tecnologias 

emergiram rapidamente na última década, com isso exigindo assim, 

desenvolvimento de capacidades técnicas e críticas para o seu uso. Contudo, após 

concluir a referida pesquisa evidenciou-se que, o ambiente escolar ainda não 

consegue desenvolver plenamente a inclusão digital em sala de aula.  

Analisando as escolas que estão em evidencia nesta pesquisa, percebe-se 

que, as três escolas são escolas municipais que estão em contextos diferenciados, 

realidades sociais diferentes, porém, a disposição de ferramentas digitais 

necessárias para desenvolver o letramento digital não é a mesma para todas.  

Conclui-se que o papel da gestão na viabilização da inclusão do letramento 

digital no contexto escolar torna-se fundamental o querer por parte da gestão, pois 

não adianta o mesmo possuir uma sala repleta de computadores se a escola não 

propõe aos professores para seu uso e não propõe nenhum projeto que seja 

desenvolvido com o uso do laboratório e da rede de internet. Quando o gestor 

trabalha em parceria com os professores desenvolvendo uma gestão democrática, 

não é necessária a existência de equipamentos de ultima geração, pois com o pouco 

que é oferecido pode-se desenvolver a inclusão digital, mas para tal é necessário à 

participação ativa dos gestores da escola, dos professores, dos alunos e dos 

conselhos escolares, dialogando, incentivando e propondo atividades que favoreçam 

a aprendizagem. 

As demandas ocasionadas aos gestores para que aconteça a inclusão do 

letramento digital verificadas nestas escolas são: a falta de laboratórios de 

informática, a falta de rede de internet, a precariedade dos computadores e a falta 

de propostas de projetos e planejamentos de atividades por parte de gestores das 

escolas. Percebe-se que, para se concretizar a inclusão digital a partir de uma 

gestão democrática é necessário que todos os envolvidos nos processos de 

aprendizagem participem das tomadas de decisões, pois a inclusão digital se tornará 

possível a partir do desenvolvimento de propostas e atividades que envolvam o 

diálogo e a participação, e não apenas na inserção de ferramentas tecnológicas no 

contexto escolar. 

Apesar de serem instituições da mesma rede de ensino, uma das escolas não 

possui laboratório de informática, devido à precária estrutura física do prédio, pois a 
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rede elétrica não suporta um laboratório, dificultando assim a inclusão dos alunos ao 

letramento digital. 

Outro fator em destaque são as políticas públicas, pois ficou evidente que as 

decisões políticas podem interferir no trabalho dos gestores, portanto para se 

desenvolver a inclusão do letramento digital nas escolas, além dos diretores optarem 

por uma postura incentivadora, todos que elaboram as políticas precisam pensar a 

gestão escolar não como administrar uma fábrica, e sim ver a escola como um 

espaço que também forma sujeitos.  

Para tal, fica evidente que o trabalho com o letramento digital no contexto 

escolar precisa partir de um envolvimento do coletivo, pois para que aconteça a 

inclusão digital, é necessário que a escola proporcione o desenvolver de uma gestão 

democrática, com a participação de alunos, professores, diretores e conselhos 

escolares, tendo em vista que o letramento digital carece de um desenvolvimento de 

censo crítico por parte dos sujeitos. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Entrevista com a Diretora da Escola Municipal de Educação Básica do 

Município de Santa Maria -RS 

 

Termo de autorização do uso de depoimentos: 

 

Eu, ___________________________________, portador da Cédula de identidade 

RG nº.____________________________________, inscrito no CPF sob nº 

_________________________________, depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como 

de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento, especificados 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, a pesquisadora ELIZETE DE FATIMA VEIGA DA CONCEIÇÃO, sob 

orientação da Profa. Dra. VIVIANE ACHE CANCIAN, do curso de Especialização em 

Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a colher seu 

depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, 

artigos, slides e transparências), em favor da pesquisadora da pesquisa, acima 

especificada, obedecendo ao que está previsto nas Leis. 

 

Santa Maria, 18 de Outubro de 2018. 

 

 

 

Elizete de Fatima Veiga da Conceição 
________________________________ 
Pesquisadora responsável pelo projeto 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Participante 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Prezada diretora, venho solicitar gentilmente a sua participação para contribuir com 

minha monografia como conclusão do curso de Especialização em Gestão 

Educacional, no qual venho desenvolver uma pesquisa sobre “O gestar 

democrático e a inclusão do letramento digital nos contextos 

educacionais”. Sendo assim solicito que responda as questões a baixo tendo em 

vista seu contexto de sua atuação, ressaltando que sua contribuição é muito 

importante para o andamento deste trabalho! 

 Desde já agradeço a atenção colocando-me à disposição para quaisquer dúvidas 

existentes!  

E-mail: elizetefatimas@gmail.com 

Celular: (51) 999047831 

 

Dados iniciais: 

Nome (Opcional) ___________________________________ Idade: ___________ 

Formação: ____________________ Tempo de atuação na E.I.: ________________ 

 

1- Você usa as tecnologias digitais em seu cotidiano? Se sim, exemplifique 

quais. Se não, explique por quê. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2- A escola onde você trabalha possui laboratório de informática e rede de 

internet com acesso a web?  

a) Se não, explique o por quê. 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Se sim, quais são as condições de uso, está em funcionamento ou está 

desativado?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Se está desativado, explique por quê.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Se está em funcionamento, responda:  

A escola disponibiliza livre acesso dos professores ao laboratório? 

Se sim, os professores utilizam o laboratório com os alunos? Com qual frequência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- A gestão escolar incentiva os professores ao uso das tecnologias digitais em 

suas aulas? Cite alguma atividade proposta pela escola que aborde o uso das 

tecnologias digitais da informação e comunicação em sala de aula. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


