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Devia ser 1977, não tenho bem certeza, era pequena, tinha 
sete anos, pois já estava na Escola e ele tomava chimarrão 

na praça central de Ijuí -RS, e eu brincava perto, passa
alguém e o cumprimenta: 

- Opa,doutor!
Ele acena e responde e continua no chimarrão. 

Depois disso, lembro-me de um diálogo entre nós mais ou
menos assim: 

Chego perto e pergunto:
- Pai, porque chamam o senhor de doutor? Se você só cuida

de bichos e não de gente? Você não é médico de gente,
porque te chamam de doutor? 

- Aqui onde a gente mora, filha, pouca gente pode estudar, 
assim como o pai, então quando as pessoas encontram 

alguém com um pouco mais de estudo que eles, chamam a
de doutor.

- Entendi. Pra eles o pai é doutor de bichos!
- Isso, filha é isso. 

- E mulher pode ser doutor pai? 
-Não filha, mulher pode ser doutora.

- E como faz isso pai? Tem que fazer como você e cuidar de
bichos?

- Não filha, é que doutor, ou doutora de verdade é outra 
coisa. É assim, primeiro a pessoa tem que fazer uma 
faculdade, estudar aquilo que gosta, e depois faz um 

mestrado, e depois então é que faz um doutorado.
- E como faz isso pai? 

- Ah(...)...filha, estudando, estudando muito, muito, muito,
muito!

Pronto, PAI(...)acho que conseguimos! 
MÃE, te amo! Muito obrigada por não ter me feito uma 

princesa, e sim uma guerreira do meu tempo.
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“A incorporação de tecnologias nas atividades da escola envolve 
distintos aspectos da gestão decorrente 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, 2005, p. 19).



RESUMO

As limitações das Políticas Públicas locais para a formação continuada dos 
profissionais da educação, que consigam interpretar o momento, a mobilidade de 
tempo e espaço que vivenciamos, ampliada pela inserção das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) na escola, aliado a um sistema educacional, que 
na formação de professores, não considera a responsabilidade do que é "estar como 
"o “Diretor(a) da Escola”, Pública Municipal de Ensino Fundamental, nos mostra que 
propostas de formação para este profissional da educação devem ser feitas a partir 
da escuta sistematizada dos mesmos. Precisamos saber o que estes professores 
desejam para sua formação na área de tecnologia educacional. Desta lacuna de 
formação é que emerge a questão: “Que dimensões de aprendizagem surgem a 
partir das demandas de formação dos professores/gestores da rede pública de 
Ensino Fundamental quanto à apropriação e o uso das TICs na escola? ” . Foram 
analisadas as realidades das propostas de formação para professores/gestores de 
forma específica em duas cidades no Brasil, localizadas no Estado de Santa 
Catarina: Mafra e Barra Velha. Delineamos o perfil de quarenta e um (41) gestores 
escolares do ensino fundamental das duas redes públicas municipais para então 
identificar e classificar as dimensões das demandas para a formação destes 
profissionais com relação à apropriação e uso das TICs na escola. A metodologia 
utilizada foi a de Pesquisa Desenvolvimento (VAN DER MAREN, 1996). Os 
professores/gestores escolares participantes da pesquisa apontam possíveis 
soluções para a questão do acesso e do uso pedagógico das tecnologias na escola, 
no entanto, declaram-se “não estar preparados para desenvolver possíveis soluções 
junto à comunidade escolar” para inserção e uso das TICs. Dos 41 participantes, 39 
declararam-se dispostos a participar voluntariamente de um processo formativo para 
a apropriação e uso das TICs na escola, caso lhes fosse oferecida a oportunidade. 
Na identificação, organização e delimitação das demandas dos professores/gestores 
para sua formação, construí oito dimensões de desejos de aprendizagem que 
considero necessárias para a elaboração de propostas de formação para estes 
profissionais quando abordamos a temática TICs. São elas: pedagógica, didática, 
cultural, administrativa, financeira, técnica estrutural, instrumentalização off-line e 
instrumentalização on-line. As diferenças percentuais entre as demandas 
identificadas no grupo, nos mostraram que poderá haver significativa alteração entre 
possibilidades de combinação e estruturação de conteúdos em propostas de 
formação de professores/gestores para o uso das tecnologias educacionais se as 
demandas identificadas nos grupos forem efetivamente consideradas. Portanto os 
dados levantados demonstram que não poderá haver uma proposta única de 
conteúdo e metodologia de formação para os professores/gestores, na Rede Pública 
Municipal de Ensino Fundamental para o uso das TICs na escola, quando nos 
deparamos com dados e percentuais tão diferenciados de dimensões de 
aprendizagem em um mesmo grupo.

PALAVRAS-CHAVE: Professor Gestor, Tecnologias de Comunicação e
Informação, Formação Continuada de Professores.



ABSTRACT

The limitations of local public policies for the continuing education teachers, that can 
interpret the moment, the difference and the mobility of time and space that we 
experience, amplified by the insertion of Information and Communication 
Technologies (ICT) in school, allied to an educational system that in teachers training 
does not consider the responsibility of what it is to be like the school leaders, 
Municipal Public School, demonstrates that there is a gap between the teacher 
education, shows us that training proposals for this education professional should be 
made from the systematic listening of them. We need to know what these teachers 
want for their education in the area of educational technology. This training gap is 
what the question arises: "Which dimensions of learning arise from the training 
school leaders of the public network of Elementary Education demands about the 
appropriation and use of ICT in school? ". The research demonstrated here is based 
on the general objective of identifying the dimensions of the concrete school leaders 
training demands, regarding the appropriation and use of ICT in the school culture. 
The realities of the training proposals for school leaders were analyzed specifically 
in two cities in Brazil, of in the state Santa Catarina, Mafra and Barra Velha. We 
outlined the profile of forty - one (41) primary school leaders of the two municipal 
public networks to then identify and classify the dimensions of the training demands 
of these professionals regarding the appropriation and use of ICT in school. The 
methodology used was the Research Development Van Der Maren(1996). The 
school leaders participating in the research point to possible solutions to the issue of 
access and pedagogical use of technologies in school, however, they declare 
themselves "not prepared to develop possible solutions with the school community" 
for insertion and use of ICT. Of the 41 participants, 39 declared themselves willing to 
participate voluntarily in a training process for the appropriation and use of ICTs in 
school, if they were offered the opportunity. In identifying, organizing and delimiting 
the school leaders for their training demands, I built eight dimensions of learning 
desires that WeI consider necessary for the elaboration of training proposals for 
these professionals when we approach the thematic ICT. They are: pedagogical, 
didactic, cultural, administrative, financial, structural, off-line instrumentalization and 
on-line instrumentalization. The percentage differences between the demands 
identified in the group showed that there could be a significant change between 
possibilities of combination and structuring of contents in proposals of the school 
leaders continuing education for the use of ICTs if the demands identified in the 
groups are effectively considered. The data that there can be no single proposal of 
content and methodology of training for in the the school leaders there the Municipal 
Public School Network for the use of ICT in school, when we come across data and 
percentages so different dimensions learning in the same group.

KEYWORDS: School Leaders, Communication and Information Technologies,
Teacher Education.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 DO DIVÃ PARA A ESCOLA: NÃO NECESSARIAMENTE NESTA MESMA 
ORDEM

“Sinto que a coisa não vai pra frente. Tenho pesadelos. Tenho dó dos 
estudantes. Veja você: o professor recém-formado chega à escola com 
muito entusiasmo. Cheio de vida, esperançoso. Se vira de todo jeito para 
dar algo bom para as crianças. Sabe, tenho observado muito isso. Nem 
parece que é uma escola. Não consigo nem dormir direito. Vejo tudo mais 
tenho que ficar calada. Já falei demais. Já berrei. Já briguei. E estou agora 
neste vazio, fracassada. Sinto-me muito só. Com toda uma vida dedicada à 
escola. Dou meu sangue, mas como falei, a coisa não vai para frente. 
Tenho estes pesadelos. Uma vez a polícia me acordou no meio da noite. 
Pegaram um aluno roubando a merenda. Foi um negócio sério, sabe. Viu só 
como estou sofrendo? Não quero viver essa solidão. Ponha-se no meu 
lugar...e então, você me entende”?.(SILVA, 1993, p.27).

O texto acima é parte da crônica intitulada “A Diretora no Divã” e foi retirado 

do livro “Magistério e Mediocridade”, Silva (1993); texto com o qual tive o primeiro 

contato quando cursei o Magistério no Conjunto Educacional Pedro II em Blumenau- 

SC, entre os anos de 1993 e 1995.

Naquela época, eu, estudante iniciante nos caminhos da educação, lembro- 

me,que fiquei muito sensibilizada com o relato da Diretora, com a tristeza e a solidão 

a qual ela descreve o seu dia a dia na escola. Decidi retomar este texto, pois entendi 

que as palavras expostas na crônica assemelham-se à descrição do choque de uma 

gestora de Centro de Educação Infantil que tive a oportunidade de conhecer em 

2009.

Ela fazia parte do grupo de participantes de pesquisa, quando realizei o 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Paraná (PPGE/UFPR), e a mesma atuava no município de Mafra-SC, na época 

em que a pesquisa foi utilizada para a elaboração de minha dissertação.

Em um dos encontros presenciais para o desenvolvimento daquela pesquisa 

houve um momento de angústia da professora/gestora e, desde ali, entendi que 

deveria de alguma forma, aprofundar minhas reflexões na área de Gestão Escolar e 

Tecnologias Educacionais, pois além de todos os desafios propostos na crônica de 

Silva (1993), o professor/gestor de hoje, que enfrenta o desafio de “estar na gestão
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da Escola Pública”, por indicação de cargo de confiança, tem ainda que trabalhar

com mais uma variável em sua atuação profissional:a inserção do uso dos recursos

das Tecnologias de Comunicação e Informação na escola, o que exige considerar as 

dimensões dos desafios que este profissional vivencia.

A professora gestora da cidade de Mafra demonstrou suas inquietações em 

2009, nas seguintes palavras:

ZG :“Por Deus, o que a gente tá fazendo com estas crianças? Olha 
Professora (referindo-se à pesquisadora) eu vou falar, eu tenho muita coisa 
para ver e fazer durante o dia, é cozinheira que falta, é dinheiro que termina 
e tem que comprar detergente para limpar o banheiro, é professor que faz 
falcatrua com o cartão ponto, pega atestado falso (...).Me diz Professora! 
Me diz(ela emociona-se, chora e deixa as lágrimas correrem) como é que 
no meio disso tudo a gente vai parar para pensar em PESQUISA? Eu não 
tenho como resolver tudo de todo dia e mais isso agora, eu até achei que 
fazia uma rifa e pronto, comprava computadores e levava para dentro do 
Centro de Educação, a Internet, a APP já disse que pagava, mas não é só 
isso... Meu Deus gente, é ler, escrever, pesquisar, é o papel da escola (a 
voz treme, não consegue mais falar), e o que a gente está fazendo com 
estas crianças? Cópia? É isso que a gente tá fazendo... ”

Um desabafo emocionado e comprometido de alguém que sonhava com 

uma escola melhor. Ela emocionou-se, chorou e debruçou sobre os próprios braços 

apoiados na carteira escolar na sala de aula onde realizávamos nossos encontros 

presenciais para a pesquisa.

Após o desabafo, o silêncio reinou no grupo de participantes. Um deles 

levantou-se e buscou água para a Diretora, ela tomou um pouco da água e pediu 

para sair.

Depois que ela saiu, o grupo continuou em silêncio, todos se olham sem 

saber direito o que fazer e minutos depois ela retornou e pediu desculpas pela 

“descompostura” , pois não se dava ao direito de “descontrolar-se” tanto em frente 

aos demais colegas.

Gestoras são importantes em minha caminhada enquanto professora, pois 

historicamente em minha carreira na rede pública na educação básica, tenho o 

registro de ter sido a primeira professora de Educação Infantil, a ter instalado em 

sala de aula um computador conectado à Internet, no ano de 2001 no município de 

Jaraguá do Sul no estado de Santa Catarina.

Na época, ouvi comentários de toda a equipe de trabalho, como:
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- “As crianças não têm nem merenda que chega. Para que vão 
colocar um computador na sala?”.
- “Estas crianças não têm nem roupa para vestir em casa, 
quem dirá poder comprar um computador? Por que na escola 
tem que ter um para aprender a usar? Não adianta saber usar! 
Em casa não vão ter mesmo.”
- “Mas eles não sabem nem ler e escrever. Como vão usar 
computador?” .
- “Internet, prá que Internet’? Para que serve isso?

No entanto, eu tinha uma intuição como Professora Alfabetizadora, que fui e 

continuo sendo, a de que aquela máquina possuía uma estreita relação com a 

construção da escrita e da leitura de mundo, do nosso tempo (FREIRE, 1993).

E como trabalhava com crianças em idade de alfabetização, pude vivenciar 

o que minha intuição sinalizava e que fora reforçada quando conheci a obra de 

Papert (1994)“A máquina das crianças”, quando menciona que:

Ao redor do mundo inteiro as crianças entraram em um apaixonante e 
duradouro caso de amor com computadores. O que elas fazem com os 
mesmos é tão variado quanto suas atividades. Elas utilizam os 
computadores para jogar,escrever, para desenhar, para comunicar-se e 
para obter informações. O caso de amor envolve mais que desejo de fazer 
coisas com os computadores. Ele também apresenta um elemento de 
possessividade e, mais importante, de afirmação de identidade intelectual. 
Grande número de crianças vê o computador como “nosso” -  como algo 
que pertence a elas,a sua geração. (PAPERT, 1994, p.07).

Com este embasamento teórico, ao qual tive acesso a partir da orientação 

da universidade local, e minha intuição pedagógica, a gestora da escola acreditou na 

minha proposta e apoiou o meu desafio de inserir computadores na minha prática 

pedagógica com as crianças, e ainda articulou o apoio das famílias envolvidas e da 

Secretaria de Educação.

Era uma época de Internet discada (2001), alto custo operacional, onde se 

começava a discutir se computadores seriam bons ou não para a educação.

No entanto, nada disso importou para ela, pois acreditou no meu trabalho, e 

este acreditar mudou minha vida profissional para sempre, pois ali comecei a 

pesquisar sobre o uso do computador em sala de aula, e já dentro da graduação 

tornei-me bolsista de iniciação científica pesquisando sobre o tema por três anos 

seguidos, depois completei uma especialização na área, conseguindo trilhar o 

mestrado, até chegar ao doutorado ampliando os debates e pesquisas sobre o tema.
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Minha experiência na educação infantil com o uso de computadores em sala 

de aula, pouco a pouco se transformou num processo de apropriação consciente e 

formal do uso das tecnologias educacionais na minha formação até conseguir 

chegar à elaboração da proposta desta tese.

Instalar, manter, organizar e apropriar-se do uso pedagógico e didático de 

um computador em uma sala de Educação Infantil e conectá-lo à Internet com tantas 

resistências ao meu redor, há dezoito anos, só foi possível devido a um grupo de 

pessoas liderado pela professora/gestora da Escola, e composto pela comunidade 

escolar por meio da Associação de Pais e Professores (APP) e pesquisadores da 

Universidade local.

As diretoras das escolas nas quais trabalhei sempre me apoiaram, no 

sentido de acreditar em minhas propostas como professora. Por isso, creio que o 

desabafo da Diretora abordado na crônica “A Diretora no Divã”, trouxe-me 

inquietações, pois no desenvolvimento da pesquisa de Mestrado “Tecnologia e 

Educação: vamos ouvir o professor?” detectei a angústia da professora gestora 

naquele grupo de participantes e a importância do apoio da Gestão no processo de 

inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na prática 

pedagógica na escola.

A sinceridade e a angústia da Diretora referida,anteriormente,instigaram-me 

elaborar as primeiras hipóteses entre a importância da atuação e da articulação da 

gestão escolar e as possibilidades de acesso e apropriação do uso das TICs pelos 

professores e por toda comunidade escolar.

Por isso, nesta pesquisa, caracterizei o professor/gestor escolar, como o 

professor (a) da educação pública básica, mas também e antes de tudo como um 

ser humano, visto pela perspectiva freireana, que nos ensina que:

Não é possível existir sem assumir o direito e o dever de optar de decidir de 
lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo a imperiosidade da 
prática formadora de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de 
novo a radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas 
sei também que é possível intervir para melhorá-las. Gosto de ser homem, 
de ser gente porque não está dado como certo, como inequívoco, 
irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos 
puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei 
escondendo o seu valor, porque a inveja de sua presença no mundo me 
incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, gosto de ser gente, porque 
sei que minha passagem pelo mundo não é predeterminada, 
preestabelecida. Que o meu “destino” não é dado, mas algo que precisa ser 
feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. (FREIRE, 2001, 
p.58.).
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Ou seja, entendo este profissional como alguém com um projeto de vida 

para si, e para a escola, em um processo de responsabilidade social do qual o 

mesmo não pode eximir-se,e que, por indicação a cargo de confiança ou por 

consulta pública, torna-se o professor/gestor (a) da escola.

Ao construir o cenário da pesquisa, percebi que tanto o texto fictício “A 

Diretora no Divã”, quanto o desabafo real da gestora em Mafra-SC refletiam a 

realidade desafiante vivenciada por estes professores, pois tanto a diretora fictícia 

quanto a real, demonstrou encontrar-se sozinha para enfrentar os desafios de ser 

gestor (a) da educação na sociedade atual.

Desenhando os caminhos do embasamento teórico busquei no Brasil por 

propostas públicas de formação para o gestor (a) escolar.

Nessa perspectiva, encontrei as bases curriculares e propostas de formação 

do Governo do Estado do Paraná, por ser o estado pólo da Universidade onde está 

situado o Programa de Pós-Graduação que orienta minha pesquisa.

No Paraná, a Secretaria de Educação do Estado tem a proposta “Programa 

Gestão em Foco”. É um programa que visa ao fortalecimento da gestão escolar. Ele 

está previsto na ação n.° 3 do Programa Minha Escola tem Ação (META). Esse 

programa constitui-se de várias ações, entre elas, a formação continuada voltada à 

equipe diretiva da escola, prevista no Art. 20, inciso II, item "d", da Lei n.° 

18.590/2015 e ocorre nas modalidades: presencial e a distância. As temáticas 

abordadas durante a formação são pertinentes às diversas dimensões da escola. No 

entanto, os professores/gestores que participam dos cursos, em momento algum, 

são consultados sobre o que desejam e precisam aprender quanto à inserção e o 

uso das tecnologias na escola.

Em Santa Catarina por ser o estado polo dos municípios onde realizamos a 

pesquisa, onde não encontrei nenhuma articulação de parceria na formação de 

gestores para o uso das TICs entre a Secretaria de Educação do governo do estado 

e os dois municípios nos quais fui autorizada a interagir com os participantes desta 

pesquisa.

Também não encontrei em suas diretrizes curriculares, registros de 

propostas de formação para os gestores escolares com a preocupação da inserção 

das TICs na escola que levasse em conta os desejos de aprendizagem dos 

professores.
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Em São Paulo, destaca-se a ação intitulada “Liderança, Gestão e 

Tecnologias: para a melhoria da educação no Brasil”,que teve como coordenador 

Fernando José de Almeida e Maria Elizabeth B. B. de Almeida em 2006, realizada 

em parceria entre do grupo de pesquisa orientado pela Professora Elizabeth Almeida 

na Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo (PUC-SP) e a Microsoft 

que realizou a formação de professores e gestores das escolas públicas do governo 

do estado de São Paulo, mas que também em sua metodologia não levava em conta 

inicialmente os desejos de aprendizagem dos professores envolvidos.

Escolhi também, para analisar a propostas de formação do governo do

estado do Ceará, em articulação com a Universidade Federal do Ceará, pois no

evento CBIE-10141, encontrei apresentações de pesquisas que referendavam o 

trabalho de formação de professores por meio do projeto “UM COMPUTADOR POR 

ALUNO (UCA)” , proposta orientada por José Aires de Castro Filho, Maria Auricélia 

da Silva e Dennys Leite Maia, e que declarava a apropriação, com sucesso o uso 

dos recursos do projeto UCA nas escolas estaduais do estado do Ceará.

Esta parceria entre os professores da Universidade do Ceará e o Governo 

do Estado, gerou a obra Lições do Projeto “Um Computador por Aluno: estudos e 

pesquisas no contexto da Escola Pública” ,nesta obra os autores deixam claro que a 

experiência de sucesso com na inserção das tecnologias de informação e 

comunicação,aconteceu onde a experiência com o UCA deu-se de forma efetiva 

onde os diretores e a comunidade escolar participaram como sujeitos ativos no 

processo de inclusão da proposta. (ROCHA; MELO; MEDEIROS, p.222). Mas as 

autoras ainda destacavam que:

A figura do gestor escolar neste processo de entendimento e apropriação do 
uso das TICs ainda se constitui um aspecto novo, que deve ser estudado
nos contextos da aprendizagem e dos processos administrativos e
pedagógicos das instituições educacionais. É necessário, então, 
desenvolver uma cultura que amplie as práticas educativas e 
administrativas da escola. (ROCHA; MELO; MEDEIROS, 2015, p.224).

No entanto, também nesta proposta, apesar dos gestores escolares estarem 

fielmente envolvidos, não foi encontrado registros, inclusive através de trocas de e

mails com as pesquisadoras responsáveis pelo processo, de que os professores e

1CBIE - Congresso Brasileiro de Informática da Educação, disponível em http://www.br- 
ie.org/pub/index.php/wcbie/issue/view/86

http://www.br-
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os gestores escolares, tivessem sido questionados inicialmente sobre o que desejam 

aprender com relação ao uso das TICs.

Procurei os históricos das propostas de formação também das redes 

municipais de Barra Velha-SC e Mafra-SC, por serem os municípios onde atuam os 

participantes de nossa pesquisa. O município de Barra Velha foi escolhido por haver 

na Secretaria da Educação da época, pessoas que convidaram o Grupo de Estudos 

e Pesquisa: Professores, Escola e Tecnologias Educacionais, da Universidade 

Federal do Paraná (GEPPETE -  UFPR), do qual faço parte para orientar a 

construção de uma proposta de acesso e uso das tecnologias educacionais nas 

escolas da Rede Pública Municipal. A rede pública de Mafra foi escolhida por ter 

sido nesse município que realizei a pesquisa de mestrado.

Busquei também dados de teses e artigos que convergem para a minha 

interpretação inicial com relação aos desafios dos participantes dessa pesquisa.

Deparei-me com o fato de que as políticas públicas de formação e até mesmo 

os convênios com instituições privadas são pontuais acontecem de forma aleatória, 

seja por meio de convênios entre Instituições de Ensino Superiores (IES) Públicas 

ou Privadas e o Ministério da Educação (MEC) ou nas bases de acordos com 

instituições que produzem aplicativos, computadores ou da área de 

telecomunicações, como no caso do projeto em São Paulo com o apoio da Microsoft 

e o trabalho com o projeto de inserção do programa UCA no Ceará.

Nesse contexto, percebi que há uma informação em comum entre as 

propostas analisadas: os professores/gestores não são ouvidos quanto aos seus 

desejos de aprendizagem, não se consideram as demandas concretas dos mesmos, 

pois as propostas vêm agregadas à implantação de programas institucionais de uso 

de “aparelhos”, como televisão, computadores, tabletes, lousas digitais ou de 

“aplicativos” como softwares.

Assim, na análise inicial,conclui que,as propostas de formação analisadas 

partem de um movimento onde o poder público adquire bens físicos e institui e atrela 

as propostas de formação à utilização destes bens, e não no que desejam os 

professores e os professores/gestores.

Fato este que gera o axioma repetitivo de propostas de formação nesta área, 

com modelos únicos e copiados de capacitação e não, de formação continuada e 

contextualizada com os desafios e possibilidades de inserção do uso das TICs nas 

escolas que respeite as necessidades de aprendizagem dos professores/ gestores.
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Este movimento, de acordo com Brito e Purificação (2011, p.33), “caracteriza 

a utilização do conceito físico de tecnologia” nas propostas de formação, uma vez 

que os conteúdos das propostas estão diretamente relacionados à apropriação de 

uso técnico e instrumental de ferramentas tecnológicas.

Observa-se assim, que estas propostas não acontecem como políticas 

públicas de formação embasadas em cronogramas e calendários escolares. 

Também não ocorre de forma sistemática, o que oportunizaria aos gestores 

manifestarem seus desejos de formação.

Isso possibilitaria a eles organizarem-se para participar do processo de 

elaboração de propostas de formação, pois, do modo como vêm ocorrendo, os 

professores/gestores dependem significativamente das articulações políticas e das 

parcerias que se estabelecem entre, fornecedores, MEC, IES e dos Governos 

Estaduais e Municipais.

1.2 A PROBLEMATIZAÇÃO

Já na construção de nosso problema de pesquisa, devemos considerar que 

nossos participantes são antes de tudo profissionais da educação, professores da 

carreira do magistério municipal que se tornam os gestores das escolas em um 

processo de indicação para um cargo de confiança. Portanto ao tratar das 

demandas deste professor/gestor, devemos considerar antes de tudo que este 

profissional é um professor da Rede Pública Municipal. E seu preparo para realizar o 

seu trabalho, de acordo com Lévy (1999), não considera a subjetividade que este 

vivenciará ao deparar-se com a realidade de administrar a escola em uma sociedade 

que muda rapidamente, levando-se em conta o fenômeno da Cibercultura. Pois

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com estes novos 
processos de transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as 
tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e 
deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente 
as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 
educacionais tradicionais e, sobretudo o papel do professor e aluno. A 
grande questão da Cibercultura, e a transição de uma educação e uma 
formação estritamente institucionalizada (a escola, a universidade) para 
uma situação de troca generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por 
ela mesma, de reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das 
competências. Nesse quadro, o papel dos poderes públicos deveria ser: - 
garantir a todos uma formação elementar de qualidade. (LÉVY, 1999,p.172).
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Assim nesta pesquisa, considerarei o nosso gestor como o professor à frente 

da direção da escola, o que é fato na realidade das escolas pesquisadas.

Não me deterei às questões relativas ao como esse professor tornou-se 

gestor escolar, no campo político administrativo da gestão, se foi por indicação, ou 

por consulta pública.

Desta forma, para esta pesquisa o gestor é, antes de tudo, um professor que 

se encontra na gestão da escola e depara-se com o desafio de pensar a inserção 

das TICs nos processos pedagógicos dessa instituição. Entendo que esse desafio 

relaciona-se às políticas públicas de formação de professores para ouso das 

tecnologias educacionais, que segundo Brito e Purificação (2015), nascem e 

multiplicam-se pautadas em uma série de falhas de método, significados e 

propósitos.

Converge para a afirmação acima, o fato apontado por Almeida (2012), de 

que em trinta e dois anos de história das ações de implantação das TICs nas 

escolas brasileiras desde 1984, pelo (MEC), ocorreram dois equívocos. O primeiro 

deles é que se acreditava que as TICs chegariam às escolas pela mão, inteligência 

e criatividade dos alunos, o que até os dias de hoje, em 2016, não ocorreu.

O segundo, a exclusão profissional do Gestor Escolar dos processos de 

formação para enfrentar este desafio. Então, a partir desse cenário, expresso a 

seguinte questão problema: "Que dimensões de aprendizagem surgem a partir das 

demandas de formação dos professores/gestores da rede pública de Ensino 

Fundamental quanto à apropriação e o uso das TICs na escola?”

Proponho então, como objetivo geral dessa pesquisa: identificar as 

dimensões das demandas concretas de formação do professor gestor, com relação 

à apropriação e uso das TICs na cultura da escola a partir da escuta sistematizada 

dos mesmos. Para tanto, trabalhei com os seguintes objetivos específicos:

- analisar as dimensões de formação para gestão escolar no uso das TICs 

destes gestores;

- mapear e nomear as dimensões identificadas;

- classificar as demandas para a formação destes;

Procurei produzir o texto da tese a partir da definição da metodologia 

escolhida para nortear o caminho da construção da pesquisa.

Aprofundei o conhecimento quanto ao objeto no procedimento da revisão 

sistemática, quando busquei dados históricos e de produções que já pudessem ter
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ocorrido na área, em artigos científicos, teses, e dissertações nos bancos de dados 

das agências pesquisadoras.

Após delimitar no texto, a metodologia e cruzar os dados das propostas de 

formação analisadas nos estados e municípios com os dados dos artigos, teses e 

dissertações encontradas, percebi que precisava descrever a perspectiva de análise 

da relação entre o professor/gestor, a escola e a sociedade dentro da pesquisa.

Percebi ainda a necessidade de contextualizar o momento de crise política e 

educacional em nosso país, trazendo para a reflexão as fragilidades das propostas 

que partiam do governo federal a partir do MEC para o gestor escolar da rede 

pública de educação básica e a desconexão e fragmentação das propostas nas 

redes municipais analisadas.

À medida que fui produzindo os referenciais do campo teórico, estruturei os 

encontros presenciais com os professores/gestores na busca da coleta de dados 

que me permitisse desenhar o perfil dos grupos pesquisados em cada um dos 

municípios de Santa Catarina.

Ao obter os dados elaborei as análises, o que fez com que gradativamente 

eu percebesse que as dimensões de demandas de formação que emergiam das 

respostas eram por demais diferentes umas das outras, mesmo sendo no mesmo 

grupo e com participantes do mesmo município e até de escolas do mesmo bairro na 

mesma cidade.

Percorrendo este caminho foi que percebi também, a possível contribuição 

dessa pesquisa para futuras estruturações de propostas de formação para gestores 

escolares na área das TICs.

Deparando-me com o desafio de identificar, analisar, mapear e descrever as 

diferentes dimensões das demandas de formação nos grupos dos 

professores/gestores, eu percebi que minha defesa seria a de que, as mesmas 

deverão ser consideradas referenciais fundamentais no momento da construção de 

uma proposta de formação de gestores escolares para o uso das TICs nas escolas.

E para tanto, construí ao longo destes quatro anos um caminho de pesquisa, 

onde procurei articular minha história de vida e profissional, ao referencial teórico 

necessário ao apoio das análises no campo empírico escolhido.

Iniciando o caminho a partir da reorganização da metáfora de uma fábula 

infantil,que contava para meus alunos, por dezessete anos, enquanto atuei como
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professora em centros de educação infantil das Redes Públicas Municipais das 

cidades de Blumenau e Jaraguá do Sul em Santa Catarina.
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2. AS PEDRAS DEIXADAS POR JOÃO E MARIA: REDESCOBRINDO O 

CAMINHO

Os irmãos Grimm, ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores que 

nasceram no então Condado de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha e viveram por lá 

entre os anos 1785 e 1863, dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis, uma 

delas “Hansel und Gretef’, para nós “João e Maria” .

Gosto particularmente da versão em que para sair da floresta, João foi 

deixando pelo caminho pedrinhas coloridas para encontrar o caminho de volta para 

casa, com sua irmãzinha Maria. Lembro que quando atuava em sala de aula com as 

crianças da educação infantil, elas ficavam muito tristes quando a versão contada 

era a de que João deixava migalhas de pão espalhadas pelo caminho e os pássaros 

as comiam, o que deixava João e Maria cada vez mais perdidos.

As crianças gostavam mais da versão em que as pedras eram usadas como 

marcação do caminho de volta. Assim, como eu um tanto quanto inquieta no mundo 

da floresta da pesquisa, pois precisava encontrar não um caminho de volta, mas 

sim, um caminho de ida, que me levasse a um encontro com a pesquisa e com os 

subsídios necessários para desenvolvê-la.

Nessa perspectiva, “catar as pedrinhas coloridas” deixadas por outros 

pesquisadores “na floresta” na qual eu me embrenhava para a elaboração da tese, 

talvez fosse um caminho para organizar, pelo menos, o começo da aventura que 

viria pela frente, ao longo dos próximos quatro anos de minha vida.

Descobrir o que já havia sido feito, o que já havia sido pesquisado com 

relação à área, o objeto e os participantes a serem pesquisados e articulação das 

análises de propostas que havia inicialmente realizado, permitiram-me delimitar o 

campo de observação.

2.1 A CIENTIFICIDADE NA FÁBULA: O QUE JÁ FOI PESQUISADO?

Buscar subsídios para ter ciências do que algum pesquisador já tentou 

responder, antes, as suas próprias perguntas de pesquisa; inteirar-se do que já foi
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feito, analisado, dito e discutido sobre seu objeto de pesquisa é o que posso 

denominar como Revisão Sistemática.

Este movimento pode significar uma contribuição importante na constituição 

do campo teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os 

aportes significativos da construção da teoria e da prática pedagógica 

(ROMANOWSKI, 2006).

Realizei esse processo, em dois momentos da investigação em foco: no 

primeiro e no quarto ano, buscando verificar a atualização dos dados nos bancos de 

pesquisas.

Primeiramente, delimitei o campo de observação dos participantes da 

pesquisa. Depois, busquei publicações atualizadas sobre o tema. Entendo que esse 

momento constituiu-se na revisão bibliográfica, que segundo Calderón e Poltronieri

(2013), tem importância fundamental, pois o

[...] acesso e a realização destes estudos podem contribuir sobremaneira na 
formação do pesquisador, pois, analisando o processo de realização das 
pesquisas levantadas, poderá desenvolver uma criticidade metodológica 
que poderá auxiliar na identificação de lacunas em sua própria pesquisa. 
(...)sua finalidade central é o mapeamento, principalmente servindo ao 
pesquisador como uma referência para a justificativa lacuna que a 
investigação que se pretende realizar poderá preencher.(CALDERÓN e 
POLTRONIERI, 2013, p.183).

Nessa etapa, o pesquisador busca entender o que já foi produzido sobre seu 

objeto de pesquisa, o que conforme Vosgerau e Romanowski (2014) é sustentado e 

movido pelo desafio de buscar o que ainda não foi feito, e dedicar cada vez mais 

atenção a um número considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso para 

dar conta de determinado saber que se avoluma cada vez mais rapidamente e de 

divulgá-lo para a sociedade. Esses saberes envolvem as

[...] tendências dos temas abordados e as relações indicadas nas teses e 
dissertações; - análise e elaboração das conclusões preliminares. - dados, 
conforme categorização realizada; - organização e síntese dos dados em 
quadros e tabelas; - leitura analítica das informações contidas nas tabelas; - 
síntese geral; - inferências e considerações. (ROMANOWSKI, 2002, p.15- 
16).

Nas pesquisas em bancos de dados científicos, é preciso ter claro a 

delimitação de datas, e no caso dessa Tese, terei como referência o ano base de
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2000. Na busca entre os anos de 2000 e 2016, cerceando as produções nos últimos 

dezesseis anos de teses e dissertações.

2.2 O CAMINHO PERCORRIDO NA REVISÃO

Realizei o que está demonstrado pelo esquema apresentado na Figura 1, e 

que foi elaborado durante o primeiro e o segundo ano da pesquisa, articulando o 

embasamento teórico oferecido nas disciplinas do doutorado:

FIGURA 1 -  ESQUEMA PARA ORGANIZAÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Definição do Objeto e Sujeitos

4 4

Seleção dos Descritores; palavras chave r  Escolha das Bases de Dados

II
Definição do Formulário de  Sistematização

1
Delimitação dos Campos de Leitura

i
Organização do Quadro dos Trabalhos Encontrados

FONTE: A AUTORA (2016)

1) Definição de Objeto e Sujeitos: meu objeto refere-se às propostas de 

Formação de Professores para o uso das TICs, e nesta pesquisa os participantes 

são os professores/gestores escolares da Rede Pública Municipal de ensino das 

cidades de Barra Velha-SC e Mafra- SC;
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2) Seleção de Descritores (palavras chave): utilizei nas buscas as seguintes 

palavras-chave:Gestão Educacional / Tecnologias de Comunicação e Informação 

/ Ensino Fundamental;

3) Base de Dados: os repositórios nos quais busquei as referências foram:

@ http://www.ibict.br/: este repositório foi indicado pela Bibliotecária da 

Universidade Federal do Paraná, uma vez que em nossos descritores possuíam as 

palavras chave TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO. Este portal 

é referência no Brasil e no exterior por possuir mais de sessenta bibliotecas 

institucionais de IES públicas e privadas, articuladas ao seu banco de dados, 

principalmente em obras que tratam de temas ligados ao desenvolvimento de 

pesquisas que levam em conta as TICs.

@ http://www.periodicos.capes.gov.br/: base de dados das publicações de 

pesquisas das instituições de ensino superior;

@ http://www.pucpr.br/: universidade particular no município de Curitiba-PR que 

tem grupo de pesquisa na área de formação de professores e tecnologias 

educacionais;

@ http://www.portal.ufpr.br/: universidade pública e instituição dá suporte orienta 

esta pesquisa;

4) Definição do Formulário de Sistematização: a organização da leitura dos 

trabalhos; definição das partes que eu iria validar nas análises, e que só foi 

possível porque usei como base um formulário desenvolvido por Belão (2014), e 

que aparece de forma completa como ANEXO I ao final do texto da pesquisa. 

Usando o formulário como base, parti para a delimitação dos Campos de Leitura 

onde para compor nosso quadro de análises, destaquei os seguintes dados: 

título, autor, ano de defesa, IES, nível e resumo. Ressalto que como utilizei na 

busca o descritor "GESTÃO EDUCACIONAL” surgiram diversos títulos 

vinculados às questões de políticas públicas de educação e democratização do

http://www.ibict.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.pucpr.br/
http://www.portal.ufpr.br/
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ensino público, títulos os quais descartamos, uma vez que não fazem parte da 

área dessa pesquisa.

Destaquei de maneira mais evidente dez pesquisas, que foram desenvolvidas 

pelas seguintes Instituições de Ensino:

• Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho” : uma dissertação 

e uma tese;

• Pontifícia Universidade Católica do Paraná: duas dissertações;

• Universidade Federal de Santa Catarina: duas teses;

• Universidade Estadual de Campinas : uma tese;

• Universidade Federal do Paraná : duas dissertações;

• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo : uma Tese.

Foram as que responderam a chamada de nossos descritores nas bases das 

plataformas escolhidas. As pesquisas possuem características metodológicas de 

pesquisas qualitativas.

Três das dissertações (PUC-PR e UFPR) possuíam metodologia de análise 

de dados e categorização referendados em Bardin (2008).

Percebi em cada um dos trabalhos o interesse dos(as) autores(as) em 

caracterizar a sociedade contemporânea, em um movimento de uso e inserção das 

TICs na escola, que não tem volta.

As pesquisas declaram “fragilidade” e "fragmentação” nas propostas de 

formação continuada de gestores escolares sendo que em uma das teses encontra- 

se até mesmo o termo “aligeiramento” dos processos de formação para cumprir 

metas do MEC.

Os pesquisadores encontrados declaram ainda,que existem carências de 

fundamentação teórica e metodológica nas propostas de formação que analisaram o 

que se reflete de forma direta no “não planejamento” da inserção e apropriação do 

uso das TICs no ambiente escolar.Isso porque os gestores que contribuíram com as 

pesquisas declaram-se despreparados e com dificuldade de orientar a mediação de 

suas equipes no uso tanto pedagógico, quanto didático o e/ou administrativo.

Um cenário descrito por pesquisadores em três estados diferentes da nação, 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina e que complementam as considerações iniciais 

de nossa pesquisa quando observei propostas de formação para gestores escolares
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também no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo e no Ceará logo que iniciei o 

caminho da pesquisa.

5) Organização dos Trabalhos Encontrados

Como resumo das pesquisas selecionadas,elaborei um quadro contínuo com 

as dez pesquisas selecionadas, quadro este composto pelo título, autores e 

resultados apontados, para conseguir visualizar de maneira concreta o que já havia 

sido desenvolvido na área com a mesma temática e o que os participantes que 

pretendiam investigar.

Análise esta que realizei de forma sucessiva iniciando conforme o Q uadro l:
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QUADRO 1 -  RESUMO DAS PESQUISAS

TÍTULO AUTORES E IES RESULTADOS

A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PARA A 

INTEGRAÇÃO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO AO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM

Castro, Márcia Ferreira - 2015 
Dissertação 

Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho" Faculdade de 

Ciências e Letras (Campus de 
Araraquara).

Parte-se do pressuposto de que a 
integração das TIC ao processo de 
ensino e aprendizagem vai além da sala 
de aula e da ação ind iv idua l do 
professor, mas é responsabilidade de 
toda a equipe pedagógica da escola. 
Conclui-se que há uma carência de 
fundamentação teórica e metodológica 
que embasam e direcionem o trabalho 
de professores egestores para o uso das 
tecnologias, resultando na ausência de 
p la n e ja m e n to  s is te m á tico  para a 
integração dasTIC na educação escolar.

A METODOLOGIA DE PROJETOS COM  

O USO DA TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

PROFESSOR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Zem, Rita Andreia Moro Senco - 2005 
Dissertação 

Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná

Esta pesquisa propõe como tema de 
estudo o trabalho com a metodologia 
de projetos aliada ao uso da tecnologia 
de in fo rm ação e com unicação na 
formação continuada do professor do 
Ensino fu n d a m e n ta l. O tra b a lh o  
proporcionou para a pesquisadora um 
m a io r  c o n h e c im e n to  da p rá tic a  
p e d a g ó g ic a  p e s q u is a d a  e das 
n e c e s s id a d e s  e d u c a c i o n a is  
m anifestadas pelos docentes. Esta 
pesquisa representa uma contribuição 
para a prática pedagógica reflexiva, pois 
salienta a im portância da formação 
continuada, enfatiza a necessidade de 
se proporcionar um novo pensar no 
traba lho  docente , com indícios e 
avanços no ensinar e no aprender a 
aprender.

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

DE COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO 

ESCOLAR: 0  PROGRAMA NACIONAL 

DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

{PROINFO) EM SANTA CATARINA

Quartiero, Elisa Maria - 2002
Tese

Universidade Federal de Santa Catarina

A pesquisa que subsidiou a escritura 
desta tese á direcionada à análise das 
políticas públicas educacionais voltadas 
à formação de professores para utilizar 
as tecnologias de informação e de 
comunicação no Ensino Fundamental e 
Médio, particularm ente o Programa 
Nacional de Informática na Educação 
(Prolnfo) e seu desdobramento no 
Estado de Santa Catarina Focalizamos e 
apreendemos as contradições inerentes 
a um processo caracterizado pelos 
avanços, recuos, conquistas, disputas e 
aprendizagens advindos das tentativas, 
erros e acertos na implementação de 
um a p o lít ica  p ú b lica . E n tre  os 
resultados da pesquisa apontam os 
subsíd ios  para a fo rm u la ç ã o  de 
p ro p o s ta s  de  c a p a c ita ç ã o  de  
professores para o uso de tecnologias 
de informação e de comunicação na 
educação.
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TÍTULO AUTORES E IES RESULTADOS

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA GESTÃO 

EDUCACIONAL: POSSIBILIDADES E 

CONTRIBUIÇÕES EM U M A  ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL

Carleto, Nivaldo - 2009
Tese

Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho" Faculdade de 

Ciências e Letras (Campus de 
Araraquara).

As possibilidades da informática na 
adm in is tração  educacional é uma 
realidade no cenário contemporâneo. 
N èsse  c e n á r io ,  e n fa t iz o u - s e  a 
im portância do desenvolvimento de 
s o f tw a re s  iiv re s  na g e s tã o  de 
docum entos para a adm in istração 
púb lica  de sistemas educacionais, 
pretendendo com isso contribu ir com a 
democracia e com a transparência.

DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, 

AS PÁGINAS WEB: AMBIENTES  

VIRTUAIS E CONTEXTOS ESCOLARES

Correa, Juliane - 2005
Tese

Universidade Estadual de Campinas. 
Faculdade de Educação

A incorporação das TICs é um desafio 
para os profissionais em educação. 
Analiso a utilização da informática pelas 
professoras no espaço da formação e o 
uso dos laboratórios de informática no 
espaço da atuação, por m eio de 
e n t r e v is t a s ,  q u e s t io n á r io s  e 
observações. Dessas análises emerge a 
caracterização da experiência estudada. 
Finalizo, considerando que a dificuldade 
de utilização da in form ática  pelas 
p ro fe s s o ra s  su rge  q u a n d o  suas 
necessidades não são atendidas e nem 
as p o s s ib ilid a d e s  dos c o n te x to s  
educativos são efetivadas.

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES MEDIADA PELAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: ANÁLISE DO 

PROGRAMA ESPECIAL DE 

CAPACITAÇÃO PARA DOCÊNCIA NO  

ESTADO DO PARANÁ

Alberti, Eliane do Rocio - 2008 
Dissertação 

Universidade Federal do Paraná

Este trabalho tem  como objeto de 
análise a formação de professores pelo 
Programa Especial de Capacitação para 
Docência dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e da Educação Infantil, em 
serviço, na modalidade semipresencial. 
Dentre as constatações que o trabalho 
proporcionou, está a comprovação de 
que a proposta de educação propiciada 
pelo Programa Especial de Capacitação 
para Docência conduz ao aligeiramento 
na formação, já que está fundamentada 
em uma concepção pragm ática e 
utílitarista de educação, assim como 
reafirma a condição de expropriação e 
desqualificação a que os professores 
vêm sendo submetidos histórica mente.
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TÍTULO AUTORES E IES RESULTADOS

LIMITAÇÕES DA PRÁTICA DOCENTE 

NO USO DAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Schuhmacher, Vera Rejane 
Niedersberg - 2014 

Tese
Universidade Federal de Santa Catarina

Os professores reconhecem o valor da 
TIC na Educação, mas experimentam 
d ific u ld a d e s  na co ns trução  e na 
mediação do conhecimento por meio 
da adoção dessas tecnologias. Os 
resultados da análise apontam para um 
professor interessado em usar a TIC em 
sua p rá t ic a , c o n s c ie n te  de sua 
potencialidade, mas desprovido do 
conhecimento necessário para lançar 
mão desta em situações de ensino- 
aprendizagem. Identificaram-se três 
grupos de obstáculos: estru tura is, 
epistemológícos e didáticos, isso indica 
a necessidade de compreendermos a 
importância da formação do professor e 
sua responsabilidade na construção do 
conhecimento emTIC.

GESTÃO DA FORMAÇÃO EM 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

CONECTADA AO PROFESSOR: ANÁLISE 

DO PROJETO DO M UNICÍP IO  DE 

ARAUCÁRIA - PARANÁ

Lago, Rosilene Caetano - 2011 
Dissertação 

Universidade Federal do Paraná

A anáiise dos dados revelou que o 
processo de gestão de formação em 
te c n o lo g ia s  p r o p o r c io n a  u m a  
in te g ra ç ã o  té c n ic o -p e d a g ó g ic o  e 
recorre à prática e experiência dos 
p r o f e s s o r e s ,  a p r e s e n ta  u m a  
fragmentação na questão do suporte de 
pessoal dentro  da escola, evidencia que 
os profissionais da educação estão em 
processo de aprendizagem quanto ao 
uso das tecnologias e necessitam de 
formação continuada para superação 
de suas dificuldades, destaca que o 
processo de gestão da fo rm ação 
encontra-se na etapa de realização de 
a tiv id a d e s  de d o m ín io  té c n ic o -  
pedagógico para mudanças parciais e 
ressalta a necessidade de ampliação 
deste processo para o desenvolvimento 
de atividades sem ip rese ncíais.
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TÍTULO AUTORES E1ES RESULTADOS

APROPRIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

PELOS GESTORES EDUCACIONAIS

Borges, Mariiene Andrade 
Ferreira - 2009 

Tese
Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo

Extratos de pesquisa foram  analisados, 
c a te g o r iz a d o s ,  c o m p i la d o s  e 
submetidos a análise, utilizando-se o 
m étodo estatístico o m ultidimensional 
v iab ilizado  pelo so ftw a re  CFH1C -  
Classificação FHierárquica, Implícativa e 
C o e r c i t iv a .  C om  b a s e  n e s s a s  
informações o resultado das análises 
mostrou que: a presença de princípios 
norteadores do Pensamento Complexo 
q u e  a p o n ta m  o p ro c e s s o  d e  
A propriação tecnológica com o um 
p rocesso  C om p lexo ; as re lações  
estabelecidas entre o sujeito, objeto e o 
"outro", sinalizando que Apropriação 
tecnológica não está nem no sujeito e 
nem nas próprias tecnologias,mas nas 
relações estabelecidas entre eles; e que 
a Apropriação se configura em espiral, 
num m ovim ento ascendente, realizado 
com a mediação do computador, pares 
e professores. Confirma, portanto, que 
Apropriação das tecnologias digitais é 
um processo Relacional, Compiexo e em 
Espiral.

0  GESTOR ESCOLAR COMO  

ARTICULADOR DA INTEGRAÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS NA ESCOLA

Ogawa, IWary Natsue - 2014 
Dissertação 

Pontifícia Universidade Católica Paraná

Os atuais contextos sociais permeados 
por tecnologias em todos os seus 
â m b ito s  ex igem  da esco ia  nova 
c o n fig u ra ç ã o  no seu d ia  a d ia , 
requerendo também novos processos 
para a aprendizagem e novas posturas 
por parte de seus profissionais, (...) 
buscamos identificar jun to  ao gestor 
quais são os requisitos de uma proposta 
de formação que possibilitariam  a esses 
profissionais prom over a integração das 
tecnologias no espaço escolar. (.. )nem 
todos se sentem preparados para 
articular o uso das tecnologias na escola 
e, em suas respostas, expressaram o 
desejo e a necessidade de aprender 
mais sobre o tema, fornecendo em suas 
falas algumas sugestões como o uso da 
lousa d ig ita l, so ftw ares, p lanilhas, 
e d i to r e s  d e  te x to s .  I n t e r n e t ,  
simuladores e outros itens, que podem 
contribu ir para uma proposta form ativa 
que atenda às necessidades dasTIC na 
escola.

FONTE: A AUTORA (2016).
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Na primeira pesquisa que aconteceu na Rede Pública Municipal de 

Araraquara -  SP, a questão central abordada relaciona-se à forma como a 

organização da escola pode favorecer o processo de integração das TICs às 

atividades de ensino e aprendizagem. E como questões secundárias, o papel dos 

gestores nesse processo e em que medida a participação dos mesmos na 

elaboração de um projeto que vise à integração das TIC,reflete-se no trabalho na 

sala de aula.Castro (2015), em suas análises realizadas entre os anos de 2012 e 

2013, nas bases da Capes,encontrou uma lacuna nas pesquisas quanto ao 

planejamento da escola na implementação pedagógica das TICs no processo de 

ensino,onde apenas 3,4% das pesquisas nessa área tem como foco a gestão 

escolar. A autora propõe uma análise do quadro de profissionais do universo escolar 

como um todo, com relação à inserção e ao uso das TICs na escola. Os dados 

quanto à gestão democrática e quanto ao papel do gestor me auxiliaram na 

delimitação do que se esperado gestor neste momento, na escola.

A segunda pesquisa analisada foi construída por Zem(2006)e trabalhou com 

38 professores da Rede Pública Municipal de Curitiba-PR. Esse trabalho, em nível 

de mestrado, caracteriza-se como Pesquisa Ação. No entanto, mesmo aparecendo 

na busca com nossos descritores, o papel do gestor escolar não foi abordado, pois o 

foco da pesquisadora foi o trabalho dos professores e o uso das TICs na perspectiva 

da metodologia de projetos. Teve como problema de pesquisa: “os professores 

graduados que atuam no ensino fundamental e que estão em processo de formação 

continuada, ao optar pela metodologia de projetos com a utilização de recursos 

tecnológicos, tem conseguido transformar a prática docente na busca da produção 

do conhecimento de seus alunos?” (ZEM, 2006).Apesar de não apresentar dados 

quanto à gestão escolar, os resultados da pesquisa me auxiliaram a visualizar o 

cenário de como ocorria, naquele momento, a formação continuada na Rede de 

Educação Municipal do município de Curitiba.

O terceiro trabalho analisado foi a Tese desenvolvida por Quartiero (2002), 

realizada no município de Florianópolis.A seleção dessa pesquisa ocorreu a partir 

dos descritores: “Gestão Educacional” . A pesquisadora aborda em suas análises, 

além do programa PROINFO, um curso ofertado pela Universidade Federal de 

Santa Catarina intitulado Gestão de Tecnologias Aplicadas a Distância. As análises 

de Quartiero (2002) voltam-se para os programas de formação ofertados na 

épocapor meio dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) para os professores
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da rede Pública Estadual de Santa Catarina.Como a pesquisa anterior que 

aconteceu em Curitiba- PR, a pesquisa em Santa Catarina, permitiu-me interpretar o 

cenário da formação de professores embasada em um conceito de “professor 

multiplicador” .

Na quarta pesquisa a abordagem acontece no estado de São Paulo, e 

quanto à problemática em questão,aborda as possibilidades de uso das tecnologias 

digitais no campo administrativo de uma escola técnica da rede pública estadual.

Apesar da delimitação do meu campo de pesquisa ao Ensino Fundamental, 

a descrição de Carleto (2009) auxiliou-me na ampliação da identificação do papel do 

gestor e da gestão escolar no campo administrativo. Isso porque, até então, devido a 

minha própria história como pesquisadora,o foco de observação do papel do gestor 

relacionava-se aos campos didático e pedagógico. Carleto (2009), concluiu que o 

uso da tecnologia digital nos processos administrativos pode trazer maior 

transparência, objetividade e democratização nos processos de gestão.

Na quinta pesquisa analisada tive acesso a realidade vivenciada no contexto 

de trabalho de formação de professoras (es) das séries iniciais do ensino 

fundamental que fizeram o Curso Normal Superior no município de Veredas - MG, 

desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais por 

intermédio da FAE/UFMG. A pesquisa, em nível de doutorado, foi realizada por 

Correa (2005), sendo exploratória, empírica e na abordagem qualitativa.

Nessa pesquisa foi analisada a utilização da informática pelas professoras 

no espaço da formação e o uso dos laboratórios de informática no espaço da 

atuação, por meio de entrevistas, questionários e observações. O objetivo da 

pesquisadora foi identificar, inicialmente, quais eram as dificuldades de utilização da 

informática pelas professoras das séries iniciais do ensino fundamental que faziam o 

Curso Normal Superior em Veredas -  MG, destacando a origem dessas 

dificuldades. O questionamento foi de que as dificuldades apresentadas na utilização 

da informática pelos participantes pesquisados estavam relacionadas com uma 

formação insuficiente.

A maior relevância da pesquisa de Correa (2005) para a minha busca foi 

quando, na análise dos resultados, a pesquisadora destaca que a dificuldade de 

utilização da informática pelas professoras surge quando suas necessidades não 

são atendidas, pois mesmo não se tratando de profissionais de gestão, estavam
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sendo estudados processos de formação de professores para o uso e apropriação 

das TICs.

Nessa perspectiva, esse trabalho evidenciou que poderíamos embasar 

nosso questionamento no fato de que propostas de formação não estão oferecendo 

aos professores o que eles precisam para superar seus desafios de apropriação e 

uso das TICs, realidade essa já descrita na pesquisa de Correa (2005).

A sexta pesquisa selecionada trouxe-nos a realidade do Programa Especial 

de Capacitação para a Docência desenvolvida num município da região 

metropolitana de Curitiba-PR, analisado por Alberti (2008), em sua pesquisa em 

nível de mestrado. A pesquisa faz a análise do referido programa a fim de constatar 

se está pautado pelo “aligeiramento” na formação devido à sua estrutura e à sua 

forma de organização. Também investigou, a partir de parâmetros estabelecidos sob 

as categorias de análise -  precarização da formação docente, formação docente e 

mediação das tecnologias na formação docente - ,  como se dá a apropriação e o 

aproveitamento da proposta desse programa.

Apesar de não tratar de nosso participante da pesquisa, o Gestor Escolar, a 

pesquisa de Alberti(2008), contribuiu com nossa caminhada no sentido de apontar 

para um conceito de “aligeiramento na formação”, já que está fundamentada em 

uma concepção pragmática e utilitarista de educação.

A sétima pesquisa acontece através da Universidade Federal de Santa 

Catarina e é intitulada: “Limitações da prática docente no uso das tecnologias da 

informação e comunicação”. (SCHUHMACHER, 2014). Essa tese buscou descobrir 

quais as barreiras enfrentadas pelo docente na inserção da TIC em sua prática. Os 

participantes não eram gestores escolares, mas o relato das classificações do 

surgimento das barreiras e suas origens foram necessários para a compreensão de 

como é importante o processo de “classificação” de dificuldades vivenciadas pelos 

professores.

A proposta metodológica, para dar conta das hipóteses, desta pesquisa 

desenvolvida por Schuhmacher (2014), envolveu: análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos e programas de disciplinas dos cursos de Licenciatura em Física, 

Química, Ciências Biológicas e Matemática de duas Instituições de Ensino Superior 

do estado de Santa Catarina; entrevista de coordenadores dos cursos de formação; 

questionários com professores do Ensino Médio (integrantes da Gerência de 

Educação da cidade de Blumenau) e das Licenciaturas.
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A oitava pesquisa que analisei e de Lago (2011), a pesquisadora que buscou 

registros nas avaliações do Projeto de Tecnologia Educacional (2004-2009), do 

município de Araucária- PR. Declara que os dados revelaram que o processo de 

gestão de formação em tecnologias proporciona uma integração técnico-pedagógica 

e recorre às práticas e as experiências dos professores.

No entanto, apresenta uma fragmentação na questão do suporte de pessoal 

na escola,o que evidencia que os profissionais da educação estão em processo de 

aprendizagem quanto ao uso das tecnologias e necessitam de formação continuada 

para superação de suas dificuldades. Mais uma vez encontrei o destaque para a 

necessidade de formação e as dificuldades apresentadas na superação e 

apropriação de uso das TICs no interior da escola.

A nona pesquisa que analisei veio da PUC de São Paulo, encontrei uma 

tese que trata dos gestores e a apropriação das TICs na escola. O recorte 

apresentado pela pesquisadora e que possibilitou a investigação, foi embasado em 

uma análise, de uma parte, de um processo de formação de gestores escolares da 

rede pública de São Paulo, em uma ação intitulada "Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias” , em que foi usado o software CHIC - Classificação Hierárquica 

Implicativa e Coercitiva para analisar as descrições que os gestores traziam nas 

respostas de uma atividade dentro do processo de formação intitulado “Memoriais 

Reflexivos”.

O problema de pesquisa apresentado foi: “Como o uso das TICs no projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias promoveram a “apropriação” dessas Tecnologias na 

Gestão Escolar dos gestores: diretores, vice-diretores, supervisores de ensino?”, e 

seu objetivo geral investigou como ocorre o processo de apropriação tecnológica no 

contexto de formação de gestores educacionais no projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias. Com relação à minha pesquisa, a contribuição significativa desta tese 

da PUC foi a conclusão de que a apropriação tecnológica, vivenciada pelo gestor 

escolar, não está nem no sujeito e nem nas próprias tecnologias, mas nas relações 

estabelecidas entre eles, ou seja: na interação possibilitada pelo meio constituído a 

partir da proposta de formação.

Uma vez que ainda não havia encontrado nenhuma pesquisa realizada 

diretamente em Rede Pública Municipal e que tivesse ouvido os gestores antes da 

construção de uma proposta de formação que mapeasse as vontades e os desejos



45

de aprendizagem dos mesmos quanto ao uso e apropriação das TIC, continuei a 

procura.

Encerrando meus dois primeiros anos de busca por pesquisas que já 

tivessem acontecido levando em conta os participantes e meu tema de análise, 

encontrei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a pesquisa em nível de 

mestrado realizada por Ogawa (2014), que tem seu foco de observação em 

participantes que tem a mesma função hierárquica, só que na cidade de Curitiba. Foi 

a pesquisa encontrada que mais se assemelhava à elaboração que eu estava 

começando a realizar, pois tratava dos mesmos participantes de pesquisa, Os 

Gestores Escolares de Rede Pública de Ensino Fundamental e buscava observar os 

processos de formação oferecidos pela instituição responsável, para o uso das 

tecnologias educacionais pelos mesmos, que seria a Prefeitura Municipal de 

Curitiba.

Ogawa (2014) buscou quais seriam os requisitos de uma proposta de 

formação que possibilitaria aos gestores promoverem a integração das tecnologias 

no espaço escolar. A pesquisadora descreveu as características de formação 

necessárias ao gestor escolar de nosso tempo e ainda finalizou afirmando que nem 

todos se sentem preparados para articular o uso das tecnologias na escola e, em 

suas respostas, expressaram o desejo e a necessidade de aprender mais sobre o 

tema.

Articulando os resultados das pesquisas analisadas com minha busca inicial 

no estudo exploratório, posso declarar que as "pedras coloridas” deixadas pelos 

pesquisadores no caminho da floresta da pesquisa me auxiliaram a entender o que 

as instituições esperam do gestor escolar neste espaço tempo que habitamos.

Pude perceber como ocorriam as propostas de formação em várias redes 

municipais e estaduais reforçando o axioma de que não se questiona o pro fessor 

e o professor/gestor, quanto aos seus desejos de aprendizado, antes de iniciar-se 

uma proposta de formação na área de TICs para este público alvo.

Conclui também que a figura do papel do professor multiplicador, não é 

suficiente para dar conta de fazer chegar aos professores que não têm acesso aos 

processos de formação continuada o conteúdo e as práticas necessárias a 

reconstrução da prática pedagógica de uma equipe com relação à apropriação e uso 

das tecnologias.
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O contato com o viés administrativo do papel do gestor escolar auxiliou-me a 

quebrar a cristalização de meu olhar sempre tão pedagógico para a Escola, e 

compreender que o papel administrativo na instituição é tão importante quanto o 

pedagógico e o didático para o funcionamento da escola e que o uso da tecnologia 

digital nos processos administrativos pode trazer maior transparência, objetividade e 

democratização nos processos de gestão.

Pude perceber que a dificuldade de utilização da informática pelas 

professoras surge quando suas necessidades não são atendidas, portanto podemos 

afirmar que propostas de formação não estão oferecendo aos professores o que 

eles precisam para superar seus desafios de apropriação e uso das TICs, afirmação 

esta que se concretiza através da pesquisa de Alberti (2008), quando aponta para 

um conceito descrito como “aligeiramento na formação”, onde descreve que a 

proposta por ele analisada estava fundamentada em uma concepção pragmática e 

utilitarista de educação.

Na sétima pesquisa analisada Schuhmacher (2014) a autora, relata a 

necessidade da classificação do surgimento das barreiras de aprendizado dos 

professores e suas origens, reforçando como é importante o processo de 

classificação destas dificuldades antes que se inicie um curso de formação.

Nasce aí a fundamentação para que eu efetivamente leve em consideração a 

possível “classificação” as dimensões que encontrei nos questionários 

respondidos pelos professores.

A oitava pesquisa reafirma a perspectiva que defendemos eu e meus pares, 

como grupo de pesquisa de que os processos de formação para o uso das TICs 

deverá ser um movimento contínuo e não apenas de orientação para a apropriação 

de instrumentalização de programas, sistemas ou ferramentas.

A nona pesquisa, uma tese, traz a contribuição significativa para minha 

caminhada, com a conclusão de que a apropriação tecnológica, vivenciada pelo 

gestor escolar, não está nem no sujeito e nem nas próprias tecnologias, mas nas 

relações estabelecidas entre eles, ou seja: na interação possibilitada pelo meio 

constituída a partir da proposta de formação.

Finalizando, a organização das pedras coloridas resgatadas pelo caminho da 

pesquisa chega-se até as considerações de Ogawa (2014) que nos conta que os 

professores/gestores participantes de sua pesquisa de mestrado declaram que
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querem aprender mais, e mencionam a apropriação da utilização de itens como: 

lousa digital, softwares, planilhas, editores de textos, Internet, simuladores, etc.

O caminho, antes trilhado por outros pesquisadores, e as pistas deixadas no 

caminho da floresta da pesquisa, ajudaram-me a perceber que eles identificam 

dificuldades, dois ouviram seus participantes e chegavam a organizar as "barreiras” 

e dificuldades vivenciadas pelos grupos observados. E no trabalho de Ogawa

(2014), de forma específica, encontramos a afirmação de que os gestores estariam 

dispostos a aprender mais sobre o uso da lousa digital, softwares, planilhas, editores 

de textos, Internet, simuladores e outros itens.

Mas e quais seriam estes outros itens?

Será que aprender a usar a lousa digital e os editores de texto, seria um 

movimento que possuiria o mesmo desenho e arquitetura didática e pedagógica de 

uma proposta de formação que ensina a usar softwares?

O que significa "aprender a usar Internet’, levando-se em consideração a 

infinidade de recursos educacionais que podem ser utilizados hoje na rede e em 

rede?

Identifiquei na pesquisa da colega da PUC -  PR, o que poderia ser uma 

grande possibilidade para elaboração de um conceito de que uma formação 

continuada de gestores escolares leve em conta as "dimensões” de seus desejos de 

aprendizagem, dimensões estas que podem ser bem distintas, considerando-se a 

realidade e a cultura de cada escola onde cada um dos gestores atua.

Percebemos que cada uma das possibilidades de desejo de aprendizagem 

trazidas por Ogawa (2014), nos gestores por ela pesquisados provinha de um 

campo de saberes muito diferenciado possuindo, portanto, "dimensões” de 

expectativa de aprendizado diferentes.

Mas, estes campos de saberes não foram delimitados, descritos ou 

mapeados por aquela pesquisadora.

Nessa perspectiva, comecei a perceber que poderiam haver dimensões de 

expectativas de formação, traduzidas em "demandas” que podem ser declaradas 

como sendo um desejo "de formação”.

Nesse sentido, cada professor/gestor (a) apresenta necessidades de 

saberes específicos que se evidenciam de acordo com a realidade em que cada um 

deles vive, e conforme a sua história individual de formação e a cultura da escola em 

que atua.
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E para continuar no caminho das possibilidades de descobertas que viriam, 

precisei ter claro o que é o termo dimensão.

Descobri que advém do latim “dimensJo" e é um aspecto ou uma faceta de 

algo. Na Matemática a definição de dimensão pode ser descrita como a extensão 

que figuras sólidas apresentam, por exemplo, a linha tem apenas uma única 

dimensão. As superfícies, também, para a Matemática têm duas dimensões: o 

comprimento e a largura, ou a base e a altura como no paralelogramo (BRITO 

1969). E a dimensão pode tratar-se de uma característica de algum objeto real ou 

abstrato.

Já para a Física, as dimensões são as magnitudes de um conjunto que

permitem definir um fenômeno. Na Filosofia diz-se que “dimensão” pode ser:

[...] todo o plano, grau ou direção no qual se possa efetuar uma investigação 
ou realizar uma ação. Fala-se assim de “dimensão de liberdade” para 
designar graus de liberdade ou das direções em que ela possa manifestar- 
se; ou de “dimensões de uma pesquisa” para designar vários planos ou 
níveis nos quais ela pode ser conduzida. (ABBAGNANO, 2003, p.277).

Na Psicologia o termo dimensão é tido como:

Medida, extensão; para descrever o comportamento humano como método 
de observação. (2) Dimensão substitui conceitos como propriedade e 
características essenciais. (3) Dimensão designa as direções de
desdobramento num determinado ritmo de desenvolvimento. (4) Dimensão
é um constructo da teoria da personalidade. (...) (6) Wundt designava como 
dimensão, os atributos dos conteúdos conscientes, tais como qualidade, 
intensidade, extensão duração e clareza. (DORSCH; HACKER; STAPF, 
2001, p.264-265).

Segundo Barros e Brito (2013), podem ser identificadas cinco “dimensões” 

da prática pedagógica da mobilidade tecnológico-educacional que são: a 

físico/espacial, a temporal, a mental (de pensamento), a dos conteúdos curriculares 

e a político-econômica.

Portanto, considero que o termo “dimensão” não se faz novidade nas 

pesquisas educacionais, no entanto, nos Dicionários de Pedagogia aos quais tive 

acesso, durante os quatro anos da pesquisa não se encontrou uma definição 

específica para o termo, e como a Tese trata de identificar dimensões de formação, 

não podia eximir-me da responsabilidade de construir a definição do termo, a luz da 

Pedagogia, uma vez que não o encontrei nos dicionários pesquisados nas grandes
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bibliotecas de instituições educacionais onde estive, uma definição específica 

relativa ao tema.

A Pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a educação, e em 

meu juramento ao graduar-me como Pedagoga no ano de 2003 estavam inclusos os 

seguintes valores:

Prometo, no exercício de minha profissão, enfrentar os desafios que a 
educação me propõe, dentro e fora da escola, com criatividade,
perseverança e competência, buscando novos caminhos para o processo 
educacional. Prometo trabalhar por uma educação e para a 
responsabilidade social, ética e política, participando profissionalmente da 
construção do homem íntegro, da humanidade e da pátria.
(JURAMENTO DE FORMATURA PEDAGOGIA-UNERJ-2003).

Ou seja, em meu juramento fica declarado meu compromisso com a 

perseverança e com a competência, e minha responsabilidade para com a educação 

e com a humanidade.

Articulando o juramento com os valores básicos de uma graduação na área, 

aos referenciais dos conceitos encontrados na Matemática que nos aponta para a 

definição de que dimensão pode se tratar de uma característica de um objeto real ou 

abstrato, e que na Física dimensões são magnitudes de um conjunto que permitem 

definir um fenômeno. E na Filosofia dimensão pode ser todo plano grau ou direção

no qual se possa efetuar uma investigação ou realizar uma ação, e na Psicologia

dimensão pode ser uma medida ou a extensão para descrever o comportamento 

humano, podemos prever que para a Pedagogia o termo dimensão pode significar

[...] a faceta, o aspecto, o limite,da latência de uma específica demanda de 
aprendizado dos profissionais da educação relativo à construção de 
determinada capacidade ou competência,para o exercício da ação 
profissional na educação, necessário a construção de uma prática para a 
escola do nosso tempo. (KNOLL, 2017)

E por meu compromisso de perseverança e responsabilidade, declarado em 

juramento é que me proponho a identificar e mapear as dimensões das demandas 

de formação dos professores/gestores questionados nos dois municípios 

pesquisados delimitando, nomeando e definindo cada uma das dimensões que 

identifiquei nas respostas dos professores/gestores.

Trabalho na inquietação de que, quando se pensa em formação continuada 

para gestores escolares na aprendizagem e uso das TICs e sua inserção nas 

Escolas Públicas de Ensino Fundamental, constitua-se a consciência crítica de que 

um processo de formação deste porte, nesta área, configurado para o nosso tempo,
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não pode ser embasado na lógica simplista. Isso porque as demandas dos 

professores/gestores não teriam apenas três dimensões, como define o conceito 

matemático do termo, como se os desejos de aprendizagem destes profissionais 

pudesse ser suprimido, a partir de propostas de formação representadas, por 

imagens de figuras “sólidas” e que apresentam apenas três dimensões. Teremos 

que observar as dimensões que emergem das palavras dos professores/ gestores a 

luz da complexidade dos processos de ensino e aprendizagem, que são os objetos 

de estudo da Pedagogia.

2.3 A ORGANIZAÇÃO DAS PEDRAS RECOLHIDAS: O MÉTODO

Ao observar as pesquisas que já haviam sido realizadas percebi a 

predominância das pesquisas qualitativas. Assim trabalhamos com a possibilidade 

de também construir um caminho de viés qualitativo, conciliando as possibilidades 

iniciais do movimento que realizamos nos dois primeiros anos de estudo exploratório 

e diagnóstico no município de Barra Velha-SC.

Parti de uma investigação exploratória e observação participante que é uma 

técnica que possibilita ao pesquisador entrar no mundo social dos participantes do 

estudo, com o objetivo de observar e tentar descobrir como é ser um membro deste 

mundo(MOREIRA, 2006, p. 44). Organizei então um questionário inicial (Apêndice I) 

e solicitei autorização da Secretaria Municipal de Educação para visitar as escolas, 

visitas estas que foram organizadas pela própria Secretaria. Na época tive o apoio 

com a cessão de um carro e um motorista e um membro da equipe da Secretaria 

para percorrer as escolas, pessoalmente, uma a uma, e conversar presencialmente 

com cada gestor e realizar individualmente as perguntas que organizei para tentar 

entender a realidade de cada um daqueles espaços sob o foco e a forma de como 

aquelas instituições já trabalhavam com o uso das TICs. Os questionamentos estão 

no apêndice, e foram à base para que se construísse esta configuração inicial de 

leitura de cenário de nosso campo empírico no início da caminhada,este diagnóstico 

inicial aconteceu no mês de fevereiro de 2013. Seguem descritas as primeiras 

impressões que nosso grupo de pesquisa, após a utilização do questionário, 

construiu quanto à realidade, relativa ao uso das tecnologias nas escolas da cidade 

de Barra Velha.
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ESCOLA 1- ESCOLA ISOLADA MULTISSERIADA MUNICIPAL PERFEITO AGUIAR 

PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA ESCOLA:R. S. P. 

GRADUAÇÃO:MAGISTÉRIO 

NÚMERO DEALUNOS: 12

Na única sala de aula da escola existe um computador conectado na internet 

discada, mas a escola também possui sinal WIFI. Este computador foi montado ao 

longo do ano de 2013 pela professora gestora, com o apoio da equipe da Secretaria 

Municipal de Educação. Para o ano de 2014 o computador já está na sala e 

funcionando. A professora havia começado a organizar sua rotina e seu espaço 

físico em função das questões pedagógicas para o uso da máquina. A professora/ 

gestora respondeu o questionário inicial e gostaria de participar de uma oficina que 

a orientasse a utilizar melhor a edição de imagens, para poder construir histórias 

com seus alunos. Como a escola é Multisseriada ela gostaria também de orientação 

quanto à organização de atividades utilizando o computador para diferentes faixas 

etárias. Por uma questão de segurança ela defende que tivesse acesso a 

computadores portáteis, que poderão após o uso pelas crianças, ser guardados em 

armários fechados, uma vez que a escola é constantemente arrombada, e a 

professora defende também a ampliação da velocidade da Internet .

ESCOLA 2 - ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL EPIFÂNIO MANUEL IGNÁCIO

PROFESSORA GESTORA: S. C. C.

GRADUAÇÃO:PEDAGOGIA 

NÚMERO DE ALUNOS: 100

As máquinas estão na escola há sete anos, há seis anos o laboratório 

permaneceu desativado dois anos por falta de orientação. A internet chegou em 

2013, até então trabalhava- se sem as possibilidades de pesquisa na rede, usava-se 

os programas que estavam instalados (uso off-line). A professora/gestora relata que 

um dos grandes desafios que viveu foi de que os professores teriam que 

compreender que hora dos alunos no laboratório, não é hora atividade. Estabelecer 

um tempo de hora aula no laboratório também foi um desafio, mas hoje se usa o 

formulário padrão que a Secretaria de Educação orientou a desenvolver entre o
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professor de tecnologias e o professor de sala. O fluxo maior de alunos no 

laboratório é no período da tarde. No entanto o laboratório hoje não comporta neste 

período do dia o mínimo de dois alunos por máquina. A navegação na rede também 

é comprometida, pois a velocidade tem que ser dividida entre os computadores do 

laboratório e da secretaria.

ESCOLA 3 -  CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA CÉLIA MULLER 
CUBAS
DIREÇÃO: E.A.P.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGA 

NÚMERO DE ALUNOS: 213

A instituição possui espaço para a possibilidade de instalação de um 

computador por sala desde o maternal totalizando cinco computadores.Já na sala da 

pré-escola seria necessária a instalação de pelo menos dois, devido ao fluxo de 

alunos,uma vez que são cinquenta alunos como fluxo diário naquela sala. Seriam 

necessárias ainda 02 impressoras para atender a demanda das salas. As salas já 

usam vídeo e rádio, e possuem espaço para a instalação de computadores. As 

professoras já trazem os computadores particulares para trabalhar com as crianças, 

a professora/ gestora descreve que as crianças rodeiam os professores e os 

mesmos mostram figuras, vídeos, fotos e baixam da internet desenhos para imprimir 

para as crianças pintarem. Uma das professoras comentou: “Nisso de usar 

computadores as crianças passam a gente pra traz...".

ESCOLA 4 - ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL MARIA TUSNELDA BERNSTORFF 

DIREÇÃO: A. M. D. S.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGIA 

NÚMERO DE ALUNOS: 160

A chegada da internet na escola ocorreu no ano de 2013. Até então se 

trabalhava sem a conexão. A escola possui15 computadores funcionando no 

laboratório, mas tem demanda de alunos para uso de pelo menos dezoito máquinas. 

A velocidade da internet é lenta. A instituição não possui espaço físico para 

ampliação do laboratório, o que limita o horário de uso em função do fluxo de alunos
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Teria que haver ainda uma rede WIFI que sustentasse o sinal dos computadores 

móveis. A professora gestora acredita que vale a pena o investimento, pois os 

professores pedem para usar, não gostam quando têm que haver rodízio de horário 

para uso e reclamam quando as máquinas no laboratório não funcionam.

ESCOLA 5 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MADRE PAULINA 
DIREÇÃO:E. R. L.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGIA

NÚMERO DE ALUNOS: 162

O centro de educação possui três Maternais I e três Maternais II. Os 

professores trazem computadores pessoais para uso individual e planejamento nas 

horas atividades, as crianças demonstram que usam em casa quando se aproximam 

de professores que estão com seus computadores particulares. A professora/ 

gestora ainda relatou o caso de uma família que passa por sérias privações 

domiciliares em termos financeiros, mas os celulares que possuem são de última 

geração e os filhos mais velhos vem buscar os irmãos para levá-los para casa, 

usando Iphone, fato que sinaliza que as famílias na região já têm acesso a este tipo 

de aparelho. A orientadora educacional demonstrou grande empolgação com a idéia 

de aproximar as crianças da linguagem digital,pois tem um filho com necessidades 

especiais que não lê e não escreve, mas tem no computador um aliado para a 

navegação na rede. As salas inclusive já possuem televisão e rádio.

ESCOLA 6 -  CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FREI LIBÓREO SCHIMIDTT 

DIREÇÃO:A. A. T.

GRADUÇÃO: PEDAGOGIA 

NÚMERO DE ALUNOS: 252

Nesta instituição alguns professores trazem computadores pessoais para uso 

individual nos horários de descanso e planejamento nas horas atividades. O Centro 

de Educação Infantil possui quatro Maternais I, composto por 25 alunos em cada 

sala em período integral e quatro Maternais II também composto por 25 alunos por 

sala em período integral. Já há nas salas, instaladas televisões e rádios, fato que 

sinaliza que algumas tecnologias eletrônicas educacionais já estão incorporadas à
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cultura escolar da instituição. O computador da secretaria é frequentemente 

utilizado pelos professores para pesquisas e impressão, seja de bilhetes ou de 

atividades para as crianças.

ESCOLA 7-ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ANTONIA GAZINO DE FREITAS 

DIREÇÃO:C. E. K.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGIA

NÚMERO DE ALUNOS: 1500: DIURNOE 400 ALUNOS -  CEJA -  NOTURNO

A escola é na região central da cidade,nesta escola os professores também 

trazem computadores pessoais para uso individual nos horários de descanso e 

planejamento das horas atividades uma vez que a situação do único laboratório de 

informática com vinte computadores funcionando,que a escola possui,gera uma 

média de 95 usuários por máquina ao dia. Uma média muito fora dos padrões 

aceitos como viáveis pedagogicamente, uma vez que são cinco aulas no laboratório, 

em se trabalhando em dois alunos por máquina, teríamos uma média aceita de pelo 

menos 20 usuários por dia, usando o computador por pelo menos uma hora aula, 

para realidade do GAZINO, é como se o laboratório nem ao menos existisse. O fluxo 

médio de tempo de uso dos computadores nesta escola, nos mostra que os alunos 

têm acesso aos mesmos em um tempo de apenas quatro cinco minutos semanais. A 

professora/gestora usou a metáfora de que é “um enter” para cada aluno e acabou a 

aula. Os professores preferem trazer o computador pessoal ou eventualmente usar o 

computador da secretaria para suas atividades, do que tentar usar o laboratório da 

escola. Também a ampliação da rede de internet faz-se necessária, uma vez que se 

forem adquiridos os computadores necessários a escola terá um contingente de 

quarenta e três computadores, mais os que estão instalados na área administrativa. 

A professora gestora ainda descreveu o desejo de que “cada professor pudesse ter 

o seu computador para usar com os alunos, para que pudesse usar em sala de 

aula” , e encerrou sua fala com uma pergunta :“Professora Ariana, tenho clareza de 

que computadores nas escolas são necessários, assim como livros, cadernos, mas 

tenho uma dúvida : será que estamos preparados para o acesso a tantos

computadores e internet em uma escola tão grande como a nossa ? Tomadas , fios , 

energia, e mais...o livre acesso à navegação !Tenho tantas dúvidas...".
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ESCOLA 8 - ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MIGUEL
ZIMMERMAM
DIREÇÃO:D.R.E. S.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGA

NÚMERO DE ALUNOS: 21ALUNOS -MATUTINO 16 -  VESPERTINO 5 PRÉ AO 

5° ANO

São trinta minutos em estrada de chão, entre ida e volta. Uma hora de 

deslocamento até chegar à escola que surpreendente pela a organização técnica e a 

clareza da importância do uso dos recursos pedagógicos das tecnologias digitais 

que encontrei. Os computadores estão nesta escola como recurso pedagógico há 

quatro anos, são em número de oito e estão todos funcionando, a conexão é a cabo, 

e foi instalada por doação de um membro da comunidade, em velocidade de 2.0 

megas. Como a escola é Multisseriada, as máquinas ficam à disposição de uso em 

todo horário escolar, não necessitando um deslocamento específico para o 

laboratório de informática. A diretora possui relação histórica com a escola, uma vez 

que lá foi aluna, formou-se no magistério e a Professor Zimmermam foi a primeira 

escola que atuou, hoje retornou para ser a professora/gestora. A comunidade já foi 

tomada pela curiosidade quanto à linguagem digital, uma vez que as crianças falam 

muito sobre a “internet’ em casa, então a professora, solicitou apoio à Secretaria 

Municipal de Educação e pediu o curso de INCLUSÃO DIGITAL que foi ministrado 

aos professores da Rede Pública de Ensino e que foi ministrado e organizado por 

membros do GEPPETE - UFPR, para que fosse adaptado e realizado para a 

comunidade.Estão com três turmas da comunidade no curso, ao todo são quarenta 

alunos da própria localidade, intitulada Rio Novo, e já possuem lista de espera para 

a quarta turma e também já há lista de espera para a turma avançada. Ao final do 

ano, a comunidade que participou da formação, deseja locar um ônibus para fazer 

uma visita ao Museu Tecnológico Da PUC -RS. Esta escola possui as 

características necessárias, mencionadas pela Secretaria Municipal De Educação, 

como sendo uma possível candidata para implantação de um projeto de uso de 

Tablet’s, uma vez que o uso do computador já está incorporado ao cotidiano escolar 

levando-se em consideração que o investimento não será alto pelo número de 

alunos matriculados, poderia ser o campo empírico ideal para este tipo de projeto.
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ESCOLA 9 - ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL JUDITE BERNARDINA AGUIAR 

DIREÇÃO:R. T.R. C.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGA

NÚMERO DE ALUNOS:80 ALUNOS-MATUTINO39 -  VESPERTINO 41 (PRÉ AO 

5°ANO)

A escola possui 10 computadores e todos estão funcionando, encontramos 

ao chegar à escola o laboratório sendo usado pelas crianças, que eram 

acompanhadas pelo professor responsável pelo laboratório e pela professora de 

sala. A conexão é via rádio. Segundo a professora/gestora “A gente não consegue 

mais viver sem (...) não tem como a escola viver sem (...) computadores e conexão 

com a internet, para nós, é como livro e biblioteca! não tem como a escola viver 

sem... Já faz dez anos que existe a sala de informática, mas que funciona dentro do 

horário de aula como tem que ser, faz seis anos, e a internet veio faz quatro anos." A 

professora ainda declara que a verba inicial era da prefeitura e no começo eram 03 

computadores, depois vieram mais sete que ela não sabe se eram do PRONATEC , 

ou de outro programa do Governo Federal , como a Escola Do Campo.

ESCOLA 10- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTILPROFESSORA MARLI HESS DE 

FARIA

DIREÇÃO:M. A. F.S.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGIA

NUMERO DE ALUNOS: 67 EMPERÍODO INTEGRAL - 2 MATERNAIS E 2 

BERÇÁRIOS

Os professores usam os computadores da secretaria no horário de almoço e 

nas horas atividade para idealizar planejamento. Houve professores no ano passado 

que trouxeram computadores pessoais para dentro da sala e usaram com os alunos. 

O centro de Educação Infantil,em dois computadores conectados à internet. Mas a 

conexão para os dois computadores já é lenta. A orientadora e a diretora defendem 

que se instale uma máquina em cada sala desde o Berçário (no momento do nosso 

diálogo entra na sala da direção a professora do Berçário, perguntando se pode usar 

o computador para imprimir um bilhete para os pais), pois os pequenos adoram ver
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“bichinhos no computador” , elas acreditam que irão poder usar para fazer pesquisas, 

elaborar atividades, usar para baixar músicas infantis que não tem em CDs para 

vender como as mais antigas cantigas de roda.

ESCOLA 11- ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL PREFEITO BERNARDO AGUIAR 

DIREÇÃO:S. M. S. I.

GRADUAÇÃO: MAGISTÉRIO 2° Grau / GRADUAÇÃO em ESTUDOS SOCIAIS 

NÚMERO DE ALUNOS: 280 - MATUTINO:PRÉ 2 -  PRIMEIRO ANO -  SEGUNDO 

ANO -  TERCEIRO ANO -  QUINTO ANO;VESPERTINO: PRÉ 1 -  PRÉ 2 -  

PRIMEIRO ANO -  SEGUNDO ANO -  TERCEIRO E QUARTO ANO

A origem do laboratório de informática é uma dúvida: Será que as máquinas 

do laboratório são da prefeitura de Barra Velha ou são do Grupo Positivo? A direção 

não possui a informação de que em que data o laboratório foi instalado. Mas o 

mesmo possui 18 máquinas funcionando, um Datashow instalado, 01 computador 

na sala de professores, 01 na biblioteca, 01 na orientação, um no atendimento 

educacional especializado e mais 03 notebooks para serem usados de diferentes 

formas na escola. A conexão para todo este aparato é lenta, apenas dois megas.

ESCOLA 12- ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MANOEL DA 

SILVA

DIREÇÃO:T. V. C.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGIA 

NÚMERO DE ALUNOS: 93ALUNOS

MATUTINO:TERCEIRO ANO ao QUINTO ANO; VESPERTINO: PRÉ 1 -  PRÉ 2 -  

PRIMEIRO ANO -  SEGUNDO ANO

O laboratório de informática possui 09 computadores funcionando e existe um 

computador na secretaria. A conexão é lenta, apenas 02 megas. O espaço físico do 

laboratório será dividido com o programa de Atendimento Especial. Utilizam a ficha 

de organização e uso do laboratório que foi organizada pela Secretaria Municipal de 

Educação.
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ESCOLA 13-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA HILDA BATISTA 

DA SILVA 

DIREÇÃO:O. L.S.

GRADUAÇÃO: PEDAGOGIA

NÚMERO DE ALUNOS: 98- PERÍODOINTEGRAL

A escola possui 01 berçário e 03 maternais. Existe um computador na 

secretaria, e um computador na sala dos professores, porém a conexão é lenta, 

também sendo de 02 megas, como na maioria das escolas visitadas.

ESCOLA 14- ESCOLA BÁSICA MUNCIPAL MANOEL ANTÔNIO DE FREITAS 

DIREÇÃO:L. A. L.

GRADUAÇÃO: LETRAS

844ALUNOS- MATUTINO: 422; VESPERTINO: 422.

Os computadores usados pela direção e pela supervisão escolar são de 

posse particular, estas profissionais levam seus computadores para seu ambiente de 

trabalho para agilizar sua rotina. A média de usuários por máquina no laboratório 

nesta escola assim como a da maior escola do município é alta e está bem aquém 

das necessidades da comunidade local. O tamanho do laboratório de informática 

impressiona e aparenta que tem muitos computadores funcionando, mas a realidade 

é outra: o laboratório é composto por 18 computadores sendo que os mesmos são 

divididos da seguinte forma15 possuem Sistema Linux divididos por provedor , o 

que dificulta a velocidade do uso e existem 03 máquinas com Sistema Windows. A 

secretaria tem dois computadores para serviços burocráticos, a sala dos professores 

também possui uma máquina instalada. Existem duas redes de acesso à Internet, 

uma do governo federal e outra da prefeitura, é preciso que se faça o diagnóstico da 

velocidade e da possível interferência entre as mesmas. É necessário que a 

conexão da prefeitura seja ampliada para 04 megas, para poder dar conta da 

velocidade de necessária para atender a comunidade escolar.

Na análise inicial, já pude observar que não havia uma política pública para o 

uso das tecnologias educacionais nas escolas na cidade,e as práticas aconteciam 

de acordo com a vontade e sentimento de referência e importância que havia para 

cada gestor, como pudemos perceber na Escola Isolada Professor José Miguel
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Zimmermame e na Escola Judite Bernardina Aguiar, e que nos Centros de 

Educação Infantil acontecia um breve despertar para uso, quando ouvimos que as 

professoras já traziam seus computadores para usar no planejamento das atividades 

e para ouvir músicas e mostrar figuras para as crianças. Mas ainda era só o começo, 

precisava aprofundar as reflexões e os questionamentos aos professores/gestores 

daquela rede municipal para continuar a construir a pesquisa.

Assim minha principal preocupação como pesquisadora naquele momento 

foi o entendimento da maneira pela qual o indivíduo cria, modifica e interpreta o 

mundo em que se encontra, assim,entre os anos de 2013 e 2014 nas questões 

relativas à metodologia de construção da pesquisa optei por YIN (2005, p.26), 

quando explica que a estratégia de pesquisa a ser utilizada depende da maneira 

pela qual se formula a questão principal a ser investigada.

Como estratégia, naquele momento, após ouso do questionário inicial e da 

visita presencial, ampliei os questionamentos e continuei em processo de 

metodologia de estudo exploratório (Apêndice II). A investigação ocorreu de forma 

presencial, uma vez que para fins de ensino, um estudo exploratório não precisa 

conter uma interpretação completa ou acurada de eventos reais; em vez disso, seu 

propósito é estabelecer uma estrutura de discussão e debate. (YIN, 2005, p.20)

Assim no primeiro biênio da pesquisa atuei, em Barra Velha, com esta 

formatação metodológica. No entanto, durante o ano de 2015, migrei com os dados 

colhidos em Barra Velha para ajudar-me a organizar a coleta de dados no município 

de Mafra, também no estado de Santa Catarina.

A ampliação de “lócus” da pesquisa e a quantidade significativa de dados e 

variáveis dos dois municípios que me remeteu a reconsiderar as perspectivas 

metodológicas.

Desse modo, a partir do terceiro ano da construção da tese considerei a 

possibilidade de trabalhar no método de uma Pesquisa Desenvolvimento.

Esta metodologia de pesquisa, criada e difundida amplamente desde 1996 

pelo pesquisador Jean-Marie Van der Maren, professor da Universidade de Montreal 

na área de Didática e Tecnologia Educativa, tem sido amplamente utilizada por 

pesquisadores da área de TICs, Educação e Mídias e Educação a Distância. Para 

esse pesquisador, a pesquisa deve ser permeada por um caráter transgressor dos 

saberes já cristalizado, deve transpor os conhecimentos atuais e procurar novas
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ideias, desenvolver novas hipóteses para poder tentar novas soluções. (VAN DER 

MAREN, 1996, p. 6).

Na perspectiva da Pesquisa de Desenvolvimento, a investigação que se 

caracteriza por se dividir em avaliativa e intervenção, conforme Van Der Maren 

(1996, p.158-184), pode ser formatado de três maneiras:

@ desenvolvimento de conceito;

@ desenvolvimento de objeto;

@desenvolvimento ou aperfeiçoamento de habilidades pessoais 

enquanto utensílios profissionais.

Este tipo de pesquisa no campo da educação pode ter três finalidades: a 

pedagógica, na qual o objetivo é compreender melhor o ser humano e seu ambiente, 

o que envolve o campo do ensino e a formação e as suas modalidades em vista da 

possibilidade de obter um resultado formativo mais eficaz;a epistemológica, quando 

o foco da pesquisa são as disciplinas e sua fundamentação teórica e a finalidade 

técnica, nas suas duas variantes, a pragmática, quando a pesquisa se propõe a 

produzir artefatos que permitem controlar o ambiente físico (desenvolvimento de 

pesquisas no âmbito de tecnologias didáticas e de e-learning) ou de responder a 

determinadas necessidades (produção de materiais didáticos); e a política, quando o 

objetivo não é alcançar a produção de alguma coisa, mas o desenvolvimento de 

serviços colocados à disposição dos indivíduos ou dos grupos (a pesquisa sobre o 

sistema integrado escola/território é típica desta orientação).

Extraí de Rivoltella (2009), as bases da reconstrução do quadro que segue, 

o qual foi embasado em Van Der Maren (2003), em que esse autor defende que 

dentro da Pesquisa Desenvolvimento pode-se deparar com quatro tipologias de 

discurso do pesquisador, conforme Quadro 11:
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QUADRO 2: TIPOLOGIAS DE DISCURSO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

  ---------------------------------------------------------
- identificar os elementos e suas relações 
estáticas, delimitar o objeto de pesquisa e 

DESCRIÇÃO classificar seus componentes, definindo o
estado da situação (VAN DER MAREN, 
2003, p.34).

- especifica as implicações entre os diversos 
elementos, a sua dinâmica. A causalidade é 
local e restrita. Trata-se de considerar a 

CO M PREENSÃO  correlação entre os elementos de uma
situação: sua origem e a sequência de 
eventos que a constituíram (VAN DER 

MAREN, 2003, p.35).

- evidência de regularidades, das regras, 
dos princípios que se manifestam notem po  

EXPLICAÇÃO e no espaço entre ocorrências similares ou
do mesmo gênero (VAN DER MAREN, 2003, 
p.35).

- nível mais abstrato de elaboração; 
„ consiste na teorização geral dos princípios e

FO RM ALIZAÇAO  regras válidas para todos os fenômenos do

m esm otipo (VAN DER MAREN, 2003, p.35).

FONTE: RIVOLTELLA (2009, p. 122) -  adaptado pela autora (2016).

Ogawa (2014), também, embasada em Vander Maren (1993), declara que a 

Pesquisa Desenvolvimento implica na busca de soluções para as demandas que se 

evidenciam no contexto analisado e, ainda, a utilização do produto de sua 

investigação como ponto de partida para a formulação de possíveis soluções.

Considerando as características metodológicas que estou propondo aos 

professores/gestores, entendo que minha pesquisa é de finalidade pedagógica e que 

meu objetivo é compreender melhor o ser humano e seu ambiente (VAN DER 

MAREN, 1996). Nesse contexto, tal compreensão refere-se à luz da formação e às 

suas modalidades em vista da possibilidade de obter dados para a possibilidade de 

construção de um processo formativo mais eficaz.
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Posso sustentar ainda que a pesquisa também terá finalidade técnica em 

sua modalidade política, pois pretendo gerar o desenvolvimento de serviços 

colocados à disposição dos indivíduos ou dos grupos na melhoria do formato das 

propostas de formação existentes na área.

No esquema a seguir (Figura 2), descrito originalmente por Pasinato (2011) 

e utilizado por Ogawa (2014), estão sinalizados os passos que Van der Maren 

(1996) orienta sobre como são divididas as fases da metodologia da Pesquisa 

Desenvolvimento:

FIGURA 2: ETAPAS DA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

FONTE: PASINATO(2011) -  adaptação e design -  a Autora. (2016).

Com relação às etapas deste método de pesquisa, entendo que não 

conseguirei efetivar de forma completa o último passo que seria a “aplicação”, pois 

não terei tempo hábil. Mas, acredito que poderei deixar mapeadas as dimensões das 

demandas, o que poderá ajudar na construção de propostas futuras de formação, 

que sejam coerentes com as demandas concretas que serão expostas pelos 

gestores. As etapas do método que conseguirei efetivar serão:
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@ Análise do Objeto: contextualização e modelagem, pois o objeto diz 

respeito às questões pedagógicas dos processos de formação de professores e seu 

formato;

@ Análise do Contexto: realizei a análise das necessidades e demandas 

da pesquisa por meio de Revisão Sistemática e a busca da demanda de formação 

dos participantes tendo como instrumento de coleta de dados, um questionário ; 

descrevi meus objetivos, a metodologia e os participantes pela intermediação dos 

estudos de campo;

@ Preparação: entrei em contato com as secretarias de educação e 

prefeituras municipais dos municípios escolhidas de forma oficial por meio de ofícios 

entregues nos gabinetes (Apêndice II e III), solicitando autorização para desenvolver 

a pesquisa.

Após o aceite, foi definida a estratégia de coleta de dados embasada na 

apresentação de um questionário (Apêndice IV e V) que para Trivinos (1987, p. 146), 

tem como característica a apresentação de questionamentos que são apoiados em 

teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa”. Onde o foco principal é 

dado pelo investigador/entrevistador e que favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade,além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no 

processo de coleta de informações (TRIVINOS, 1987). Como o foco principal é dado 

pelo investigador, optei em trabalhar com questionamentos separados pelas 

seguintes categorias de campos:

- Campo 1: Identificação do pesquisado e da Escola: na busca da 

construção do perfil do sujeito e do cenário de atuação de cada um deles na escola.

- Campo 2: Gestão Escolar e perfil profissional: com a intenção do 

entendimento de qual a sua configuração profissional e atuação na escola, no 

espaço tempo que habitamos.

- Campo 3: Constituição de Curso de Formação e Pesquisa: com o objetivo 

de buscar as demandas concretas dos desejos de aprendizagem dos gestores em 

uma proposta de formação para o uso e a inserção das tecnologias de informação e 

comunicação na escola.

As perguntas foram embasadas em: Sikes (1985) e Huberman (1989) no 

que se referia a idade e tempo de atuação na rede Municipal de Ensino e a 

formação destes professores/gestores, Brito e Knoll (2009), nos apoiaram na
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constituição de questionamentos relativos à formação e apropriação para o uso das 

tecnologias educacionais, Almeida (2007) nos embasou na constituição dos 

questionamentos relativos à prática de gestão escolar e o uso das tecnologias na 

escola, Lemos (2004) Lévy (1999) e Ascott (1997) nos deram subsídios para 

constituir questionamentos relativos às questões culturais que envolvem o uso das 

tecnologias na escola.

A coleta dos dados, com este questionário mais amplo e embasado 

teoricamente aconteceu de forma presencial, nos dois municípios, sendo que em 

Barra Velha ocorreu no final de 2014 e em Mafra no início de 2016. A forma como 

foram agendados os encontros presenciais, aconteceram de modo diferenciado 

respeitando o funcionamento e as possibilidades de atendimento de cada uma das 

Secretarias de Educação.

Na cidade de Barra Velha a Secretaria de Educação agendou horários de 

atendimento por grupos de gestores, e ofereceu uma sala de reuniões para que a 

pesquisadora pudesse receber os participantes da pesquisa.

A organização dos horários, para recepcionar as professoras/gestoras, 

aconteceu conforme o quadro que segue. As gestoras foram recebidas, por esta 

pesquisadora e uma técnica da Secretaria de Educação, e em duplas, elas tiveram 

uma hora em média para responder o questionário:

QUADRO 03: HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PROFESSORES/GESTORES BARRA VELHA- SC

18/ 11/2014

1 3h 30 m in  às 1 4h30m in
ERM PROFESSOR 

JOÃO M ANOEL DA SILVA

CEI PROFESSORA 

MARLI HESS DE FARIA

1 4h30m in  às 15h30m in
ERM JUDITE 

BERNARDINA AGUIAR

1 5h30m in  às 16h30m in
CEI PROFESSORA 

CÉLIA MULLER CUBAS

CEI PROFESSORA 

HILDA BATISTA DA SILVA

1 6h30m in  às 17h30m in
ERM PREFEITO 

BERNARDO AGUIAR

EBM PROFESSORA 

ANTÔNIA GASINO DE FREITAS
EIM PERFEITO AGUIAR

19/ 11/2014

0 9h30m irt às 1 0h30m in

COMPLEXO PRÉ-ESCOLAR 
FRANCIELE E RICHELLE 
TORQUATO FERREIRA

CEI FREI LIBÓRIO SCHMITT
ERM

EPIFANIOMANÛEL IGNÁCIO

1 0h30m in  às l l t i3 0 m in
CEI

MADRE PAULINA

ERM PROFESSORA 
M ARIA  TUSNELDA 

BERNSTORFF

EBM MANOEL 

ANTÔNIO DE FREITAS

FONTE: A AUTORA (2016).
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O diálogo neste momento de acolhimento entre a pesquisadora e as gestoras 

ocorreu embasado nas questões éticas e de sigilo necessários à construção de uma 

pesquisa acadêmica, uma vez que nenhuma das gestoras havia ainda participado 

de um processo de pesquisa acadêmica monitorada por um grupo de pesquisa, a 

não ser no primeiro momento em que realizamos o Questionário I, que utilizamos 

como diagnóstico do cenário de pesquisa, onde colhemos dados iniciais necessários 

à definição ou não de que se a Rede Pública Municipal de Educação de Barra Velha 

seria ou não, nosso campo de atuação para desenvolver a pesquisa.

Procurou-se deixar claro às Gestoras de que a maior preocupação era com a 

tranquilidade nas respostas, aliada a sinceridade relativa aos fatos expostos no 

questionário. Apenas a Escola Isolada Municipal Professor José Miguel 

Zimmermam tivemos que nos deslocar com uma equipe da Secretaria Municipal de 

Educação, pois tratasse de uma escola isolada e Multisseriada onde a gestora é 

também a professora de sala e se tivesse que ir até a secretaria responder ao 

questionário a escola teria que fechar para que ela se deslocasse.

Entendemos ser melhor ir até a escola e levar o questionário para ser 

respondido lá.

Na busca da construção de um perfil detalhado, destes professores 

questionamos a Secretaria de Educação, quanto ao valor médio salarial destes 

profissionais e obtivemos a informação de que a média salarial dos gestores 

escolares da cidade de Barra Velha fica entre R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 

reais) e R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) dependendo do tempo de serviço de 

cada um na Rede Municipal de Ensino, uma vez que todos os Gestores Escolares 

da Equipe fazem parte do quadro efetivo de professores concursados do município.

Fiquei à disposição dos entrevistados durante todo o dia agendado, 

explicando em pequenos grupos, que foram organizados através da própria 

Secretaria, que dispensou os gestores para participarem da pesquisa conforme as 

demandas das rotinas das escolas a pesquisa e sanando dúvidas quanto aos 

questionamentos.

No município de Mafra, a Secretaria de Educação agendou uma reunião 

com todos os professores/gestores e disponibilizou três horas de trabalho em 

conjunto para que eu explicasse a pesquisa de forma coletiva e para que estes 

respondessem os questionamentos. Nesse município, a coleta de dados foi 

realizada de forma dialogada com os gestores. A interlocução quanto às dúvidas que
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surgiam e a coleta foi realizada em um único período do dia de trabalho. Já no 

município de Barra Velha foram dois dias de trabalho na coleta.

Na migração dos dados entre os municípios de Barra Velha e Mafra, alterei 

algumas perguntas no questionário com o objetivo de melhorar o meu diálogo com 

os participantes pesquisados, o que pode ser observado na descrição das 

entrevistas que se encontram como apêndices III e IV no final do texto desta tese.

@ Desenvolvimento: a partir da coleta dos dados por meio de entrevistas, 

organizei as demandas de formação dos professores/gestores do município de Barra 

Velha. Unindo-as com as demandas colhidas em Mafra, organizei o mapeamento, a 

classificação e a seleção, por categorias de competências, que segundo Coronado 

(2009), podem ser genéricas, específicas ou transversais.

Mapeei, descrevi e defini as dimensões que afloraram dos dados, 

trabalhando com a expectativa de que, a partir destas definições, pudesse subsidiar 

buscas futuras de conteúdos e metodologias didáticas para propostas de formação.

Desse modo, espero que se proponham processos de formação que sejam 

efetivamente embasados nas necessidades concretas dos gestores e se constituam 

em propostas coerentes as necessidades de apropriação dos recursos das TICs 

para esses profissionais na escola.

Assim, creio ser pertinente apresentar o “desenho” de como a pesquisa foi 

construindo-se ao longo destes quatro anos, desde a seleção dos participantes até a 

apresentação dos resultados, conforme Figura 03:
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FIGURA 03 -  ETAPAS DO DESENVOLIMENTO DA PESQUISA

ETAPA 1

SELEÇÃO DE SUJEITOS

ETAPA 2

REVISÃO SISTEMÁTICA E 
MÉTODO

-h
ETAPA 3

ESCOLHA DAS CIDADES

4

ETAPA 4
ELABORAÇÃO DO EMBASAMENTO TEÓRICO

4

ETAPA 5
ELABORAÇÃO E TESE DA 

ENTREVISTA

ETAPA G
ENTREVISTA EM BARRA 

VELHA

ETAPA 7

ENTREVISTA EM MAFRA

V T

ETAPA 8
ANÁLISE DOS DADOS

ETAPA 9
DEFINIÇÕES DAS DIMENSÕES

ETAPA 10
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

FONTE: A autora (2016).

E assim como comecei a caminhada com a escolha do método e dos 

participantes, precisei me aprofundar no referencial teórico e na realidade 

educacional que vivenciamos no Brasil do nosso tempo.
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3. AS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PARA O USO E APROPRIAÇÃO DAS TICs 

NA ESCOLA DO NOSSO TEMPO EM UM PAÍS EM CRISE

[...] cabendo a cada gestor mobilizar os diferentes participantes da 
comunidade escolar, dispor dos recursos tecnológicos para a articulação 
entre o administrativo e o pedagógico e alavancar processos de formação 
continuada e em serviço de seus profissionais. Juntos, gestores e demais 
profissionais da escola podem criar situações, que permitam experimentar o 
uso das tecnologias no cotidiano das suas funções e que lhes dê a 
oportunidade de participar de redes colaborativas de aprendizagem, 
apoiadas em ambientes virtuais, para encontrar, coletivamente, um caminho 
mais promissor, condizente com a identidade da escola e o contexto em que 
ela se encontra inserida. (ALMEIDA; RUBIM, 2004, p. 14).

Procurei analisar no contexto das políticas de formação o que as instituições 

responsáveis têm proporcionado aos gestores da rede de Educação Pública no 

Brasil, durante os anos em que desenvolvi a pesquisa. Dessa forma, articulando o 

cenário macronacional à realidade do cenário micro dos municípios onde realizamos 

as coletas de dados, destaquei os impactos da realidade observada para o 

entendimento de como se caracterizam as políticas públicas de formação de 

gestores escolares para a apropriação e uso das TICs no espaço tempo da 

pesquisa.

3.1 DAQUILO QUE SE DIZ, PARA AQUILO QUE SE FAZ: A REALIDADE DA 
FORMAÇÃO DOS GESTORES EM UM PAÍS EM CRISE POLÍTICA

No ano de 2015, o Brasil vivenciou a primeira consulta pública da história do 

MEC no que diz respeito ao papel do Gestor Escolar, o ministro da educação na 

época era Cid Gomes.

A consulta pública foi denominada como “Diretor Principal”2. O objetivo do 

MEC, segundo o próprio ministro da pasta, seria permitir que: "todas as pessoas que 

tenham algum sentimento de compromisso com a educação" pudessem enviar 

sugestões sobre o tema na busca de valorizar o papel profissional do gestor de 

Escola Pública Municipal, Estadual ou Federal. O ministro na época ressaltava em 

declarações na imprensa que: "O diretor é uma figura importante na escola; quem

2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=E0VnWWgAtUk

https://www.youtube.com/watch?v=E0VnWWgAtUk
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tem um diretor mais qualificado tem desempenho melhor".3 A consulta ficou aberta 

até o dia 02 de março de 2015, e o participante deveria incluir seu CPF (Cadastro de 

Pessoa Física) para realizar a participação respondendo a três perguntas:

- Como você avalia a importância de um diretor de escola de Educação 

Básica?

- Como você entende que pode ser valorizado o papel do diretor de escola de 

Educação Básica?

- Gostaria de registrar alguma sugestão ou comentário acerca do tema?

Era possível também anexar documentos ao questionário. Os dados 

coletados seriam analisados por técnicos na busca da elaboração de uma proposta 

federal para a formação de gestores.A proposta era oferecer cerca de quinhentas 

vagas para gestores em uma capacitação que abordasse temas como gestão 

administrativa e financeira, além de incluir também questões pedagógicas.

A adesão do diretor seria voluntária. Haveria um pagamento de benefício 

que ficaria condicionado ao desempenho em avaliação aplicada ao fim do curso.A 

equipe do MEC que desenvolveu esta proposta ficou na organização desse órgão 

por três meses, tendo como Ministro durante este período Cid Gomes, que deixou o 

cargo em março de 2016. Sua equipe deixou o ministério assim que se encerrou a 

consulta pública.

Depois dele, assumiram mais três ministros, de forma subsequente, Renato 

Janine Ribeiro (06/04/2015 a 04/10/2015), Aloízio Mercadante (05/10/2015 a 

11/05/2016) e José Mendonça Bezerra Filho que é o atual ministro, ou seja, o Brasil 

viveu entre os anos de 2015 e 2016 quatro propostas de gestão ministerial na pasta 

da Educação.

A consulta pública iniciada por Cid Gomes, não foi utilizada e a proposta de 

formação de gestores naquele momento também não foi desenvolvida. Já na gestão 

de Mercadante, a proposta de formação de gestores que se tem registro é descrita 

pelo MEC em seu Portal4 como sendo um:

[...] programa que busca também disseminar padrões nacionais para 
diretores escolares, com capacitação e certificação daqueles que já atuam 
nas instituições de ensino e dos candidatos a cargos de direção, por meio

3Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1IQljSZjo-Y
4Disponível em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32531 :diretores-terao- 
programa-de-formacao-continuada-e-extensao&catid=222&Itemid=86

https://www.youtube.com/watch?v=1IQljSZjo-Y
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32531
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de processos de formação continuada. Além da formação, há o objetivo de 
aprimorar e qualificar os processos de seleção de diretores pelos sistemas 
públicos de ensino dos estados, Distrito Federal e municípios e estimular o 
desenvolvimento de práticas de gestão democrática e de organização do 
trabalho pedagógico. Estão previstos cursos de formação inicial e 
continuada sobre competências e conhecimentos necessários à gestão 
escolar e cursos de extensão para diretores em exercício e candidatos ao 
cargo para apoiar a construção de planos de gestão escolar. A certificação 
inicial será feita por meio de avaliação, com questões de múltipla escolha e 
abertas, aplicada por instituição pública de educação superior credenciada 
pelo MEC. A certificação avançada será realizada a partir de análise de 
registro documental em portfólio. (BRASIL, 2015, p.1).

Esta portaria (ANEXOI) foi publicada em 04 de dezembro de2015 e no ano 

de 2016, iniciou-se no Brasil um movimento por parte da sociedade civil e da 

oposição política ao governo, para que acontecesse o impeachment da presidência 

de Dilma Rousseff.

Quando no dia 31 de agosto de 2016, por 61 votos favoráveis e 20 

contrários o Senado Federal votou pela efetivação do impedimento do mandato da 

presidenta, o período conturbado de indefinições e crise política do país apenas 

aprofundou-se e fez com que as ações governamentais ficassem estagnadas 

durante todo o primeiro semestre de 2016.

No entanto, ainda no mês de abril de 2016, a Secretaria de Educação Básica 

do MEC retomou para uma possível continuidade do programa lançado por

Mercadante em dezembro de 2015. Foi lançado o Edital de Chamada Pública n°

40/2016 (ANEXO II)com o objetivo de que o MEC:

[...] por intermédio da Secretaria de Educação Básica (SEB), torne pública 
aChamada de Credenciamento de Instituições Públicas Federais de Ensino 
Superior interessadas em participar do eixo de certificação do Programa 
Nacional de Formação e Certificação de Diretores Escolares, de acordo 
com as orientações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação 
conforme disposto na Portaria n° 1.118, de 03 de dezembro de 2015, 
publicada no D.O.U em 4/12/2015. (BRASIL, 2016, p.01).

Este edital objetivou o credenciamento de Instituições Públicas Federais de 

Ensino Superior,aptas a coordenar e executar os processos de certificação de 

diretores de escolas Públicas de Educação Básica no âmbito do Programa Nacional 

de Formação e Certificação de Diretores Escolares. As instituições de Ensino 

Superior tinham como prazo até o dia 25 de maio de 2016 para se inscreverem. A 

divulgação do resultado final estava prevista para o dia 24 de junho de 2016.

No entanto, coma efetivação do processo de impeachment, houve a 

substituição total da equipe ministerial.
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No mês de outubro de 2016, essa nova equipe ministerial, liderada por José 

Mendonça Bezerra Filho, caracteriza-se pela ausência de registros no portal do MEC 

quanto à divulgação dos resultados deste edital.

Assim, além das questões burocráticas de fluxo e funcionamento das 

políticas públicas de formação do MEC serem prejudicadas pela crise política 

instaurada no país, existe ainda um ponto da análise feita no edital e que é 

importante ser observada.

Trata-se de uma série de descrições de competências, que segundo o

ministério,esse programa deveria desenvolver nos gestores escolares da Rede

Pública, pois na concepção do MEC em seu ANEXO I do Edital N° 40/2016, que

descreve os Padrões Nacionais para Formação e Certificação de Diretores

Escolares, consta que:

O sucesso de um Diretor Escolar pode ter várias razões, mas uma delas se 
sobressai às demais -  saber liderar -  mobilizar recursos estratégicos e 
articular pensamentos e ações em torno do ideal educacional, conduzindo 
sua equipe para a oferta de uma educação com elevados padrões de 
qualidade. Esses Padrões referenciam o que um Diretor Escolar precisa
conhecer e praticar, organizando os conhecimentos e habilidades em
domínios específicos de gestão e liderança, a seguir relacionados e
detalhados: Domínio 1: Administração Pública e Gestão Democrática 
Domínio 2: Planejamento Estratégico Domínio 3: Promoção da Qualidade 
do Ensino Domínio 4: Cultura Profissional Domínio 5: Relações com a
Família, a Comunidade e outras Instituições da Sociedade. (BRASIL, 2016,
p.08).

O ANEXO I do Edital n° 40/2016 é composto por um documento de 16 

páginas, sendo que do total, sete páginas são dedicadas a descrever as 

competências que o programa de formação pretende desenvolver nos gestores 

escolares e que pode ser melhor visualizado no ANEXO III, ao final do texto da tese. 

Neste documento, encontra-se apenas no item 1.0 a descrição das competências a 

serem desenvolvidas pelo programa de certificação.

O item 1.4 declara que deverá promover-se a comunicação interpessoal e o 

estreitamento das relações entre os membros da comunidade escolar. E para isso, o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades do gestor, e no item 1.4.2 deve-se 

estimular a utilização das TICs como ferramentas eficazes de pesquisa, didática, 

suporte operacional e integração social. Para melhor compreender as expectativas 

do Ministério quanto à formação dos gestores escolares, extrai do documento as
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descrições de competências por área de domínio, que demonstro no quadro que 

segue:

_________ QUADRO 04 -  EXPECTATIVAS DE COMPETÊNCIASMEC/BRASIL 2016_______

DOMÍNIO 1: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DEMOCRÁTICA

- Promover ações integradas, cooperativas e participativas com vistas à garantia do direito 
e à construção da democracia e do trabalho coletivo desde a escola.
- Aplicar a legislação e as normas referentes às questões da gestão escolar e de pessoal, 
à educação, ao ensino e aos direitos e deveres do seu público alvo.
- Garantir a operacionalidade de Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis.
- Promover a comunicação interpessoal e o estreitamento das relações entre os membros 
da comunidade escolar.
- Garantir a administração dos recursos financeiros e prestação de contas assegurando a 
transparência e a participação dos conselhos escolares.
- Administrar a escola, garantindo a regularidade do seu funcionamento e instalações que 
potencializem a eficiência das ações.
- Liderar a comunidade escolar e fomentar uma visão compartilhada acerca dos desafios 
da instituição._____________________________________________________________________

DOMÍNIO 2: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

- Formular o diagnóstico da escola a partir da coleta e análise de dados e dos cenários que 
podem impactar a escola.
- Elaborar o Planejamento da Escola articulado com o diagnóstico e os objetivos 
educacionais, utilizando as ferramentas e recursos destinados a este fim.
- Liderar a elaboração e/ou revisão e implementação do Projeto Político Pedagógico - PPP, 
compreendendo a escola como parte integrante de um sistema social, econômico, cultural 
e político, tendo a gestão democrática como premissa em todas as etapas do processo.
- Assegurar o alcance das metas pactuadas, monitorando indicadores de desempenho e 

avaliações internas e externas._____________________________________________________

DOMÍNIO 3: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO

-Estabelecer e acompanhar objetivos e metas para aaprendizagem dos estudantes. 
-Garantir a implementação efetiva do currículo escolar pelo corpo docente.
- Garantir o exercício de práticas pedagógicas inclusivas, equânimes e de educação 
especial na escola.________________________________________________________________

DOMÍNIO 4: CULTURA PROFISSIONAL

-Estimular o desenvolvimento e a formação continuada dos profissionais da equipe.
- Fomentar o intercâmbio de experiências e a participação nos planos, programas e 
projetos da escola.
- Orientara equipe em suas relações interpessoais e na administração dos conflitos._______

DOMÍNIO 5: RELAÇÕES COM A FAMÍLIA, A COMUNIDADE E OUTRAS INSTITUIÇÕES
DA SOCIEDADE

- Envolver os pais e/ou responsáveisno processo decisório da escola, sobretudo os 
relacionados com o desempenho dos estudantes.
- Estabelecer relações de cooperação e parceria com instituições da comunidade e da 

sociedade, buscando apoios e ajuda para a superação dos problemas.
- Reconhecer e valorizar a riqueza cultural e a diversidade da comunidade local.

FONTE: A autora (2016).
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Portanto, o cenário que encontrei de formação de gestores escolares para a 

Educação Básica, como proposta de Política Pública do MEC,encontra-se 

fragmentada desde 2015, e não se encontra efetivamente em ação.

Afirmo a partir da análise destes documentos, que o MEC possui a descrição 

das competências que acredita que o professor gestor deva desenvolver, mas até o 

presente momento, não aponta os caminhos aos quais gestores escolares deverão 

percorrer na sua formação para alcançar este objetivo e nem declara o tipo de 

investimento financeiro para alcançá-lo.

3.2 DO PAÍS PARA OS MUNICÍPIOS: A DESATUALIZAÇÃO E A
FRAGMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

No ano de 2013, iniciei a pesquisa no município de Barra Velha - SC, e o 

primeiro documento que solicitei à Secretaria de Educação foram as diretrizes 

curriculares e o plano de ação educacional do município. O secretário de educação 

da época declarou que a secretaria não possuía estes documentos atualizados 

desde 2002, mas que desenvolveria as atualizações e assim que estivessem 

prontos passar-me-ia uma cópia.

Para isso, solicitou um prazo de seis meses para tal efetivação e naquele 

momento entregou-me seu plano de metas para a administração no período entre 

2013 e 2016. Neste documento, intitulado “Colunas do Desenvolvimento da 

Proposta Socioeducativa para Barra Velha 2012/2016” (ANEXOIV), encontrei duas 

sinalizações de possibilidades de formação continuada para os gestores escolares e 

o uso das TICs.

No entanto, essas possibilidades, apareciam de forma “desconectada” e no 

documento aparecia a sinalização do desejo de criar o Núcleo de Tecnologias 

Educacionais e uma Escola de Gestores. Observei também que não havia ligação 

entre as duas ações,e que, como já havia afirmado o secretário, teria que se fazer a 

revisão dos documentos orientadores do Sistema Municipal de Educação como 

Projeto Político Pedagógico, Diretrizes Curriculares, Lei do Sistema Educacional do 

Município e o Plano de Cargos e Salários.

Ocorreu que no segundo semestre do ano de 2015, o secretário de 

educação que me recebeu em Barra Velha pediu exoneração do cargo, declarando
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motivos pessoais e até então, a equipe orientada por ele não havia conseguido 

atualizar as diretrizes e o plano de ação educacional do município.

Logo após a exoneração do secretário, foi conduzido ao cargo o Presidente 

da Câmara de Vereadores, que assumiu a pasta por um ano. Depois, deixou essa 

função para recandidatar-se. Na sucessão, a equipe da Secretaria de Educação 

passou a ser orientada pela antiga secretária de Educação que havia estado à frente 

na secretaria entre os anos 2008 e 2012.

Já havia realizado a coleta de dados neste período no município, e 

compreendi que devido à troca de equipe na Secretaria de Educação e, 

considerando o tempo que ainda me restava para finalizar a pesquisa, poderia 

ampliar os dados na busca de uma possível comparação de cenários entre 

municípios.

Para isso, solicitei autorização para a orientadora desta pesquisa, 

Professora Doutora Gláucia da Silva Brito, para continuar a coleta de dados em 

Mafra-SC.Ao receber a autorização do prefeito municipal de Mafra, em maio de 

2015, procedi da mesma forma que fiz em Barra Velha.

Assim, realizei a solicitação dos documentos norteadores da Rede Pública 

Municipal de Educação, e constatei que os documentos também não eram 

atualizados desde 2007.

A secretária de educação que me atendeu, justificou-se declarando que 

desde 2013, o ano em que trocaram os prefeitos pela eleição direta, havia assumido 

um secretário de educação que ficou com a responsabilidade da pasta por um ano e 

dois meses. Houve uma troca de secretário por desejo do prefeito eleito de forma 

direta na época.

O segundo secretário ficou com a responsabilidade da educação por dez 

meses, quando houve o impeachment do prefeito eleito de Mafra de forma direta, 

foram identificadas irregularidades administrativas pelo Ministério Público desde que 

o prefeito eleito havia assumido e o mesmo teve o mandato cassado.

O município passou então por um novo processo eletivo de forma indireta. 

Neste período assumiu a prefeitura o presidente da Câmara de Vereadores e a 

pasta da Secretaria de Educação ficou em aberto por três meses, até que o novo 

prefeito eleito de forma indireta assumiu, indicando para o cargo a secretária que me 

recebeu no momento da pesquisa.
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Na descrição dos documentos que a secretária entregou-me, não apareciam 

ações de formação para os gestores e também não havia sinalizações referentes às 

propostas de formação para o uso das TICs na Rede Pública Municipal.

As ações de formação em curto prazo descritas nos documentos que me 

foram apresentados apareciam na configuração de seminários e encontros 

pedagógicos.

O cenário político que vivenciamos no Brasil durante a pesquisa, composto 

por quatro ministros da educação, e, portanto, uma troca de equipe responsável 

pelas Políticas Públicas de formação em nível nacional por quatro vezes em quatro 

anos, foi acentuada pela troca de Presidência da República.

Esse contexto aliado ao cenário de troca de secretários de educação (pelo 

menos três a cada gestão)nos dois municípios analisados, sendo que em um deles 

houve também a troca de prefeito e a realização de mais uma eleição, trouxe-me a 

informação do congelamento de documentos norteadores nos dois municípios e 

suas propostas de formação por quase uma década.

As realidades municipais com as quais me deparei, refletiam a fragmentação 

e desconexão de propostas e a desatualização dos documentos norteadores da 

educação das redes públicas de educação. Além disso, observei a exclusão de dois 

descritores importantes de nossa pesquisa nos documentos: Gestão Educacional e 

TIC.

Conforme Almeida (2012, p. 18), “ ignorar o Gestor nos processos de 

formação para o uso das tecnologias digitais é sim um fator de atraso no processo 

geral de informatização da escola” . Pois, cabe ao professor/gestor a 

responsabilidade pela gestão escolar e suas demandas, sendo esta uma tarefa 

complexa e de difícil desempenho frente à escola e seus pares, principalmente se 

considerarmos que o indivíduo que assume essa função sempre esteve em sala de 

aula como professor, que é a realidade dos municípios observados. Nas duas 

Secretarias de Educação que acolheram a pesquisa, percebi que os 

professores/gestores à frente das ações nas escolas não vivenciaram em seu 

histórico de formação para o mundo do trabalho, a oportunidade de ter contato com 

os conhecimentos necessários para enfrentar os desafios da gestão na escola do 

nosso tempo. E o que a sociedade espera e o que se teoriza quanto à função do 

gestor? Exponho aqui algumas das expectativas teóricas e práticas expostas por 

Libâneo (2004) que nos dizem que o profissional da gestão escolar deverá ter:
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Capacidade de trabalhar em equipe; capacidade de gerenciar um ambiente 
cada vez mais complexo; criação de novas significações em ambiente 
instável; capacidade de abstração; manejo de tecnologias emergentes; 
visão de longo prazo; disposição para assumir responsabilidade pelos 
resultados; capacidade de comunicação (saber expressar-se e saber 
escutar); atuação em função de objetivos. (LIBÂNEO.2004, p.23).

Segundo o autor, dentro da descrição dos objetivos que o professor/gestor 

deverá alcançar na sua atuação na escola, podemos destacar pelo menos cinco:

Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e 
sociais dos alunos (processos mentais, estratégias de aprendizagem, 
competências do pensar, pensamento crítico), por meio dos conteúdos 
escolares;promover as condições para o fortalecimento da subjetividade e 
da identidade cultural dos alunos, incluindo o desenvolvimento da 
criatividade, da sensibilidade, da imaginação; preparar os estudantes para o 
trabalho e para a sociedade tecnológica e comunicacional, o que implica 
formação tecnológica (saber tomar decisões, fazer análises globalizantes, 
interpretar informações de toda natureza, ter atitude de pesquisa, saber 
trabalhar junto); formar para a cidadania crítica, isto é, formar um cidadão 
trabalhador capaz de interferir criticamente sobre a realidade, para 
transformá-la, e não apenas formar para integrar o mercado de trabalho; 
desenvolver a formação para valores éticos, isto é, formação de qualidades 
morais, traços de caráter, atitudes, convicções humanistas e humanitárias. 
(LIBÂNEO 2004, p. 53),

No entanto, nada há como alcançar objetivos se não houver preparo através 

de formação continuada para este profissional, em um processo deque dê conta de 

orientar e preparar parados desafios e possibilidades de ser um gestor para a 

escola da atualidade. Não será possível ao professor/gestor atingir as expectativas 

da sociedade se não houver a valorização do seu trabalho. (Alonso 2003, p. 36) 

Atualmente, o modelo democrático-participativo tem sido influenciado por uma 

corrente teórica que compreende a organização escolar como cultura. Esta corrente 

afirma que a escola não é uma estrutura totalmente objetiva, mensurável, 

independente das pessoas, ao contrário, ela depende muito das experiências 

subjetivas das pessoas e de suas interações sociais, ou seja, dos significados que 

as pessoas dão às coisas enquanto significados socialmente produzidos e 

mantidos. Em outras palavras, dizer que a organização é sua própria cultura 

significa que ela é construída pelos seus próprios membros. Por isso

Repensar a escola como um espaço democrático de troca e produção de 
conhecimento, é o grande desafio que os profissionais da educação 
enfrentam, especificamente,o gestor escolar, neste novo contexto 
educacional, pois o gestor da escola é o maior articulador deste processo 
de enfrentamento diário e possui um papel fundamental na organização do 
processo de democratização escolar. (ALONSO, 1988, p. 11).
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Portanto afirmo que é a liderança professor/gestor é que dá o tom das 

atividades escolares, que cria o clima para a aprendizagem, o nível de 

profissionalismo e a atitude dos professores e dos alunos, bem como a credibilidade 

junto à comunidade, por ser o principal elo entre esses elementos. Sua atuação 

determina, em grande parte, as características de uma gestão democrática ou 

individualista e autoritária. Assim, o desenvolvimento da gestão escolar enfrenta, 

como um dos principais desafios, a profissionalização fundamental para a qualidade 

do processo educativo. A escola é a instituição em nossa sociedade responsável 

pela formação de nossos meninos e meninas e para Alonso (2003, p. 35) não há 

como ignorar as demandas provindas desta área do contexto educacional.

Ocorre que tais demandas se mostram incompatíveis com as propostas de 

gestão existentes, para o uso das tecnologias educacionais, como se houvesse uma 

desconexão entre o que a escola de hoje efetivamente solicita de seu grupo de 

profissionais e o que a escola consegue efetivamente oferecer a sociedade.

Nessa perspectiva, defendo que o Gestor Escolar é o sujeito fundamental no 

organismo escolar, para apoiar a “gestão”, a “geração” e o funcionamento de 

projetos educacionais que levem em conta o educar na e para a escola do nosso 

tempo.

Nesse sentido, além de considerar todas as atribuições administrativas, 

funcionais, econômicas, técnicas, didáticas e pedagógicas do cargo, faz-se 

necessário também, possibilitar ao gestor processos formativos que contribuam para 

o desenvolvimento de competências para a liderança no progresso da integração 

escolar e curricular das tecnologias. Nesse contexto, segundo Almeida e Rubim 

(2004), na escola do nosso tempo ampliaram-se os desafios da gestão uma vez que:

Ao gestor escolar não cabe mais somente o papel administrativo ou mero 
gerenciamento. A especialidade da gestão democrática que se pautam pela 
participação, pela coletividade, pela horizontalidade, impõe a ele a 
necessidade de diferentes posicionamentos e conhecimentos. Trata-se de 
uma formação especifica a que grande parte dos professores da escola não 
teve acesso durante sua formação inicial. A intimidade com a tecnologia e 
seu domínio por parte do gestor podem significar o sucesso ou mesmo o 
fracasso da implantação dessas tecnologias no ambiente escolar. Portanto, 
fazem-se necessários o desenvolvimento de competências e a aquisição de 
conhecimentos que se somem na tarefa de promover o uso da tecnologia 
na escola. (ALMEIDA; RUBIM, 2004, p.34).

Acredito que para desenvolver processos formativos comprometidos com o 

professor gestor e com os desafios e possibilidades do tempo e do espaço
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contemporâneos, a inserção e a apropriação das TICs na escola requer a 

compreensão das alterações vividas na sociedade ao longo destes últimos anos. 

Alterações essas que trazem a necessidade de adaptações no processo de 

formação do profissional do gestor, pois mesmo que estas mudanças não estejam 

organizadas institucionalmente, elas são e já fazem parte da cultura da Escola.

3.3 CIBERCULTURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES/GESTORES: A
RECONSTRUÇÃO DE UM PAPEL PROFISSIONAL

Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas,
quadros, Programas, horários, conceitos... Escola é, sobretudo, gente.
Gente que trabalha que estuda.Que alegra, se conhece e se estima. O 
Diretor é gente (FREIRE, s/d., S/P.).

Inicialmente tive como referência as observações sobre o professor gestor 

na perspectiva de Paulo Freire (1994) quando nos ensina que a pessoa

conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel nela. 

Assim, recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo que 

habita, onde considero, antes de tudo, o nosso sujeito de pesquisa, o professor/ 

gestor como um ser humano que possui sonhos e desejos para a própria vida, para 

sua formação e para a escola onde atua.

Uma escola onde a atuação não pode ser a que se subordina à gerência dos 

outros, pois esta não seria uma participação real, mas acreditando sim em uma 

participação no poder de decisão, enquanto exercício livre e responsável de sujeitos 

autônomos, (Freire, 1967, p. 92),capaz de nos conduzir a uma organização

educativa democrática. Para Freire, esta "organização verdadeira” (Freire, 1996 a, 

p.92);exige autoridade democrática, ou seja, uma autoridade com liberdade, sem 

autoritarismo, e uma liberdade sem licenciosidade.Ao tratar de Gestão Democrática 

em À Sombra Desta Mangueira, Freire nos mostra sobre a importância da linguagem 

na busca de fazer nossa realidade escolar menos perversa em termos sociais, e por 

esta linguagem é que perpassaria o discurso da postura de um professor/gestor com 

uma postura perseverante, pois esta seria uma:

[...] linguagem comedida de quem luta por sua utopia, impacientemente 
paciente. Não é um discurso que alardeia um poder que não tem, 
ameaçando Deus e o mundo. É a fala de quem, certo do rigor ético de sua 
luta e de seu sonho contra a perversidade de uma sociedade desigual como
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a nossa, faz tudo o que pode para mobilizar e organizar as classes 
populares (...). Essa posição demanda um fundamental aprendizado: o da 
humildade que,exigindo nosso respeito a um veredito popular adverso, não 
pode aceitar que nossa utopia democrática esteja equivocada. Lembrando 
que estruturas administrativas a serviço do poder centralizado não 
favorecem procedimentos democráticos.
(FREIRE, 1995, p.45).

Trouxe meu ponto de vista quanto a concepção de gestão democrática e o 

papel social do professor/ gestor a frente da organização da escola,a partir de Freire, 

para que tenhamos clareza de onde observamos e analisamos os dados que foram 

levantados a partir das respostas destes professores, nos questionários que 

realizei, no entanto, por não ser papel desta investigação as questões relativas a 

concepção de gestão e seus modelos nas Escolas Públicas, não iremos nos 

aprofundar nesta questão.

Considerei como recorte para a análise o espaço-tempo da pesquisa na 

perspectiva de visualizar o papel deste professor gestor no contexto da Cibercultura. 

Essa terminologia vem sendo debatida em diversos países, tendo como principal 

teórico, Pierre Lévy (1999), que defende que o ciberespaço é potencializado por 

meio de um movimento de ampliação da comunicação humana, tendo suas bases 

na cultura.

E sob a ótica da cultura, a análise possibilita perceber que esta 

“culturacibeF’, acolhe em seu conceito as possibilidades de descrições de sociedade 

totalmente influenciadas pelas tecnologias digitais, o que se evidencia, nas 

definições de: “sociedade da informação” e “sociedade do conhecimento” 

(TAKAHASHI, 2008), “sociedade informática” (SCHAFF, 2007), “sociedade digital”e 

“sociedade em rede” (CASTELLS, 2003). Todas essas definições, frutos de um 

movimento cultural e tecnológico que tem seu ápice nos últimos vinte anos e foi 

potencializado pelo advento da Internet. Castells (2015) em visita recente ao Brasil, 

afirma que:

A imensa maioria dos brasileiros tem acesso à internet. O que eles não têm 
é internet instalada em sua casa, mas têm internet na escola, nos 
cibercafés, em seus smartphones. A maioria dos brasileiros com menos de 
30 anos tem um smartphone, mesmo que sejam pobres, porque para eles é 
mais importante ter esse aparelho do que ter muitas outras coisas. Existe 
um dado confiável em nível global que é: 50% da população adulta do 
mundo tem um smartphone atualmente. A projeção para 2020 é de que a 
porcentagem seja de 80% da população adulta do mundo. Portanto, a 
difusão de smartphone no Brasil é também, no mínimo, de 50% da 
população adulta. E o smartphone por definição tem acesso à internet, 
porque senão não é “smart". As estatísticas tradicionais de uso de internet
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são absolutamente antiquadas porque contam a internet nas casas das 
pessoas e hoje não é assim. A maior parte das pessoas não usa a internet 
em casa, mas sim no smartphone, no trabalho, na rua. Então, a chamada 
brecha digital está praticamente superada. Ela é principalmente uma brecha 
de idade. Quando a minha geração desaparecer, o acesso será universal. O 
problema é a capacidade de atuar através da internet, que depende, 
principalmente, do nível educativo e cultural das pessoas. É nisso que está 
o problema do Brasil: o sistema educativo. Um país educado com internet 
progride. Um país sem educação utiliza a internet para fazer “estupidez". 
Isso a internet não pode resolver, isso só pode ser resolvido pelo sistema 
educacional. (C A S tE lLS , 2015, s/p).

Como educadores possuímos a responsabilidade histórica de deixar de 

promover a “estupidez formal” e o “racionalismo técnico industrial” que causa

impactos de consumo negativos na sociedade contemporânea, onde na e para a

Escola é necessário refletir sobre o fato de que:

[...] não é possível continuar formando gestores escolares nos moldes 
anteriores. O mundo mudou, as pessoas vivem outra época e as escolas 
precisam estar atenta a tudo isso. Portanto, o gestor tem um o papel 
fundamental de propor novas formas de organizar o trabalho escolar, 
tornando este ambiente o mais próximo possível da realidade. Para tanto, 
ele precisa estar preparado para enfrentar os desafios que se impõe à 
educação e a própria escola. (ALONSO, 2007, p.30).

E um dos maiores desafios que enfrentamos na atualidade é entender e

potencializar os recursos educacionais e pedagógicos que podem ser utilizados na

escola a partir do advento da internet como nos sinaliza Pretto:

Mas somente o acesso ao meio não garante nada. Precisamos trabalhar 
paralelamente a esta instância mais política, na busca de fortalecermos as 
culturas locais para que possamos disponibilizar estas informações em 
todos os meios disponíveis. Não resta a menor dúvida que projetos de
informatização de Escolas Públicas em andamento já podem se constituir
passos significativos nesta direção. Mas isso, se estes objetivos forem 
prioritários e estiverem presentes. Como digo sempre, não precisamos de 
Internet nas escolas, mas sim de escolas na Internet. Parece uma diferença 
pequena, mas não é! É uma diferença básica de concepção. Fortalecer as 
culturais locais e disponibilizá-las na rede mundial, e fortalecer o cidadão. É 
permitir que cada cidadão seja sujeito de sua própria história e de uma 
história coletiva que estará sendo construída por todos. Não resta a menor 
dúvida que para esta tarefa muitas instâncias precisam estar 
envolvidas.Exatamente este é, a meu ver, o ponto central da análise que 
temos que fazer se falamos na introdução das tecnologias da comunicação 
e informação nas escolas. Como a introdução dessas tecnologias 
demandam uma soma muito grande de recursos, elas, de certa forma, 
trazem consigo uma pressão para obtenção de resultados imediatos. Esse 
tem sido o caso da implantação destes projetos no Brasil e creio que 
corresponde também ao que vem acontecendo em outros países, havendo 
uma pressão muito grande por resultados imediatos. Mais uma vez observa- 
se a repetição de velhos métodos, só que com novas tecnologias. 
(PRETTO, 2006,p.10).
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Segundo o autor, passamos a usar na escola novas tecnologias, só que 

continuamos a operar com velhas metodologias, elevando-se em conta o poder de 

comunicação potencializado pela rede e em rede, devemos articular este poder com 

a concepção de Macluhan (1967),quando nos diz que o ser humano não consegue 

ser livre se não enxergar para onde vai, ainda que por ventura, tenha um revólver 

para ajudá-lo. Segundo o autor, todo meio ou veículo de comunicação também é 

uma arma poderosa para abater outros meios e veículos e outros grupos.

Mas o que ‘estava e está em jogo’ é mais amplo, profundo e complexo, pois, 

a questão não é apenas econômica e física (máquinas): a questão é pedagógica. 

Em 1968, Freire em seu livro “Ação Cultural e Revolução Cultural” nos elucidava que 

a sociedade massificada, surge nas sociedades altamente tecnologizadas, 

absorvidas pelo mito do consumo. E por isso do ponto de vista das classes 

dominantes, a ação cultural deve estar a serviço da preservação de seu poder. "Daí 

a necessidade da mitificação da realidade, para com o que as classes dominantes 

contam com a ciência e a tecnologia a seu comando e, portanto a seu favor". 

(FREIRE, 1968, p.68). Transformando assim a tecnologia em mito que não pode ser 

acessível a quem não tem poder aquisitivo para adquiri-la. E mais, para Freire nas 

sociedades massificadas os indivíduos pensam e agem de acordo com as 

prescrições que recebem diariamente dos meios de comunicação, ou seja, os seres 

humanos ficam à mercê das demandas estruturais do consumo pelo consumo, e 

assim “a tecnologia deixa de ser percebida como uma das grandes expressões da 

criatividade humana, e passa a ser tomada como uma nova espécie de divindade a 

que se cultua”. (FREIRE, 1968, p.68).

Não podemos abrir mão,como pesquisadores,do campo de visão da 

consciência crítica da tecnologia, proposta por Freire, que defende que “a tecnologia 

não é senão a expressão natural do processo criador em que os seres humanos se 

engajam no momento em que forjam o seu primeiro instrumento, com que melhor 

transformam o mundo”. (FREIRE, 1968, p.69).

E sob o aspecto da consciência crítica trazemos como elemento o conceito 

de tecnologia educacional simbólica, Brito e Purificação (2012), defende que a 

comunicação potencializada pelo uso das tecnologias digitais dentro da escola nos 

impele a tentar entender quais são os desafios à gestão da escola neste espaço 

tempo, o que envolve o desenvolvimento da consciência formal do que é ser gestor 

para esta escola do aqui e do agora.
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Defendo que uma das possibilidades de reversão deste quadro de 

limitação, estagnação e, quem sabe, de traçar um novo rumo para a escola, na 

busca da construção de uma prática pedagógica que possibilite o educar para e na 

escola do nosso tempo, talvez possa ser a de:

[...] estabelecer uma ligação entre as instituições universitárias de formação 
de professores e as escolas. [...] criação de diferentes redes de parceria 
entre universidades e as escolas. As escolas tornam-se assim, lugares de 
formação, de inovação, de experimentação, e de desenvolvimento 
profissional, mas também, idealmente, lugares de pesquisa e de reflexão 
crítica. (TARDIF, 2008, p.280).

Parcerias institucionais entre as universidades e as escolas em um “[...] 

processo de ‘formação continuada’ pode ser uma possibilidade para o profissional 

professor neste sentido, pois defendemos que a formação deste deva ser encarada 

como um processo permanente, integrado no dia a dia dos professores e das 

escolas [...]” . (NÓVOA, 1992, p.29).

E esta integração ao dia a dia, deverá levar em conta o fato de que 

habitamos uma sociedade permeada pelas tecnologias, por isso, acredito que a 

construção da consciência formal do que é ser gestor para a escola do aqui e do 

agora, é um processo que se dará, também pelo fato, do professor gestor apropriar- 

se da condição de “habitante” deste espaço tempo. De acordo com Scherer (2005), 

podemos definir os habitantes como aqueles que se responsabilizam pelas suas 

ações e pelas dos parceiros, buscando o entendimento mútuo, a ação comunicativa, 

o questionamento reconstrutivo, bem como sendo parte (sentido dinâmico) do 

ambiente.

O habitante encontra-se sempre no ambiente, pois, de acordo com a autora, 

ele também vive lá, observando, falando, silenciando, refletindo, questionando, 

produzindo, sugerindo, contribuindo com a história do ambiente e do grupo e dele 

(SCHERER, 2005, p.59).

E para enfrentar o cenário da educação na e para a Cibercultura, 

pesquisadores da área evidenciam algumas características profissionais que seriam 

necessárias para ser um gestor escolar. Conforme Scherer (2005), entre essas 

características, a constituição da consciência formal de ser um habitante da 

sociedade do nosso tempo e, portanto, da escola da atualidade seria a primeira 

delas.
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Nesse sentido, o gestor precisa estar preparado para enfrentar os desafios e 

desenvolver as possibilidades de uso das TICs na escola. Nessa perspectiva, 

mencionarei aqui algumas dessas características:

[...] capacidade de trabalhar em equipe; capacidade de gerenciar um 
ambiente cada vez mais complexo; criação de novas significações em
ambiente instável; capacidade de abstração; manejo de tecnologias
emergentes; visão de longo prazo; disposição para assumir 
responsabilidade pelos resultados; capacidade de comunicação (saber 
expressar-se e saber escutar); atuação em função de objetivos.(LIBÂNEO, 
2001, p.23).

Dessa forma, o habitante professor gestor não vive apenas em ambientes de 

aprendizagem, mas também, existe, intercede, interage, constrói e reconstrói suas

relações, com a consciência do que a sociedade a quem ele serve possui como

expectativa com relação ao seu trabalho.

Nesse sentido, são diversificadas as responsabilidades profissionais, pois 

cabe ao professor/gestor coordenar, organizar e gerenciar todas as atividades da 

escola, auxiliado pelos demais componentes do corpo de especialistas e de 

técnicos-administrativos, atendendo às leis, regulamentos e determinações dos 

órgãos superiores do sistema de ensino e às decisões no âmbito da escola e pela 

comunidade.

As conclusões das pesquisas do GEPPETE-UFPR sinalizam que as 

propostas de formação continuada de professores para o uso das tecnologias 

educacionais nascem sob a perspectiva de falha de método, pois não levam em 

conta os conceitos de tecnologia e premissas culturais dos professores. E que tem 

sido necessária a escuta sistemática e acadêmica deste profissional na construção 

de propostas que sejam formatadas para além da ótica míope de articulação de 

propostas tecnologizadas e instrumentais de formação. Pois, de acordo com Freire 

(1987) enquanto opressores se apropriam cada vez mais da ciência da tecnologia 

em que a cultura do silêncio e a estrutura da dominação não é apenas físicas, mas 

também informacional, cultural, virtual e simbólica.

As práticas idialógicas Freire (1987), tais como as orientações conceituais 

descritas por Marcelo (1999) como a acadêmica, a tecnológica, a personalista ou 

prática não têm conseguido aprofundar as reflexões e discussões pertinentes a "ser
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professor” no tempo e espaço cibercultural a nosso ver. Quem dirá ser 

professor/gestor.

Dessa forma as propostas unicamente configuradas em palestras, cursos ou 

mesas redondas que expõem temas de forma descontextualizada da realidade do 

professor como: “Aprenda a usar Internet e faça suas aulas mais dinâmicas”; ou: 

“Domine o Programa XYZ e ganhe a atenção de seus alunos”; ou ainda: “Use a 

ferramenta YWY e encontre o que você precisa na Internet’.

Caso assim fosse, como mágica, os profissionais da educação sairiam 

destes encontros preparados para enfrentar os desafios da educação de nosso 

tempo; as estruturas administrativas cumpririam seu papel em fomentar as 

discussões educacionais e, o professor estaria preparado para estar diante de 

qualquer desafio pedagógico e/ou tecnologia e saberia utilizá-lo em favor de sua 

prática em sala de aula.

Dessa forma a construção de propostas de formação continuada de 

professores na e para a Cibercultura em uma perspectiva freireana necessitam partir 

da compreensão de que a relação dialógica e antidialógica, opressor e oprimido 

encontram-se mais difusas em que os polos opressores podem ser diversos. Uma 

orientação conceitual condizente a proposta freireana seria a orientação 

reconstrucionista social, a qual é voltada para a indagação e reflexão.

Os professores na Cibercultura necessitam de espaços para propor a si 

mesmos como problema e isso só é possível ao se descobrirem que ainda sabem 

pouco de si em essa "nova estrutura". Ao tomarem ciência disso inquietam-se em 

saber mais, indagam, respondem e suas respostas os levam a novas perguntas num 

movimento de constante busca. É nesse entendimento de Freire (1987) em ser mais 

que está o propósito da práxis, para além da ação como puro ativismo, ou seja,"[...] 

ação e reflexão, como unidade que não deve ser dicotomizada". (FREIRE, 1987, 

p.53). Portanto, a formação continuada que acreditamos é um espaço de trocas e 

construção não sendo um instrumento de coação e controle, ou seja,de opressão.

Não estamos aqui defendendo que uma nova proposta, cheia de “novas 

verdades” que supere e absorva o que conhecemos, estamos aqui propondo sim, 

um diálogo aberto, franco, entre o que fomos e o que conhecemos como 

humanidade, e como educação em termos de formação continuada de professores , 

levando-se em consideração que precisamos nos preocupar hoje, com o “educar na 

e para a Cibercultura” . Cabe-nos, como educadores continuarmos tencionando o
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paradigma dominante, no sentido de ampliarmos o diálogo entre a educação que 

fomos e a educação que precisamos ser,e quem sabe assim consigamos construir 

uma ampla escuta na transformação das práticas de formação continuada que 

conhecemos, buscando a construção de uma formação continuada de orientação 

social reconstrucionista baseada na práxis freireana.

Como já declarei no início do texto, não caberá a esta pesquisa, analisar os 

aspectos administrativos e políticos que levaram os professores/gestores 

participantes desta pesquisa a estarem na direção da escola. Mas, acredito que 

cabe delimitar minha perspectiva administrativa da escola no contexto da gestão 

democrática e participativa. Dessa forma, segundo Libâneo (2001), a perspectiva da 

gestão democrática se refere à estrutura que possibilita a participação da 

comunidade escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência como 

trabalho interativo, aposta na construção coletiva dos objetivos e funcionamento da 

escola, por meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo, do consenso.

De fato, a organização e gestão referem-se aos meios de realização do 

trabalho escolar, isto é, à racionalização do trabalho e à coordenação do esforço 

coletivo do pessoal que atua na escola, envolvendo os aspectos, físicos e materiais, 

os conhecimentos e qualificações práticas do educador, as relações humano- 

interacionais, o planejamento, a administração, a formação continuada, a avaliação 

do trabalho escolar. Tudo isso, em função de atingir os objetivos em uma instituição 

que em nosso país, na Rede Pública Municipal segue um modelo organizacional 

pautado nos seguintes moldes representados na Figura 4:

FIGURA 4 -  DIVISÃO DE FUNÇÕES BÁSICAS NA ESCOLA NO BRASIL

Fonte: LIBÂNEO, 2001- Adaptação e Design a autora (2017).



86

Pelo organograma desenvolvido por Libâneo (2001), é possível perceber 

que a direção da escola se encontra no centro do sistema escolar realizando a 

articulação de ações entre todos os setores da escola. É esta a expectativa que 

tenho nessa pesquisa quanto à gestão escolar, ou seja, que a direção da escola seja 

feita por um habitante de nosso espaço tempo, que se sabendo responsável por 

todas as ações dentro da escola. É um profissional consciente de que querendo ou 

não, tanto ele quanto a escola já estão inseridos num contexto e num movimento 

denominado Cibercultura (LÉVY, 1999). Assim, cabe a ele como profissional 

articular, delimitar, gerenciar e integrar todas as ações educativas em seu ambiente 

de trabalho.

No entanto, essa significativa responsabilidade esbarra no cenário de que 

mesmo no espaço e tempo em que nos encontramos, a formação de professores, 

assim como os demais movimentos acadêmicos, foi influenciada pela ciência e, no 

nosso tempo, foi gerada ainda pelo pensamento cartesiano e estruturada no 

paradigma conservador de interpretação da realidade, carregando até os dias atuais 

“as denominações de treino e de capacitação” . (BEHRENS,2007, p. 441).

Em conjunto a essa estrutura encontra-se também, a limitação de políticas 

públicas para a formação continuada dos profissionais da educação, que já 

descrevemos anteriormente, e que consiga interpretar este momento, esta diferença 

e mobilidade de tempo e espaço, aliada a um sistema educacional que não leva em 

conta as demandas atuais dos professores do nosso tempo.

A academia que gradua o professor e, as agências gestoras de políticas de 

capacitação e especialização, atuam como se, o profissional professor não estivesse 

inserido em uma realidade tomada pela Cibercultura, “termo que especifica aqui o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”. (LÉVY, 1999, p.17).

Levando-se em conta os desafios de constituir-se profissional professor 

neste espaço tempo, em que a comunicação humana, portanto, a leitura e a escrita, 

são potencializadas pelo e no ciberespaço, constatei que, com relação ao papel da 

academia neste momento como agência formadora de professores, essa “tem 

envelhecido de maneira talvez já irrecuperável” . (DEMO, 2007, p.260).

A graduação, o conhecimento acadêmico, e as propostas de “capacitação” e 

“formação para o trabalho” gerenciam as demandas educacionais como se, o
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professor gestor, seus colegas professores e os alunos, fossem habitantes de um 

universo paralelo e estanque. E, a mais, não levam em conta que “o professor ao 

chegar à escola carrega subjacente o paradigma que caracterizou sua formação: 

como pessoa, aluno e como futuro professor.E que, em geral, reflete a prática 

pedagógica dos professores que os formaram”. (BEHRENS, 2007, p.448).

Tem-se em Brito e Purificação (2012, p.74), e em pesquisas do GEPPETE - 

UFPR desde 2007, que possuem como foco a discussão que agrega a tríade 

professor, escola e tecnologias na educação, a sinalização de que propostas de 

formação continuada de professores, que não os ouvem (grifo nosso), e nascem 

sob o axioma de “três falhas: as de propósito, as de método e as de significação”.

Como falha de propósito identifica-se o fato de que a tecnologia é 

apresentada como algo que simplesmente deve ser adquirido (comprado) ao invés 

de ser compreendido dentro de um contexto que exponha os motivos de utilizá-la no 

ensino, razão esta que os professores precisam conhecer, ou seja, eles necessitam 

refletir como as tecnologias podem auxiliar na prática pedagógica.

Identifica-se também, a falha de método que se qualifica na circunstância 

de que os cursos sobre as tecnologias não deveriam limitar-se apenas a 

aprendizagem progressiva da informática, mas incluir o estudo das capacidades 

cognitivas envolvidas na construção do conhecimento com o auxílio de tecnologias.

Como falha de significação nota-se a ocorrência de que em muitos cursos, 

promove-se apenas a capacitação para o uso de instrumentos, ferramentas ou 

programas. Ao invés disso, o que deveria ser privilegiado nestas propostas seria a 

construção de sentido sobre o uso de ferramentas e aplicativos nos processos 

educacionais, gerando assim na proposta de formação, ou no curso de forma 

especifica o caráter de uma experiência cultural e não apenas instrumental. Isso 

permitiria aos professores/gestores terem clareza quanto aos objetivos cognitivos e 

pedagógicos da utilização dos computadores na abordagem dos conteúdos 

escolares.

Portanto, considera-se como pertinente, para determinação de um modelo 

de formação de professores, o desejo de acolhimento desses profissionais pautado 

nas suas preocupações e necessidades concretas quanto ao uso de tecnologias 

educacionais, ampliando assim o som das suas vozes e as demandas de seus 

desejos de formação profissional.
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Agravando o quadro, Almeida (2012), sinaliza que desde 1984 no Brasil, ou 

seja, há trinta e dois anos, as Políticas Públicas de formação de professores para o 

uso das tecnologias educacionais nasceram e multiplicaram-se pautadas em mais 

um axioma: a exclusão do profissional Gestor Escolar dos processos de formação.

Desse modo, é o Gestor Escolar, sujeito fundamental no organismo escolar, 

para apoiar a “gestão”, a “geração” e o funcionamento de projetos educacionais que 

levem em conta o educar na e para a Cibercultura. O autor ainda declara que 

“ignorar o Gestor nos processos de formação para o uso das tecnologias digitais é 

sim um fator de atraso, no processo geral de informatização da escola” . (ALMEIDA,

2012, p.18).

Observarei as concepções profissionais dos gestores escolares do ponto de 

vista, de que a gestão da qual tratei, é a gestão da Escola Pública de Ensino 

Fundamental de rede municipal de ensino sob a concepção democrática tendo como 

base os princípios: da descentralização, da participação e da transparência.

Nessa perspectiva, o nosso Gestor é, antes de tudo, “um professor”, um 

profissional que ou por meio de indicação para o cargo de confiança de direção da 

escola, ou de eleição direta ou indireta, torna-se, por um determinado período de 

tempo, o Gestor Escolar.

Minhas pesquisas sobre o tema no Brasil possibilitam-me afirmar que as 

Políticas Públicas de formação de gestores para gerenciar as possibilidades da 

escola em nosso espaço tempo, ainda são muito incipientes e pontuais. Levando-se 

em consideração o tamanho continental de nossa nação e a amplitude de desafios e 

possibilidades que a ESCOLA vivencia em ser a instituição responsável pelo espaço 

de experiência com o saber em nossa sociedade.

Os exemplos de formação para este profissional que encontrei de forma 

recortada em alguns estados da nação, aparecem de maneira mais acentuada no 

estado de São Paulo. Nas ações que observei, parte do sucesso pedagógico e 

administrativo destes processos de formação decorre da articulação de forças entre 

órgãos públicos (Secretarias de Educação Municipais e Estaduais) e as agências 

formadoras (Universidades) e instituições de representação de classe (Sindicatos) e 

não de processos ou de projetos estruturados como políticas públicas de formação.

O gestor escolar, desde os anos oitenta, está tendo que articular as 

demandas de ser e estar gestor, com todas as atribuições administrativas do cargo e 

ainda gerenciara chegada do advento da Internet em um tempo e espaço, em que
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urge a necessidade de recriar e reinventar novas metáforas e ações organizacionais, 

revendo assim nossas atitudes e práticas como educadores.

Para desenvolver processos formativos para o nosso tempo e espaço, é 

necessário compreender as alterações vividas na escola ao longo destes últimos 

trinta anos, e materializada nas alterações e adaptações da realidade cultural da 

sociedade que habitamos.

A formação continuada de professores/gestores, dentre todas as 

orientações conceituais existentes necessita ter base científica e com foco no ser 

epistêmico do professor, em seu ser mais em seu que fazer, e para tanto precisamos 

da práxis e essa só se efetiva a partir da dialogicidade. E para dialogar precisamos 

“ouvir” de forma sistematizada e acadêmica, no sentido de identificar as principais 

demandas dos professores, para então articulá-las a uma proposta de formação que 

tenha valor significativo na existência profissional e pessoal do professor.

A reedificação e o apego ao paradigma cartesiano, a lógica do consumo 

desenfreado, a aquisição de objetos como mitificação e endeusamento da 

tecnologia, a falta de escuta as demandas dos professores/gestores presentes em 

propostas de formação atuais, que não levam em conta os verdadeiros desejos 

destes profissionais tendem apenas a repetir as falhas de métodos, técnicas, 

propósitos e conteúdos que não tem dado conta de auxiliar o professor a enfrentar 

os desafios e as possibilidades de educar na e para a Cibercultura.
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4. OS PROFESSORES/GESTORES ESCOLARES DE BARRA VELHA E DE 

MAFRA: OS PARTICIPANTES

4.1 CENÁRIOS DIFERENTES, DESAFIOS SEMELHANTES

Os gestores participantes nas duas Redes Públicas tem sua nomeação ao 

cargo feita por indicação, e são cargos de “confiança” da Secretaria Municipal de 

Educação. Assim, por possuírem estas características nas duas Redes Públicas 

municipais os denominamos como “professores-gestores”, pois são em sua 

totalidade, professores da Rede Pública Municipal que assumiram a 

responsabilidade de gerir as escolas no município onde prestaram concurso para a 

carreira do magistério.

As secretarias de educação dos dois municípios não declaram critérios 

específicos para as indicações e nem processos de seleção para os candidatos a 

gestores. A média salarial destes profissionais é em torno de R$3.300,00 (três mil e 

trezentos reais), por quarenta horas de trabalho. Salário este que é composto pela 

base do piso nacional do Magistério Público, os triênios acumulados na carreira 

municipal e um percentual de gratificação diretamente proporcional ao número de 

alunos nas escolas.

4.2 A REDE DE ENSINO EM BARRA VELHA: A ESCOLA E OS GESTORES EM UM 
MUNICÍPIO LITORÂNEO

Barra Velha está localizada na região Sul do Brasil no litoral norte do estado 

de Santa Catarina, possui vinte e cinco mil habitantes, que tem seus filhos em idade 

escolar atendidos, em sua maioria, pela Rede Pública Municipal de Educação. Essa 

rede é composta por quinze escolas, sendo: nove de Ensino Fundamental (anos 

iniciais e finais); uma de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos; e 

cinco de Educação Infantil. A emancipação definitiva ocorreu em dezembro de 1961 

pela Lei n°.778, portanto, falamos de um município de cinquenta e dois anos, 

marcado por conflitos políticos nos últimos dez anos, mas que se desenvolveu em 

diversas frentes econômicas como: turismo, comércio e instalação de grandes
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empresas. Por ser um município litorâneo, passa por sazonalidade no faturamento 

econômico5.

Como pesquisadora procurei deixar claro para eles que a maior 

preocupação acadêmica era com a veracidade nas respostas, aliada à sinceridade 

relativa aos fatos expostos na entrevista. Consegui colher os dados de todos os 

professores/gestores das escolas daquela Rede Municipal para então selecionar e 

analisar as impressões deles quanto a estar gestor na escola pública de ensino 

fundamental em tempos de Cibercultura e ter que se preocupar com a inserção e 

uso das TICs na escola.

Os gestores entrevistados em Barra Velha possuem faixa etária entre 30 e 

45 anos de idade, cinco deles declaram que lhes faltam menos de cinco anos para a 

aposentadoria. Sete atuam há mais de vinte anos na Rede Municipal de Ensino e 

apenas um está atuando amenos de cinco anos. Foi declarado pelos quinze 

gestores o uso de computadores em sua vida particular e,destes, quatro declaram 

que levam seu computador pessoal para a escola para realizar atividades, já que na 

escola não tem.

Quando assumiram a gestão, 10 diretores declararam que imaginavam ter 

que assumir os desafios e possibilidades de gerir uma escola em tempos de 

Cibercultura,e cinco declararam que não percebiam a necessidade de lidar com TIC 

na escola, como se evidencia na fala do seguinte entrevistado:

Gestora 09: “(...) não, não imaginava ter que dar conta de 
instalar Internet, melhorar laboratórios e ter que discutir o 
uso do celular em sala de aula".

Dentre os quinze gestores, sete afirmaram que durante a graduação ou 

especialização tiveram a oportunidade, em algum momento, por meio de uma 

disciplina ou seminário, tratar do assunto referente ao “uso do computador na 

escola” . No entanto, oito gestores declararam que jamais tiveram em sua formação, 

na graduação, especialização, ou em formação continuada ou em serviço esta 

oportunidade.

Um dado interessante é que mesmo sem formação ou capacitação, ao 

serem questionados se possuíam propostas para melhorar o acesso e o uso das

5Disponível em http://turismo.barravelha.sc.gov.br

http://turismo.barravelha.sc.gov.br
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tecnologias digitais na escola, todos os quinze gestores declararam que “sim”, 

possuíam propostas.

Tais propostas partem desde a ampliação da velocidade da Internet, até 

aquisição de mais computadores, formação para uso, metodologia para uso, gestão 

e acesso, inclusive a retomada do Projeto Político Pedagógico da escola para validar 

e reorientar ações junto à comunidade escolar.

Com relação ao que pensam sobre os professores usarem computadores 

em sala de aula, dos 15 (quinze) gestores questionados, em dois Centros de 

Educação Infantil e em duas Escolas Básicas, estes declararam que os professores 

já levam seus computadores particulares para a escola e os utilizam para 

desenvolver atividades para os alunos ou com os alunos e que eles, como gestores, 

incentivam e apoiam esta prática.

Quanto ao uso de celulares ou smartphones em sala de aula, quatro 

gestores são categóricos em afirmar que os mesmos devem “ser proibidos em toda 

escola” , creio que vale salientar que estes quatro gestores juntos, são responsáveis 

pela formação de pelo menos 851 (oitocentos e cinquenta e um) alunos da Rede 

Municipal.

Dez gestores declararam que o uso deste dispositivo de forma pedagógica 

deve ser liberado, desde que com planejamento e acompanhamento institucional. 

Apenas um gestor declarou não ter opinião sobre o tema. A preocupação quanto a 

este fato é de que como então ficam as orientações didáticas, as práticas 

pedagógicas e os diálogos com os alunos e professores dessa escola em que o 

gestor declara ainda não ter opinião formada?

Outro fato também relevante é que dois gestores declararam não ter 

conhecimento sobre a origem dos laboratórios de informática que estão nas escolas 

onde trabalham. Desse modo, não podem dar ciência se os computadores vieram da 

Secretaria da Educação, de programas do Governo Federal ou até mesmo de 

articulações com a iniciativa privada.

4.3 MAFRA-SC: REENCONTRANDO OS PARTICIPANTES E AMPLIANDO OS 
DEBATES NO PLANALTO NORTE

Mafra se localiza no planalto norte do estado de Santa Catarina e, de acordo 

com o último Censo (2010), possui 55. 313 (cinquenta e cinco mil trezentos e treze
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habitantes). Conta com uma rede municipal de educação composta por de 30 (trinta) 

escolas, sendo que quatorze está na zona rural e cinco na zona urbana. Fazem 

parte também da rede, onze Centros de Educação Infantil. Possui um quadro efetivo 

de 253 (duzentos e cinquenta e três) professores, atendendo 5.557 (cinco mil 

quinhentos e cinquenta e sete) alunos do berçário às séries finais do Ensino 

Fundamental, além de noventa estagiários para atender também a Educação Infantil 

e Anos Iniciais.

Destas unidades educacionais, dezoito possuem laboratórios de informática.

A secretaria municipal de educação não possui uma proposta de formação 

continuada para seus professores, como já expus as propostas descritas aparecem 

na forma de encontros pedagógicos e seminários.

O município vivencia conflitos políticos que impedem a continuidade de 

Políticas Públicas de incentivo à educação, pois a fragmentação deriva destes 

conflitos; a população teve que conviver com pelo menos três posses de prefeitos a 

cada mandato desde 2008 e entre 2012 e 2016 o município teve três prefeitos e 

quatro secretários (a) de Educação.

Os encontros pedagógicos são sazonais e ocorrem no começo e final do 

ano. Ao receber a autorização do poder executivo local, para realizar a pesquisa e 

após o acolhimento da Secretária de Educação, foi então organizada uma reunião 

com os gestores, agendada pela própria secretaria, onde foi possível explicar a 

pesquisa, dialogar com eles sobre questões relativas à Tecnologia e Educação e 

reencontrar os participantes de pesquisa de minha dissertação de mestrado que 

estavam presentes na reunião.

Entre eles, encontravam-se três participantes da mostra que aconteceu 

entre os anos de 2007 e 2009. Quando desenvolvi o mestrado também orientado 

pela Professora Doutora Gláucia da Silva Brito, um destes sujeitos, a gestora que 

nos empresta suas palavras de: "angústia, dor e preocupação” que estão descritas 

na introdução deste trabalho, e que dão origem as nossas inquietações e hipóteses 

quanto à formação de gestores para o uso das TICs já em 2009.

No grupo estavam também mais dois participantes que eram professores 

em sala de aula, na época do mestrado e que em 2016 atuavam como 

professores/gestores. Ao todo foram entregues 26 entrevistas impressas aos 

gestores(as) presentes. Destes 26, um questionário voltou sem respostas e com 

uma justificativa na primeira folha, escrita pela professora, dizendo que a escola em
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que atuava era isolada, e sem Internet, e que ela não tinha nem condições de 

discutir o tema ou responder a entrevista, o que a impediria também de participar de 

qualquer tipo de formação, mesmo que fosse, na modalidade,a distância.

A faixa etária dos gestores(as) nesta cidade é distribuída da seguinte forma: 

dezoito gestores têm entre 40 a 45 anos; seis entre 30 e 40 anos, e apenas um 

declara que tem entre 28 e 33 anos. Com relação ao tempo de atuação na rede 

municipal de ensino, oito declaram que trabalham na mesma a mais de vinte e cinco 

anos; cinco atuam entre vinte e vinte cinco anos; nove entre quinze avinte anos; dois 

entre dez e quinze anos e apenas um entre cinco e dez anos. Quanto à formação 

inicial, dos profissionais que responderam esta questão, oito declararam que fizeram 

sua graduação em instituição pública e doze em instituições privadas.

Quando questionados se durante a graduação em algum momento tiveram a 

oportunidade de refletir e dialogar sobre questões relativas ao uso das TICs na 

escola, treze diretores declararam que não, e doze disseram que sim, tiveram 

oportunidade. Porém,destes que declararam a chance para abordar o tema, três 

gestores escreveram a punho próprio abaixo da resposta que o conteúdo 

mencionado na graduação era: “muito pouco", “muito superficial" e “apenas por 

cima".

Apesar de na graduação não haver ocorrido o devido aprofundamento do

tema, ao serem questionados se ao assumir a gestão da escola acreditavam que

iriam ter que enfrentar os desafios e se estavam preparados para ser gestor em

tempos de Cibercultura, dezessete dos diretores responderam que sim, sentiam-se

preparados e oito declararam que não se sentiam preparados. Quando

hipoteticamente questionei se possuíam proposta para a melhoria da qualidade no

uso das TICs na escola, apontaram sugestões como:

Gestora 21 - “Iria realizar formação e capacitação com todos os 
profissionais."
Gestor33 - “Organizaria todos os computadores para funcionar 
e melhorava a Internet, também iria deixar um professor 
especialista na área no laboratório para ajudar os demais." 
Gestor28 - “Garantir que os professores pudessem contar com 
o laboratório de informática funcionando, para que os alunos 
também fossem favorecidos, pois muitos deles não têm acesso 
em casa."
Gestora 19 - “Eu iria deixar os alunos usar o celular em sala de 
aula, pois eles poderiam pesquisar, escrever, fotografar. Só 
não como iríamos liberar que eles ficassem pelas redes 
sociais."
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Dois gestores defenderam fielmente que deveria haver um professor 

específico para cuidar do laboratório e ajudar os demais nas atividades pedagógicas 

envolvendo esse equipamento. Na maioria das propostas aparece o discurso de 

defesa por capacitação de todos os professores, ampliação do sinal de Internet e 

aquisição de mais computadores e seus periféricos.

Um gestor defendeu que, antes de qualquer coisa, deve haver: 

“Planejamento para tudo. Deve-se planejar primeiro, se vai usar, como usar, se 

compra, de onde vem o dinheiro, se vai aumentar a Internet ou não. ”

Em sua vida particular todos os gestores declararam usar computador de 

alguma forma. Porém, oito que declararam usar e-mail, mas apenas abriram um 

endereço de e-mail e não sabem como usá-lo.

As atividades nas quais os gestores de Mafra mais usam computadores em 

sua vida particular são para edição de texto, edição de imagem, planilhas de cálculo 

e redes sociais. A utilização também acontece para compras e ouvir música. 

Pesquisa e informação aparecem como os itens mais mencionados por 22 diretores. 

Jogos são citados por seis gestores e o uso do banco on-line por oito.

Ao serem questionados quanto ao fato de levarem o próprio computador 

para a escola, sete diretores declararam que sim, levam seu próprio computador. As 

justificativas para tal ação se pautam nas seguintes descrições:

Gestora 23 - “Sim, eu levo o meu, que daí posso levar o 
trabalho para terminar em casa caso não consiga até o fim do 
dia na escola”.
Gestora 21 - “Eu levo, sim porque na escola tem só dois e eu 
preciso trabalhar, organizar e sem computador não dá”.
Gestora 12 - “Sempre levo o meu, estou acostumada com ele e 
se não der tempo de terminar o serviço posso levar para casa”. 
Gestora 34 - “Sim eu levo o meu porque na escola não tem”.

As atividades de gestão se destacam por serem as que os diretores mais 

usam o computador, telefone, Iphone ou tablet para o trabalho. A ordem de 

importância descrita por eles são as seguintes: vinte e três declararam que usam as

redes sociais para se comunicarem; dezenove declararam que é o uso de editores

de texto para escrever, e manter contato com a comunidade; vinte usam para 

acessar sistemas de controle da prefeitura ou do MEC.



96

Comunicação via e-mail também é apontada como importante para dezoito 

deles; comunicação via SMS é feita por dezenove gestores; atividade de 

organização e planejamento também é mencionada por dezenove deles; dezessete 

declaram que fazem serviços de RH; oito descrevem que usam para sistema de 

controle financeiro; onze fazem acompanhamento de dados e avaliação interna e 

cinco, acompanhamento de dados de avaliações externas.

Uma das questões mais latentes na área de pesquisas do uso de 

tecnologias na escola é a que se refere à apropriação pedagógica dos recursos de 

dispositivos móveis, como o celular, por exemplo. Ao serem questionados se 

apoiavam ou não o uso destes recursos, todos os gestores se declararam favoráveis 

desde que houvesse capacitação para os professores para tal ação e que, se 

tivesse cautela na liberação, que regras fossem descritas.

Desse modo, seria para o processo de aprendizado, inserido em uma 

perspectiva de planejamento com, por exemplo, horários definidos para o acesso na 

Internet, o que evitaria sobrecarregar a rede da escola. Alguns professores/gestores 

defendem o uso desses recursos tecnológicos com os seguintes argumentos:

Gestora 17 - “Hoje estamos em um mundo virtual, não tem 
como fugir”.
Gestora 27 - “Vivemos a era da tecnologia, a escola não pode 
se esquecer disso”.
Gestora 18 - “Defendo o uso, mas teríamos que ter um projeto 
para isso”.
Gestora 32 - “Mas é claro que defendo, afinal se for proibir só 
piora, porque tudo que é proibido é mais gostoso!”
Gestora 19- “Eu defendo, e acho que tem que liberar, mas sem 
orientação para usar acho melhor proibir.”

Na finalização da entrevista, havia uma questão quanto à participação 

voluntária num processo formativo para o uso das TICs sob o foco da gestão.A essa 

questão, vinte e três gestores declararam que sim, teriam o interesse de participar 

inclusive de forma voluntária e fora de seu horário de trabalho.

Considerando que foram distribuídas 26 entrevistas, e inicialmente uma 

professora gestora declarou que não responderia a entrevista, pois não tinha 

interesse e a escola onde atuava não tinha acesso e conexão coma internet, ficamos 

com as respostas finais de 25 professores/gestores para esta questão, destes 25, 

apenas um declarou que não tinha interesse e outro não respondeu.
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4.4 AS DIMENSÕES COMEÇAM A SE DELINEAR NA ANÁLISE DAS DEMANDAS

Aliada à questão relativa ao desejo de participação de um processo 

formativo havia uma pergunta direcionada especificadamente à formação do gestor 

para a inserção das TICs na escola. A pergunta foi: “Quando pensa em ‘ser Gestor 

escolar na e para a Cibercultura’, o que você gostaria de ter como abordagem em 

um curso de formação, levando-se em conta o uso das tecnologias de informação e 

comunicação na escola?”.

As respostas foram escritas a próprio punho pelos entrevistados e as 

organizei em ordem numérica. Depois procedi à transcrição das respostas, as quais 

serão apresentadas a seguir. No município de Barra Velha-SC, obtive dos 

entrevistados as seguintes respostas:

- Gestora 1: “Uma formação mais avançada, que possa suprir as 

necessidades que favoreçam o conhecimento tecnológico para atuação em sala de 

aula".

- Gestora 2: “Qualquer abordagem que melhore e facilite na minha gestão 

na escola para usar melhor as tecnologias, até como usar melhor o e-mail, por 

exemplo".

- Gestora 3: “Como funciona isso? O que é ser gestor escolar na 

Cibercultura? O que é esta proposta de formação? Para mim fica difícil responder, 

pois nunca vi isso... como funciona?

- Gestora 4: “Que o curso esclareça ou aumente o conhecimento 

tecnológico, pois como gestor temos que estar atualizadas, em constante processo 

de aprendizagem para o uso das tecnologias."

- Gestora 5: “Um curso que me ofereça uma gestão estrutural da 

informática, bem como a gestão de recursos didáticos e pedagógicos para a 

mesma."

- Gestora 6: “Que tenha informações e conhecimentos para prática de 

gestão como um todo e orientação pedagógica, para poder rever o Projeto Político 

Pedagógico da escola, dentro de uma metodologia que oriente o uso das 

tecnologias na escola. “
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- Gestora 7: “Eu queria um curso de especialização, que pudesse nos 

explicar tudo isso que está acontecendo no mundo sobre as tecnologias! É tudo 

muito rápido e não sei usar como deveria estas ferramentas.”

- Gestora 8: “Que nos dê conhecimento em tecnologia para usar na escola. 

Pois não tenho conhecimento nenhum... não sei nem onde começar, o que pedir 

para um curso, por exemplo\”

- Gestora 9: “Eu sou bem “analfabeta” em relação ao uso das tecnologias e 

o que é Cibercultura? Precisaria desde um curso básico (prática de informática) 

para ser uma melhor gestora e saber utilizar as ferramentas necessárias, até pensar 

em como posso ajudar os professores. ”

- Gestora 10: “No meu caso partiria do básico atual,pois meu conhecimento 

básico já  está ultrapassado. Assim como usar Word, e-mail, estas coisas...”

- Gestora 11: “Gostaria de saber como devemos agir e quais projetos e 

políticas devemos utilizar para que seu uso seja correto e traga benefícios de 

aprendizagem. Minha preocupação é o mau uso. Quem sabe coletar dados de 

outras instituições que desenvolveram projetos na área para sabermos como 

funciona em outros lugares, acredita-se que isso nos ajudaria muito!”

- Gestora 12: “Ampliar meus conhecimentos, para orientar os professores, 

afim que enriqueça o conhecimento dos alunos, ajudando no ensino/aprendizagem, 

(processo) focando a metodologia de pesquisa e planejar com o professor. Não 

adianta ter tecnologia e não saber como usar para pesquisa.”

- Gestora 13: “Como ser uma gestora escolar na e para a Cibercultura? (Um 

ótimo tema de formação). Eu estou fora deste tempo, preciso saber como atuar na 

Cibercultura, pois não faço a menor ideia de como usar estas tecnologias todas na 

escola !!! Nem uso direito o meu e-mail\”

- Gestora 14: “Gostaria de saber como lidar com esta rapidez de 

informações diárias; na escola como conciliar o certo de deixar o aluno usar tanta 

tecnologia e estar errando por proibir...”.

- Gestora 15: “Queria uma formação que abordasse todos os 

conhecimentos necessários e importantes na área em que eu atuo (processo de 

gestão da estruturação da informática) (gestão de recursos pedagógicos e 

financeiros), pois todas estas áreas são preocupações diárias do diretor da escola.”

Já no município de Mafra-SC as respostas dos entrevistados à questão 

referente às demandas de formação foram as seguintes:
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- Gestor 16: “Eu penso que a capacitação tenha que ser geral, não adianta 

ser só para usar tecnologia, temos que falar de tudo da escola.”

- Gestora 17: “Queria aprender a usar melhor o Excel”.

- Gestora 18: “Entender melhor o uso da Internet na educação para poder 

ajudar os professores a usar”.

- Gestor 19/ “Aprender a usar os aplicativos dentro das disciplinas para 

apoiar os professores por área, pois acho que deve ser diferente para cada uma, 

certo”?

- Gestora 20: “Preciso de uma capacitação que me ajude a usar as 

tecnologias mais avançadas, pois estou muito atrás dos alunos”.

- Gestora 21: “Quero saber sobre aplicativos para educação, para as 

questões de aprendizagem na sala de aula”.

- Gestora 22: “Quero aprender a trabalhar com toda a equipe da escola/ de 

que forma fazer? Desenvolver estratégias de aceitação e organização de uso. 

Conscientização de uso para com alunos, não se sabe o que é certo o que é 

errado”.

- Gestora 23: “Aprender para ajudar os professores a trabalhar com as 

tecnologias”.

- Gestora 24: “Nem sei por onde começar, só sei que a gente tem que se 

preparar”.

- Gestora 25: “Tirando a informática básica, que eu tenho de resto tudo, 

desde como trabalhar melhor nos sistemas de documentos da secretaria e do MEC, 

até jogos educativos”.

- Gestora 26: “Preciso de um embasamento teórico próprio para 

desenvolver um projeto e permitir aos professores o acesso a estas ferramentas 

como recurso pedagógico”.

- Gestor 27: “Precisamos de tudo, preparação, conhecimento, pois se não 

conseguimos como melhorar e dar condições de uso dessas tecnologias na escola.”

- Gestora 28: “Uso só básico do computador, mas sei que se tiver que fazer 

e se preciso for vou conseguir melhorar”.

- Gestora 29: “Eu acho que não adianta só a gente da gestão fazer um 

curso assim, tinha que ter mais tempo, para todos os profissionais da escola, 

professores e funcionário”.
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- Gestor 30: “Como utilizar estas mídias em sala de aula para ajudar os 

professores, para poder dar para os professores condições de uso, para daí então 

dispor mais destas mídias na escola".

- Gestora 31: “Não tenho como fazer um curso assim, pois minha 

comunidade é no interior, muito longe do centro, na minha comunidade não tem 

Internet, então não tenho como fazer o curso nem a distância e nem presencial"

- Gestor 32: “Queria ter acesso a novos programas, que agilizem o processo 

de aprendizagem, pois eu até ajudei os professores a aprenderem a usar os tablets 

que recebemos".

- Gestora 33: “Tem que ser para aprender o uso geral, pois tenho que 

ampliar o uso, sei disso. Mas acho que teria que ter formação para todos na escola.”

- Gestora 34: “Tecnologia em âmbito geral, pois há momentos em que 

surgem dúvidas e preciso resolvê-las e não tenho com quem conversar sobre isso. 

E depois a gente tem sempre que aprimorar os conhecimentos, né?".

- Gestora 35: “Eu queria saber sobre o uso do celular dentro do ambiente da 

escola, o que precisa para fazer funcionar, para ajudar os alunos a usar, queria 

inserir o uso lá”!

- Gestora 36: “Olha, sei tão pouco sobre isso que toda a informação sobre 

este tema seria bem-vinda".

- Gestora 37: “Eu queria entender porque temos tanto medo da Tecnologia, 

porque temos esta barreira que não vejo nas outras profissões."

- Gestora 38: “Queria aprender a utilizar ferramentas para enriquecer os 

trabalhos dentro da escola.”

- Gestora 39: “Como direcionar o trabalho com professores e alunos,

voltados para o uso das tecnologias. Até aprender a baixar aplicativos, que eu não
_ _ ; ;; sei.

- Gestor 40: “Como devemos trabalhar com o grupo de professores e 

alunos? Não sabemos nada sobre isso, o que é certo, o que errado, como trabalhar. 

Sei que devem ter técnicas diferenciadas, inovadoras, deve ter muita diversidade 

nisso.”

- Gestor 41: “Queria saber como ampliar os recursos para isso, verbas, 

dinheiro, para melhorar a aquisição de aparelhos. E se a gente conseguir comprar, 

como e quanto custa para instalar, estas coisas assim para fazer funcionar".
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Foi possível observar que em ambos os municípios, apesar de toda 

dificuldade, os diretores estão dispostos a participar de processos formativos que 

tratem de temas relativos à apropriação e o uso das TICs na educação. De todos os 

entrevistados(as), uma em Barra Velha declarou que não tinha desejo de estar em 

um processo de formação como este, pois estava se aposentando.

Em Mafra houve dois casos em que declararam que não tinham interesse. 

Destes, um nada descreveu na resposta e o outro é o caso já mencionado da 

professora gestora de escola isolada que apontou a distância da escola e afalta da 

conexão com a internet, a justificativa para não participar de um processo de 

formação. Portanto, apenas três, no total,não demonstraram o desejo de vivenciar 

um processo como este.

Encontrei professores/gestores que apoiam e usam computadores e Internet 

para gerir a escola, inclusive levando o próprio computador para “melhor trabalhaf’. 

Além disso, ainda incentivam os professores a levarem os seus computadores 

particulares para organizar atividades com os alunos ou para melhor organizarem 

sua própria prática e rotina didática.

Declaram “não ter formação” para o desafio que tem que enfrentar 

diariamente, mas mesmo assim “possuem propostas de melhora”, como o acesso à 

Internet, o aumento de número de computadores em toda a escola, melhorias de 

laboratórios e revisão de Projeto Político Pedagógico. Estes fatos remetem a pensar 

uma base de consciência, ainda que informal, sobre o impacto das TICs na 

educação do nosso tempo e a necessidade de rever os movimentos quanto ao tema 

na escola.

Observei ainda que, ao serem questionados sobre a origem dos laboratórios 

de informática nas instituições em que atuam, os gestores entrevistados foram 

unânimes em afirmar que desconheciam as ações que resultaram na implantação 

desse ambiente em suas respectivas escolas.

Nesse sentido, constatei que as políticas de aquisição de equipamentos de 

informática para uso educacional são feitos à revelia de metodologias didáticas e 

pedagógicas, de propostas de formação docente e, portanto, sem ouvir as 

demandas dos professores e dos gestores escolares nas Redes Municipais de 

Educação dos dois municípios analisados.

Desta forma, minhas inquietações se reificam no sentido de acreditar que 

ouvindo os professores/gestores, e que a partir desta escuta organizada, será
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possível mapear as demandas de formação e suas dimensões quanto as suas 

necessidades concretas de formação. Isso na esperança de auxiliar na elaboração 

de propostas de formação que levem em conta os reais desafios e possibilidades de 

gerir uma Escola considerando a necessidade de inserção das TICs na escola.

Nessa perspectiva, pode-se tentar limitar o desperdício e o escoamento 

desenfreado de dinheiro público, o que acontece cada vez que uma Secretaria de 

Educação decide comprar instrumentos e máquinas e despejá-los dentro da escola 

sem uma proposta de formação continuada pertinente, sem uma proposta didática e 

pedagógica definida, sem planejamento, sem ouvir os professores/gestores, sem 

organização e sem respeito aos desejos e as expectativas da comunidade escolar.
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5. DIMENSÕES EXPOSTAS: AS ESPECIFICIDADES DOS LIMITES QUE 

DEFINEM UM FENÔMENO

Já defini anteriormente o termo “dimensão” e considerei que não se trata de 

novidade nas pesquisas educacionais. Assim, o que proponho agora é mapear as 

demandas de formação dos gestores entrevistados, delimitando e nomeando as 

dimensões destas demandas que foram expostas em seus discursos.

Buscando na identificação destas dimensões um suporte de estruturação 

para uma proposta de formação continuada de professores/gestores que leve em 

conta que:

[... ] ainda é necessário reforçar a reflexão, sistematização e planejamento 
das formações continuadas, a fim de prestar melhor suporte ao gestor, visto 
que não é possível planejar a formação com um único modelo para todos, 
mas precisamos compreender as especificidades e possibilidades 
formativas e adequar a formação à realidade da comunidade escolar.No 
entanto, ainda é necessário reforçar a reflexão, a sistematização e o 
planejamento das formações continuadas, a fim de prestar melhor suporte 
ao gestor, visto que não dá para planejar a formação com um único modelo 
e estratégia para todos, precisamos compreender caso a caso e adequá-la 
à realidade da comunidade escolar. (...) considerando as fragilidades e a 
deficiência da apropriação tecnológica de cada um, respeitando o ritmo de 
aprendizagem de cada indivíduo, que é única e intransferível. (MELO; LIMA; 
MEDEIROS, 2013, p.11).

Pelos dados levantados com os gestores, tanto em Barra Velha quanto em 

Mafra, os números deixam claro que a maioria deles, nesses dois municípios, não 

teve acesso durante a graduação a disciplinas ou outro tipo de formato de debates 

ou cursos que abordassem o tema TIC. Os que tiveram, afirmam que a oportunidade 

foi abordada apenas como tema em propostas de Seminários e Palestras de curto 

espaço de tempo.

Caracteriza-se assim, uma falha entre o que se espera socialmente do papel 

do gestor na construção de suas competências profissionais e o que o professor 

gestor vivencia em sua graduação acadêmica e o que o gestor declara que precisa 

para sua formação.

Os diretores entrevistados, em sua maioria, também afirmam que ao 

assumirem a função da gestão, não tiveram acesso a nenhum tipo de capacitação 

para orientação ao uso ou o suporte didático, pedagógico e administrativo para 

vencer os desafios da articulação dos recursos das tecnologias na escola.
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5.1 COMPETÊNCIAS NA DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES

Quando analisei os documentos norteadores quanto à formação dos 

professores/gestores, tanto do Ministério, quanto das Secretarias Municipais de 

Educação das cidades pesquisadas, deparamos com a realidade de que existe uma 

expectativa, uma cobrança sistematizada com relação às competências que o papel 

profissional. No entanto, nenhuma das instâncias nem federal nem municipal deixa 

claro, como, quando, de que maneira, com quais investimentos e em que processo 

de formação, os professores/gestores irão ter apoio para desenvolver as 

competências descritas.

Do ponto de vista de nossa Linha Cultura, Escola e Ensino e do campo de 

visão social reconstrucionista, procuramos não evidenciar competências, mas sim 

saberes profissionais do profissional professor e Tardif (2008) nos mostra que:

(...) “saberes sociais” o conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade e 
de “educação” o conjunto de processos de formação e de aprendizagem 
elaborados socialmente e destinados a instruir os membros da sociedade 
com base nestes saberes, então é evidente que os grupos de educadores, 
os corpos docentes que realizam efetivamente esses processoseducativos 
no âmbito do sistema de formação em vigor, são chamados,de uma
maneira ou de outra a definir sua prática em relação aos saberes que
possuem e transmitem. (TARDIF, 2008, p.31).

E o saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes 

de diferentes fontes. Estes saberes são os saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais e experienciais. E que enquanto grupo social, em virtude das próprias 

funções que exercem no interior da escola e na comunidade o professor exerce uma 

função estratégica, e que Coronado (2009) aborda como sendo permeada pela 

competência social do profissional professor.

E é neste foco de papel social articulado com a construção possível de

competências ao longo da carreira, e não como sendo a competência algo que deva 

ser institucionalizado, que considero que para separar, organizar e delimitar as 

dimensões das demandas exposta será preciso articulá-las ao conceito de 

determinadas competências, já que nossos documentos norteadores trazem esta 

palavra de forma descrita, como pudemos ver de forma detalhada no quadro 04 no 

capítulo que tratada leitura de cenário da formação dos professores gestores no 

Brasil e nos municípios.
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Para isso, terei como referência o pensamento de Coronado (2009), pois 

essa autora defende que as competências dos professores precisam ser vistas 

antes de tudo como “competências sociais”, ou seja, não é algo que se determina e 

se institui por decreto, portaria ou estatuto. Muito menos se teoriza dizendo que deve 

ser este o papel profissional de determinado indivíduo.

Segundo Coronado (2009), antes de tudo é preciso valorizar o papel social 

do indivíduo, do profissional professor e, no caso dessa pesquisa, o “professor 

gestor” . Para isso, irei identificar e organizar as demandas dos gestores a partir das 

definições e das características de competências sociais descritas por essa autora e 

que estão mencionadas na Tabela 12:

QUADRO 05 -  AMPLIAÇÃO, ENRIQUECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA
PRÁTICAPROFISSIONAL

- cujo o desenvolvimento se espera de 
qualquer graduado de nível superior, são 
aplicados a todos os contextos do mundo 

do tra b a lh o ; inc lus ive  as que são 

COMPETÊNCIAS GENÉRICAS d e n o m in a d a s  co m p e tê n c ia s  básicas
(M ER TEN S,1997). As classificadas de 
menor nível de complexidade, vinculadas à 
e d u c a ç ã o  b á s i c a  e c o m p l e t a d a  

devidamente pelos docentes.

 ̂ - diretam ente relacionadas e exclusivas de
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS uma determinada profissão.

- são as que "atravessam" a formação do 
p r o f e s s o r ,  t e m  r e l a ç ã o  c o m  os 
procedimentos gerais da formação, são 

com petênc ias  in tra  e in terpessoais , 
„ baseadas em compromissos éticos e

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS políticos. Não se ensinam e nem se

aprendem desvinculada das competências 
gerais e das especificas. É o que se espera 
c o m o  r e s u l t a d o  das i n t e r v e n ç õ e s  
educativas da formação dos professores.

Fonte: CONORADO (2009, p.98). Adaptado pela autora 2016.
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As competências genéricas podem ser descritas como sendo as mais 

amplas, mais globais, polivalentes e que podem ser utilizadas pelo professor em 

outros campos de trabalho, como por exemplo, a compreensão e produção de 

textos, a gestão da informação no ambiente,etc. (CORONADO, 2009).

Ainda conforme,a autora, são competências básicas e genéricas aquelas 

que podem ampliar a empregabilidade docente em qualquer campo ou área de 

trabalho.Já as competências específicas são aquelas próprias do exercício da 

docência, e tem relação direta com a cultura da instituição onde o professor trabalha 

que é a escola. E finalizando, podem-se descrever como as competências 

transversais aquelas que atravessam todo o processo formativo docente e que 

podem ser descritas também como didático pedagógico.

Para Coronado (2009), as competências são compostas pelo domínio 

disciplinar pertinente, pelo manejo teórico e prático dos conteúdos, pela participação 

institucional, pela compreensão dos marcos epistemológicos gerais da educação, 

com o objetivo de desenvolver espaços e oportunidades para que os alunos se 

desenvolvam plenamente em suas capacidades cognitivas, sociais e afetivas.

Levando-se em conta as orientações para o desenvolvimento destas 

competências, e as demandas concretas dos professores/gestores entrevistados 

nos dois municípios, foi possível verificar que em suas palavras mencionaram como 

latentes os seguintes desejos: oito deles declararam que precisam de "informática 

básica” ; "saber usar melhor a Internet’, aprender a usar “Excef e trabalhar melhor 

com "e - m a i lsete querem entender "o que é este movimento tecnológico”, indicando 

que existe além da demanda técnica de instrumentalização uma necessidade 

"praxiológica” de entender o que significa "este movimento tecnológico” para a 

cultura da escola e para a própria compreensão da importância deste movimento 

para a humanidade e para sua própria vida.

Outra demanda latente, mencionada por 14 gestores, dos 41 entrevistados 

quando questionados se tinham propostas para melhoria da qualidade de uso das 

TICs na escola, refere-se à reorganização e implantação de laboratórios de 

informática, ampliação do uso da Internet e o uso de tabletes e celulares pelos 

alunos.

O planejamento, "ajudar os professores a usar melhor para ensinar” também 

apareceu nos discursos dos gestores, denotando a necessidade de uma proposta de 

formação que enfoque a articulação dos conteúdos didáticos e pedagógicos com os
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recursos técnicos das máquinas. Além disso, que oriente e retome ainda a análise 

ao Projeto Político Pedagógico da Escola para verificar se estão descritas no 

documento ações relativas ao uso das TICs na escola e como melhorar ou elaborar 

este documento.

Entender como acontece o movimento de apropriação e o uso das TICs nas 

escolas de outros municípios também foi mencionado pelos gestores como 

possibilidade de interação com outras realidades e reconstrução da própria realidade 

da escola onde atua.

Com base nessas demandas, os entrevistados sugerem na perspectiva de 

formação, visitas técnicas e intercâmbio com outras instituições de outros 

municípios.Pude notar, portanto, que são muito distintos os desejos de formação dos 

professores entrevistados. Buscarei agora, selecionar as demandas destes desejos 

organizando e mapeando as suas dimensões.

5.2 DIMENSÕES DISTINTAS, FORMATOS E DESENHOS DIVERSOS NA 
AMPLITUDE DE POSSIBILIDADES DE COMBINAÇÕES

A análise das demandas mostrou-me que elas podem partir desde as 

necessidades instrumentais básicas, como a apropriação de uso de ferramentas de 

edição de textos, planilhas, as melhorias e compreensão significativa da Internet, até 

a superação das limitações estruturais como escolher a melhor solução de 

maquinário para a escola.

Além dessas necessidades, há também as dimensões didáticas e 

pedagógicas como, por exemplo, articular melhor os conteúdos e as práticas de uso 

das ferramentas da tecnologia digital. Assim, as dimensões de demandas 

deformação nos discursos dos professores/gestores que podem ser classificadas e 

organizadas de forma a melhor visualizar suas necessidades formativas, identificarei 

como sendo as seguintes:

@ Pedagógica: são as dimensões que se referem especificadamente aos 

processos de ensino aprendizagem. A articulação das necessidades de 

aprendizagem dos alunos, aos conteúdos e currículo e a metodologia de ensino dos 

professores apropriando-se do uso das TICs. Segundo Coronado (2009), a
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construção desta competência profissional é específica da carreira do professor e 

pode ser identificada nas seguintes falas:

- Gestora 1: “Uma formação mais avançada, que possa suprir as 

necessidades que favoreçam o conhecimento tecnológico para atuação em sala de 

aula."

- Gestora 6 :“Que tenha informações e conhecimentos para prática de gestão 

como um todo e orientação pedagógica, para poder rever o Projeto Político 

Pedagógico da escola, dentro de uma metodologia que oriente o uso das 

tecnologias na escola. “

- Gestora 12:“Ampliar meus conhecimentos, para orientar os professores, 

afim que enriqueça o conhecimento dos alunos, ajudando no ensino/aprendizagem, 

(processo) focando a metodologia de pesquisa e planejar com o professor. Não 

adianta ter tecnologia e não saber como usar para pesquisa.”

- Gestor 30: “Como utilizar estas mídias em sala de aula para ajudar os 

professores, para poder dar para os professores condições de uso, para daí então 

dispor mais destas mídias na escola".

- Gestor 32: “Queria ter acesso a novos programas, que agilizem o processo 

de aprendizagem, pois eu até ajudei os professores a aprenderem a usar os 

Tablet’s que recebemos."

- Gestora 38: “Queria aprender a utilizar ferramentas para enriquecer os 

trabalhos dentro da escola".

- Gestora 26: “Preciso de um embasamento teórico próprio para desenvolver 

um projeto e permitir aos professores o acesso a estas ferramentas como recurso 

pedagógico."

@ Didática: é a dimensão que diz respeito ao método e a técnica de como 

ensinar melhor e como orientar os professores a usarem melhor os recursos 

integrados das TICs na busca de um processo de ensino e aprendizagem que tenha 

relação com os conteúdos curriculares e com a realidade da escola do nosso 

tempo.Para Coronado(2009), a construção desta competência profissional também é 

específica da carreira do professor gestor e pode ser identificada nas seguintes 

falas:
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- Gestora 4: “Que o curso esclareça ou aumente o conhecimento tecnológico, 

pois como gestor temos que estar atualizadas, em constante processo de 

aprendizagem para o uso das tecnologias.”

- Gestor 16: “Eu penso que a capacitação tenha que ser geral, não adianta 

ser só para usar tecnologia, temos que falar de tudo da escola.”

- Gestor 19; “Aprender a usar os aplicativos dentro das disciplinas para 

apoiar os professores por área, pois acho que deve ser diferente para cada uma, 

certo?”

- Gestora 20: “Preciso de uma capacitação que me ajude a usar as 

tecnologias mais avançadas, pois estou muito atrás dos alunos.”

- Gestora 22: “Quero aprender a trabalhar com toda a equipe da escola: de 

que forma fazer? Desenvolver estratégias de aceitação e organização de uso. 

Conscientização de uso para com alunos, não se sabe o que é certo o que é 

errado.”

- Gestora 23: “Aprender para ajudar os professores a trabalhar com as 

tecnologias.”

- Gestora 29: “Eu acho que não adianta só a gente da gestão fazer um curso 

assim, tinha que ter mais tempo, para todos os profissionais da escola, professores 

e funcionários. ”

- Gestora 39: “Como direcionar o trabalho com professores e alunos, voltados 

para o uso das tecnologias. Até aprender a baixar aplicativos, que eu não sei.”

- Gestor 40: “Como devemos trabalhar com o grupo de professores e alunos? 

Não sabemos nada sobre isso, o que é certo, o que errado, como trabalhar. Sei que 

devem ter técnicas diferenciadas, inovadoras, deve ter muita diversidade nisso.”

@ Cultural: esta dimensão formativa trataria das questões de estranhamento 

e inquietação dos gestores ao espaço tempo que habitam. Desse modo, o conceito 

de cultura não é estático, pois se trata da própria representação do cotidiano 

humano, que é vivo, móvel e sujeito às representações e demandas sociais. Para 

Eagleton (2005, p.12), “a natureza produz cultura que transforma a natureza”, pois, 

sem as regras iniciais de organização e convívio social, que estruturaram a cultura e 

produziram condições que nos distanciaram do mundo animal, estaríamos 

relegados à condição de primatas.
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É a cultura que nos constitui como seres sociais, com os ritos e interações 

como nos demonstra Morin (2002) quando afirma que:

[...] Os atos mais biológicos também são atos culturais, como o de nascer: 
há a certidão de nascimento, as festas, o batismo; e o de morrer: com os 
funerais e ritos; o de comer: escolhemos os pratos, cozinhamos, gostamos 
de comer com amigos. A sociedade está contida no indivíduo através da 
cultura, da mesma forma em que ele está na sociedade, e que a espécie 
encontra-se no indivíduo, assim como ele está na espécie. São inseparáveis 
[...] parecemos semi-sonâmbulos na vida, possuídos pelas ideias e pela 
cultura na qual estamos integrados [...]. (Mo R iN, 2002, p.8).

Pelas demandas expostas nas palavras dos gestores percebi que eles 

desejam entender melhor o que acontece na sociedade neste momento para melhor 

trabalhar com as necessidades da escola, neste espaço e tempo denominado 

Cibercultura. Para Coronado (2009), o desenvolvimento do entendimento do 

fenômeno cultural da inserção e uso das TICs na escola e na vida das pessoas seria 

a construção de uma competência transversal uma vez que “perpassaria” a 

necessidade de entendimento profissional e social do fenômeno do uso das TICs. 

Vejamos o que desejam os gestores quanto a esta demanda formativa:

- Gestora 3 :“Como funciona isso? O que é ser gestor escolar na 

Cibercultura? O que é esta proposta de formação? Para mim fica difícil responder, 

pois nunca vi isso... como funciona?

- Gestora 7: “Eu queria um curso de especialização, que pudesse nos 

explicar tudo isso que está acontecendo no mundo sobre as tecnologias! É tudo 

muito rápido e não sei usar como deveria estas ferramentas."

- Gestora 8: “Que nos dê conhecimento em tecnologia para usar na escola. 

Pois não tenho conhecimento nenhum... não sei nem onde começar, o que pedir 

para um curso, por exemplo\"

- Gestora 14: “Gostaria de saber como lidar com esta rapidez de 

informações diárias; na escola como conciliar o certo de deixar o aluno usar tanta 

tecnologia e estar errando por proibir..."

- Gestora 24: “Nem sei por onde começar, só sei que a gente tem que se 

preparar."

- Gestor 27: “Precisamos de tudo, preparação, conhecimento, pois se não 

conseguimos como melhorar e dar condições de uso dessas tecnologias na escola.”
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- Gestora 34: “Tecnologia em âmbito geral, pois há momentos em que 

surgem dúvidas e preciso resolvê-las e não tenho com quem conversar sobre isso. 

E depois a gente tem sempre que aprimorar os conhecimentos, né?"

- Gestora 37: “Eu queria entender porque temos tanto medo da Tecnologia, 

porque temos esta barreira que não vejo nas outras profissões.”

E não pude esquecer-me da realidade cultural e social da gestora que 

declarou: “Não tenho como fazer um curso assim, pois minha comunidade é no 

interior, muito longe do centro, na minha comunidade não tem Internet, então não 

tenho como fazer o curso nem a distância e nem presencial.” (Gestora 31), ou seja a 

mesma sente-se totalmente excluída da possibilidade de formação em um curso 

que aborde o uso das tecnologias de informação e comunicação por morar em um 

lugar distante e sem conexão com a internet.

@ Administrativa: existem sistemas de softwares específicos de uso das 

Secretarias de Educação e do MEC as quais os gestores declaram que tiveram que 

aprender a “usar usando". Seria necessário que num processo formativo os gestores 

pudessem ser orientados a utilizar com o máximo de benefícios o uso destes 

sistemas.

Esta demanda foi identificada em duas entrevistas, mas não em resposta 

direta a pergunta relativa à formação, mas sim em descrições de dificuldades e 

sugestão de temáticas para cursos. Para Coronado (2009), esta seria uma 

possibilidade de desenvolvimento de competência profissional específica, pois 

estaria diretamente voltada ao uso de sistemas próprios do gerenciamento da 

escola.

@ Financeira: ao desejar desenvolver um projeto de melhoria de acesso e 

articulação de uso das TICs o gestor terá que enfrentar a análise e a comparação de 

valores de aquisição e compras de bens como máquinas, cabos e antenas etc.

Inclusive para avaliar que tipo de “aparelho” melhor se adéqua às 

necessidades de sua comunidade escolar. Como escolher entre notebook, 

computadores de bancada (pc’s), ou tablet’s, ou televisores?

Para melhor estar preparado para este desafio, o gestor precisará saber 

escolher entre o que pode ter melhor custo benefício e melhor aproveitamento 

didático e pedagógico para sua escola.Nessa perspectiva,o gestor precisa ter
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acesso às informações e conteúdos que possam apoiá-lo nesta tarefa. Para 

Coronado(2009), o desenvolvimento desta competência poderia ser considerado 

como genérica, uma vez que o gestor poderia utilizá-la em outro campo de atuação. 

É possível identificar esta demanda de formação nas seguintes falas dos gestores:

- Gestor 41: “Queria saber como ampliar os recursos para isso, verbas, 

dinheiro, para melhorar a aquisição de aparelhos. E se a gente conseguir comprar, 

como e quanto custa para instalar, estas coisas assim para fazer funcionar..”

- Gestora 15: “Queria uma formação que abordasse todos os 

conhecimentos necessários e importantes na área em que eu atuo (processo de 

gestão da estruturação da informática) (gestão de recursos pedagógicos e 

financeiros), pois todas estas áreas são preocupações diárias do diretor da escola.”

@ Técnicas estruturais: esta dimensão estaria articulada às necessidades 

de aquisição de instrumentalização física como a compra e aquisição de televisores, 

computadores, tabletes.

Aquisições que remetem desde a melhoria e acesso a um laboratório de 

informática até a ampliação de sinal de “wifi”, ou até mesmo o que se precisa na 

escola, tecnicamente em termos de estrutura de acesso à Internet para se inserir o 

uso do celular em sala de aula, por exemplo.

Para Coronado(2009), esta demanda poderia ser classificada como 

articulação da construção de uma competência genérica, pois poderia ser utilizada 

em outra atuação profissional do profissional professor. É possível identificar a 

necessidade desta temática para a formação nas seguintes falas dos diretores:

- Gestora 5: “Um curso que me ofereça uma gestão estrutural da 

informática, bem como a gestão de recursos didáticos e pedagógicos para a 

mesma. Como colocar um laboratório na escola? Não entendo nada de redes e 

cabos e máquinas!”

- Gestora 11: “Gostaria de saber como devemos agir e quais projetos e 

políticas devemos utilizar para que seu uso seja correto e traga benefícios de 

aprendizagem. Minha preocupação é o mau uso. Quem sabe coletar dados de 

outras instituições que desenvolveram projetos na área para sabermos como 

funciona em outros lugares, acredita-se que isso nos ajudaria muito\” Como fazem 

funcionar? Como se adquire máquinas, como se amplia?
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- Gestora 35:“Eu queria saber sobre o uso do celular dentro do ambiente da 

escola, o que precisa para fazer funcionar, para ajudar os alunos a usar, queria 

inserir o uso lá\ Mas tem que ter internet “forte” né?

@ Instrumentais funcionais off-line :esta seria, conforme Coronado 

(2009),uma competência denominada genérica uma vez que se trataria de uma 

dimensão de formação que direcionaria os conteúdos de aprendizagem em uma 

proposta de formação para a apropriação e o uso dos recursos técnicos das 

ferramentas da tecnologia digital básica de programas de editoração de textos, 

imagens, planilhas, vídeos, sons, etc., e que seria uma competência que poderia ser 

utilizada pelo professor em qualquer atividade e função profissional. Esta dimensão 

de formação foi identificada nas respostas dos diretores como:

- Gestora 9: “Eu sou bem “analfabeta” em relação ao uso das tecnologias e 

o que é Cibercultura? Precisaria desde um curso básico (prática de informática) 

para ser uma melhor gestora e saber utilizar as ferramentas necessárias, até pensar 

em como posso ajudar os professores.”

- Gestora 10: “No meu caso partiria do básico atual, pois meu 

conhecimento básico já está ultrapassado. Assim como usar Word, e-mail, estas 

coisas... "

- Gestora 17: “Queria aprender a usar melhor o Excel.”

- Gestora 36: “Olha, sei tão pouco sobre isso tudo que tem no computador 

que toda a informação sobre este tema seria bem-vinda.”

@ Instrumentais funcionais on-line : esta poderia ser, segundo Coronado 

(2009), classificada como uma competência profissional transversal, uma vez que se 

trata de uma competência que “atravessaria, perpassaria” a carreira com profissional 

professor, pois poderia ser utilizada tanto na escola como fora dela.

Esta dimensão estaria denotada pela necessidade de apropriação e uso de 

recursos da tecnologia digital e que viesse articulada à utilização da Internet. É 

possível identificar essa dimensão quando o gestor deseja aprender a usar melhor 

seu e-mail e a Internet e fazer pesquisas, por exemplo.Como podemos verificar a 

partir dos seguintes trechos descritos pelos gestores:
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- Gestora 2: "Qualquer abordagem que melhore e facilite na minha gestão 

na escola para usar melhor as tecnologias, até como usar melhor o e-mail, por 

exemplo

- Gestora 38: "Queria aprender a utilizar ferramentas para enriquecer os 

trabalhos usando a internet dentro da escola.”

- Gestora 39: “Como direcionar o trabalho com professores e alunos,

voltados para o uso das tecnologias. Até aprender a baixar aplicativos, que eu não
_ _ ; ;; sei.

- Gestora 13: "Como ser uma gestora escolar na e para a Cibercultura?(um 

ótimo tema de formação) Eu estou fora deste tempo, preciso saber como atuar na 

Cibercultura, pois não faço a menor ideia de como usar estas tecnologias todas na 

escola!Nem uso direito o meu e-mail!”

- Gestora 18: "Entender melhor o uso da Internet na educação para poder 

ajudar os professores a usar.”

- Gestora 21: “Quero saber sobre aplicativos para educação, para as 

questões de aprendizagem na sala de aula, o que posso tirar da internet?”

- Gestora 25: "Tirando a informática básica, que eu tenho, de resto tudo, 

desde como trabalhar melhor nos sistemas de documentos da secretaria e do MEC, 

até jogos educativos.”

- Gestora 28: "Uso só básico do computador, mas sei que se tiver que fazer 

e se preciso for vou conseguir melhorar para usar melhor a rede, por exemplo.”

Nessa perspectiva, a partir dos discursos dos próprios gestores foi possível 

identificar e mapear oito dimensões de demandas formativas, muito diferentes entre 

si, apesar de abordarem uma mesma temática, a inserção e o uso de tecnologias de 

informação e comunicação na escola, em uma mostra de quarenta e um sujeitos.

Após identificar , classificar e nomear cada uma das dimensões identificadas, 

manualmente, selecionei a partir de cada um questionários a quantidade de gestores 

interessados nas reflexões em um processo formativo de cada uma das 

dimensões, chegando então ao nível percentual que apresentarei nos quadros que 

seguem.

Dimensões estas que a partir daqui conceituarei como sendo:pedagógica, 

didática, cultural, administrativa,financeira, técnica estrutural e de instrumentalização 

e apropriação de uso de programas básicos e avançados das TICs para a educação. 

No quadro 05, essas dimensões podem ser visualizadas de forma resumida.
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QUADRO 06 -  DIMENSÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/GESTORES ESCOLARES

D IM E N S Ã O  P E D A G Ó G IC A

-  a r t ic u la d a  a c o n s t r u ç ã o  d a  c o m p e tê n c ia  
p ro fis s io n a l e s p ec ífica  d o  q u e  é re la t iv o  aos  
processos d e  en s in o  e  a p re n d iza g e m  na ed u c a ç ã o  e  
d e  c o m o  p o d e  se m e lh o ra r  es te  processo na escola  
atrav és  d a a p ro p ria ç ã o  d o  uso das TIC;

D IM E N S Ã O  D ID Á TIC A

- a r t ic u la d a  a c o n s t r u ç ã o  d a  c o m p e tê n c ia  
pro fiss iona l esp ec ifica  re la tiv a  a m e lh o ria  das 
té c n ic a s  e m é to d o s  p a ra  a a p ro p r ia ç ã o  d e  
co n te ú d o s  cu rricu la res  e d u ca c io n a is  a trav és  da  
a p ro p ria ç ã o  e  d o  uso das TIC;

D IM E N S Ã O  C ULTURAL

- ligada a c o m p e tê n c ia  p ro fiss iona l g e n é ric a  re la tiva  
ao  e n te n d im e n to  da im p o rtâ n c ia  da c o m p re e n s ã o  e 
do uso das TIC  na escola e na v id a; co m  fo co  na 
co n s tru ção  da c o m p re e n s ã o  dos fe n ô m e n o s  de  
a lte ra ç ã o  social, e c o n ô m ic o  e cu ltu ra is  com  a 
ch egada  d o  a d v e n to  d a  In te rn e t e das T IC  na escola;

D IM E N S Ã O  A D M IN IS T R A T IV A

- v in cu lad a  a a p ro p ria ç ã o  e  a o  uso d e  s is tem as de  
g e re n c ia m e n to  in fo rm a tiz a d o  das se c re ta ria s  de  
ed u c a ç ã o  e  d o  M E C , tra ta -s e  d e  u m a  d im e n s ã o  
ligada a c o m p e tê n c ia  esp ec ifica  d a  g estão  da  
ed u c a ç ã o  pú b lica  básica d e  en s in o  fu n d a m e n ta l;

D IM E N S Ã O  F IN A N C E IR A

-  a r t ic u la d a  a c o n s t r u ç ã o  d e  c o m p e tê n c ia  
pro fiss iona l g e n é ric a , pois tra ta r ia  da c o n s tru ção  de  
c o n h e c im e n to  r e la t iv o  a c u s to  b e n e f ic io  d e  
d e te r m in a d o s  e q u ip a m e n to s  (c o m p u ta d o r e s ,  
ta b le ts  ,n o te b o o k s ) e do  c o m o  o p e ra c io n a lizá -lo s ;

D IM E N S Ã O  TÉ C N IC A  ESTR U TU R A L

- ligada a c o m p e tê n c ia  p ro fiss iona l g e n é ric a  re la tiva  
a c o m p re e n s ã o  e  e n te n d im e n to  d e  q u e  t ip o  de  
e s t r u tu r a  (c a b o s , a n te n a s ,  r e d e s , s is te m a s ,  
m á q u in a s ) p o d e ria  se r m e lh o r  u t il iz a d o  p e la  
c o m u n id a d e  esco lar;

D IM E N S Ã O  IN S T R U M E N T A L IZ A Ç Ã O  
OFF-LINE

-  a r t ic u la d a  a c o n s t r u ç ã o  d a  c o m p e tê n c ia  
pro fiss iona l g e n é ric a , pois tra ta r ia  da co n s tru ção  de  
c o n h e c im e n to  re la t iv o  a u tilizaç ão  d e  recursos  
básicos da in fo rm á tic a  c o m o  e d ito ra ç ã o  d e  te x to s , 
im ag e n s , v íd eo s , p lan ilh as  etc .

D IM E N S Ã O  IN S T R U M E N T A L IZ A Ç Ã O  
O N -LIN E

-  p o d e ria  ser d e scrita  c o m o  a d im e n s ã o  v in cu lad a a  
co n s tru ção  d e  c o m p e tê n c ia  g e n é ric a  e  tran sversa l 
u m a  v e z  q u e  a r t ic u la r ia  a a p r o p r ia ç ã o  d o  
c o n h e c im e n to  da in s tru m e n ta liza ç ã o  básica e m ais  
as po ss ib ilid ades  d e  uso dos recursos d a  in fo rm á tic a  
e d u c a tiv a  a m p lia n d o  o c a m p o  d e  u tilizaç ão  dos  
re c u rs o s  d is p o n ív e is  n a  In t e r n e t  (p e s q u is a ,  
ap lica tivo s , s im u lação , jo gos , co m u n ic a ç ã o , redes  
sociais, c o n s tru ção  d e  w e b s ite s , blogs e tc .)

FONTE: A autora (2016).
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Ao identificar as demandas e conceituar as dimensões identificadas foi 

possível perceber que existem demandas que se apresentam de forma mais latente 

nos grupos, como podemos verificar nos gráficos que seguem:

GRÁFICO 1 -  LATÊNCIA DE DEMANDA

Latência de Demandas

|  Didática

Instrumentalização On-line 
|  Cultural 

Pedagógica

Instrumentalização Off-line 

Técnica e Estrutural

FONTE: A autora (2016).

É possível ainda perceber que a dimensão didática é tão mencionada quanto 

à dimensão a qual intitulamos de instrumentalização on-line. Isso mostra que os 

gestores possuem uma preocupação tanto com a orientação e uso das TICs em 

conjunto com os professores, quanto com os métodos e técnicas educacionais.

Há preocupação também, em relação ao seu próprio aprendizado e uso de 

possibilidades da informática básica e da Internet nos processos de gerenciamento 

da escola.

Pude verificar também que aparece de forma significativa a latência de 

demanda de aprendizagem de dimensão conceituada como cultural, que é a 

demanda que classifiquei como sendo a que remete à compreensão do espaço e 

tempo em que o profissional professor habita. A necessidade de compreensão e de 

entendimento do que acontece na sociedade a partir do advento da Internet é tão 

“ingênua”, conforme Freire (1989), que pode ser caracteriza por frases simples 

como:
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Gestora 07 - É tudo muito rápido e não sei usar como 

deveria estas ferramentas;

Gestora 03 - Como funciona isso? O que é ser gestor 

escolar na Cibercultura?

Gestora 07 - Eu queria um curso de especialização, que 

pudesse nos explicar tudo isso que está acontecendo no 

mundo sobre as tecnologias!

Gestora 08 - (...) não tenho conhecimento nenhum.

Gestora 14 - Gostaria de saber como lidar com esta rapidez 

de informações diárias.

Gestora 24 - Nem sei por onde começar(...)!

Gestor 27 - Precisamos de tudo.

Gestora 34 - (...) não tenho com quem conversar sobre isso. 

Gestora 37 - Eu queria entender porque temos tanto medo 

da Tecnologia, porque temos esta barreira que não vejo nas 

outras profissões?

A intensidade do percentual de latência desta demanda no grupo em sua 

totalidade pode ser verificada de maneira mais acentuada a partir da visualização do 

gráfico a seguir:

GRAFICO 2 -  DEMANDAS DE DIMENSÕES EM PERCENTUAL

FONTE: A autora (2016).
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Ao identificar demandas tão distintas, com dimensões, funções e uso 

também diferenciados, mas, com percentuais tão próximos de latência, entendi a 

necessidade de propostas de formação continuada para gestores escolares que 

transcenda o paradigma cartesiano de cursos de “capacitação” ou então de 

propostas embasadas apenas no uso de ferramentas e máquinas e que repetem por 

décadas em nosso país com a constituição falha de método, significação e 

propósito.

Nessa perspectiva, concordo com Brito e Purificação (2012), quando 

afirmam que as propostas de formação precisam acontecer pautadas na escolha e 

seleção de conteúdos que tenham relação com as demandas de formação 

identificadas nos grupos de gestores. Isso porque foi possível verificar que nos dois 

municípios encontrei nos gestores demandas de formação semelhantes com relação 

à apropriação do uso das TICs, mas em números de indivíduos diferentes. Portanto, 

se hipoteticamente fosse construída uma proposta de formação embasada na 

organização de conteúdos referentes a cada uma das dimensões identificadas, essa 

teria que ser diferenciada para cada um dos municípios, pois as dimensões de 

demandas são semelhantes, entre os dois, mas apresentam-se em números 

diferenciados de indivíduos o que alteraria toda a configuração de proposta 

metodológica. Ou seja, os percentuais de diferenças entre as dimensões entre os 

grupos faria diferença na organização metodológica dos conteúdos.

Cheguei a esta constatação utilizando o conceito matemático da Análise 

Combinatória, conceito este que segundo Gonçalves (2014) após o amplo 

desenvolvimento das Ciências da Computação e da área dos sistemas de 

informação, rapidamente assumiu a posição de um dos maiores e mais importantes 

ramos da matemática, considerando que os métodos combinatórios são 

particularmente relevantes em estatística e nas outras duas ciências mencionadas. 

Ao considerar que um problema de Análise Combinatória pode ser resolvido através 

de um “trabalho braçal”, ou seja, descrevendo elemento por elemento, fazendo a 

contagem de todos os objetos procurados, podemos afirmar que após identificar 

estas oito dimensões, as possíveis combinações entre elas em uma proposta de 

formação poderiam ser matematicamente 40.320 (quarenta mil trezentas e vinte) 

possibilidades, se considerarmos as múltiplas combinações possíveis entre essas 

dimensões, partindo sempre de uma mesma dimensão, como a Pedagógica, por 

exemplo. Já de saída na construção de uma proposta, considerando apenas a troca
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de posição da Dimensão Pedagógica, como destacado, na figura a seguir, teríamos 

a partir dai já 08 (oito) possibilidades.Como podemos visualizar a seguir:

FIGURA 5 -  POSSIBILIDADES DE COMBINAÇÃO PARTINDO DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA

FONTE: BARROS e KNOLL (2Ü16).

Desse modo, se realizarmos esse movimento, no sentido horário, e formos 

alterando a combinação a partir da dimensão pedagógica, encontramos de início já 

oito possibilidades combinatórias para uma proposta de formação. Fixando uma 

(Pedagógica) e movimentando as demais, e depois fixando as demais e 

movimentando uma a uma, então chegaremos ao resultado numérico das 40.320 

(quarenta mil trezentas e vinte) possibilidades.

Essas combinações são calculadas pelo fatorial de 8 (oito), que é 

representado na forma 8!Ou na forma 8.7.6.5.4.3.2.I.

Essas combinações também são determinadas a partir da alteração do lugar 

das dimensões que formam um todo.

Chegar a esta simulação de análise combinatória, traz a possibilidade de 

ampliação das propostas de formação de professores/gestores, que superam o 

modelo único e descontinuado, com o foco apenas na apropriação e uso de 

ferramentas digitais, e que não consideram as dimensões das demandas de 

aprendizado dos participantes envolvidos. Note como se altera o desenho, em outra



120

simulação, caso tivéssemos um caso de diagnóstico de que em uma Rede Pública 

Municipal de ensino possuísse um índice de latência de demanda pelos gestores 

maior no que diz respeito as necessidade de aprendizagem de articulação em uma 

dimensão Didática por exemplo. Na próxima figura, respeitando o sentido horário da 

organização das dimensões e alterando para o centro a dimensão Didática, 

percebemos como o “desenho” difere da primeira proposta combinatória quando 

usamos como base a dimensão Pedagógica:

FIGURA 6 -  POSSIBILIDADES DE COMBINAÇÃO PARTINDO DA DIMENSÃO DIDÁTICA

r 1

PEDAGÓGICA

t

INSTRM. ON-LINE

DIDATICA

INSTRM. OFF-LINE

% TECNIC, ESTRT

CULTURAL

*
ADMIN.

è
FINANCEIRA

fá

FONTE: BARROS e KNOLL(2016).

Ao levar em conta as diferenças de imagem entre apenas estes dois 

exemplos e ao defender que dentro da realidade espaço temporal que habitamos, 

deixando que propostas de modelo único de formação de professores/gestores para 

o uso das TICs na escola, é no mínimo deixar de levar em conta pelo menos as 

40.320 (quarenta mil trezentas e vinte) possibilidades combinatórias de arranjos e 

organização entre estas oito dimensões de demandas identificadas, e que podem 

apoiar a seleção de conteúdos didáticos e metodológicos para um processo 

formativo significativo para estes profissionais.
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5.3 AS CORES NAS DIMENSÕES: A LICENÇA POÉTICA A PARTIR DO DISCO 
DE NEWTON

No desempenho de minha profissão na Educação Infantil, foi que encontrei o 

início do caminho para construção desta pesquisa.

Este começo aparece logo na contextualização do cenário, descrição e 

importância da seleção dos participantes e objeto de estudo, e lá nos primeiros 

capítulos pincelei nuances da literatura dos Os irmãos Grimm, através das 

personagens de João e Maria na metáfora da recolha das pedras coloridas pela 

floresta da pesquisa.

Para finalizar o texto desta tese construirei outra metáfora, pois as cores das 

pedras recolhidas pelo caminho acompanharam-me por estes quatro anos e agora 

se materializaram na concepção da identidade das dimensões identificadas.

Como professora, sempre, fui apaixonada pelo uso de diferentes tecnologias 

em sala de aula, e, portanto de diferentes linguagens.

Adorava ver o brilho nos olhos de meus alunos a cada novidade descoberta, a 

cada elaboração e construção de conhecimento quanto a determinado fato ou 

fenômeno. Nunca tive preconceitos com relação a conteúdos e métodos, 

experimentava, tentava, e se não desse certo, reconstruía meu planejamento e 

seguia em frente tentando melhorar.

Uma das mais eficientes formas de vivenciar experiências de descobertas 

com as crianças era quando trazia para a sala de aula, experimentos, personagens, 

autores, cientistas, artistas de outros tempos, e contava suas histórias, como tinham 

vivido como foi sua infância em outros séculos, e o que eles tinham criado. Como 

tinham superado suas dificuldades e seus medos, e se haviam ou não conseguido 

alcançar o sucesso em suas tentativas de reinventar a história humana.

Uma das histórias dos inventores que as crianças mais gostavam era a do 

gênio inglês Sir Isaac Newton, nascido em 4 de janeiro de 1643 e falecido em 31 

de março de 1727, aos 84 anos, devido a complicações decorrentes da idade, 

considerada extremamente elevada para a aquela época.

Na construção de sua obra, Newton, em 1704, publicou o livro Opticks: Or, a 

Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours quando explicou para 

humanidade sua paixão pelo entendimento do que era a luz e os princípios do 

surgimento das cores, como são formadas, e de onde surgem.



122

Dúvidas que na época eram tão básicas, mas intensas, posto que naquele 

momento histórico, não se sabia praticamente nada sobre a natureza da formação 

da luz,e das cores, do ponto de vista do conhecimento científico.

Embasado nos seus estudos no campo da óptica, foi que Newton também 

criou e estudou telescópios refletores, e na análise e observação da luz descobriu a 

aceleração circular uniforme, e então desvendou o fenômeno do espectro visível que 

se pode obter pela decomposição da luz solar ao incidir sobre uma das faces de um 

prisma triangular transparente. A partir dali Newton descreveu que a luz visível é 

uma radiação eletromagnética cujas faixas de luz variam entre o vermelho e o 

violeta. A descoberta demonstrou que o olho humano percebe as cores básicas 

deste espectro com bastante distinção. São elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, 

azul, índigo e violeta.

Unindo a observação da luz solar, ao prisma de decomposição da luz e a 

aceleração circular uniforme foi que Newton conseguiu demonstrar a humanidade 

que quando enxergamos de forma rápida e continua, a pulsação da luz, ao invés de 

enxergamos as cores, enxergamos o branco, ou um tom de cinza claro luminoso, ou 

seja, a tonalidade de branco pode diferir conforme cada retina, e o cientista nos 

mostrou isso através de seu invento o Disco de Newton. Hoje podemos visualizar 

de forma prática o fenômeno decifrado por ele através de vídeos selecionados na 

internet, e que demonstram como funcionava de forma básica o experimento:

- https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4

- https://www.youtube.com/watch?v=NxVn3chlPDQ

Mas na época em que era professora de Educação Infantil ao explicar o 

fenômeno da construção e decomposição das cores, e dissipação da luz para as 

crianças em sala de aula, eu usava um experimento semelhante ao demonstrado na 

internet, mas de construção muito simples, formado por um disco de papel pintado 

com giz de cera e as próprias crianças podiam pintá-lo e reproduzi-lo.

O experimento era composto por uma folha de papel branca, recortada em 

círculo, o círculo de papel era pintado com as cores básicas do arco-íris 

identificadas por Newton, quando estimulado mecanicamente a girar rapidamente, 

o que pode ser feito de diversas formas, (na época eu usava um toca-discos que 

não funcionava mais emitir som) o movimento de aceleração constante e uniforme,

https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4
https://www.youtube.com/watch?v=NxVn3chlPDQ
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rapidamente transforma as cores que inicialmente estavam em separado, em um 

círculo totalmente branco e as crianças ficavam encantadas com a mágica do 

“sumiço das cores” e seu reaparecimento a cada desaceleração do disco que 

rodava.

Lembrando das cores do disco Newton, e a tonalidade branca que aparecia 

na rapidez do giro do disco, ao observar os documentos das políticas públicas de 

formação continuada de professores/gestores em nosso país e de forma mais 

específica nos municípios onde aconteceu a pesquisa. A impressão que tive em 

minhas leituras destes documentos é de que, na aceleração, contínua,do cotidiano 

do mundo do trabalho, unido à luta pelo poder constante da máquina pública, gerada 

pela incessante busca de votos, o que garante a perpetuação dos grupos sociais e 

econômicos dominantes no poder, articuladas a questão cultural da corrupção 

latente em nosso país, as cores, as nuances das dimensões das demandas de 

aprendizagem dos professores/gestores identificadas por esta pesquisa, perdem-se 

(...). Dentro deste quadro de rapidez e da aceleração cotidiana, onde ficamos a 

enxergar apenas o fundo branco, ou cinza claro iluminado.

É como se o colorido dos desejos, do sonho humano de uma educação 

melhor, na luta por uma humanidade mais justa e feliz se perdesse nas propostas 

que observamos. Propostas desconexas de nosso tempo e espaço, propostas 

descontínuas ou inexistentes,nos condicionando a enxergar para sempre o cinza 

claro ou o branco total, onde o cotidiano da pressa e da ligeireza materializa-se nos 

documentos observados, onde o colorido da vida perde-se.

Por isso, ao finalizar a pesquisa, defendo que se faz necessário olhar e sentir 

os desejos de aprendizagem dos professores/gestores de forma tranquila, para 

podermos efetivamente identificar a possibilidade da riqueza das cores nas 

dimensões identificadas.

Acredito que cada dimensão possa representar uma tonalidade diferente, 

constituindo um arco-íris infinito, e que o mesmo possa ser um processo de 

formação continuada para professores/gestores, de forma diferenciada em cada 

município de nosso país, diferenciada, pois acredito que as dimensões de demandas 

de aprendizagem serão diferentes a cada grupo de professores/gestores 

questionado em seus desejos de aprendizagem.

Pois foi apenas observando com calma, de maneira desacelerada as 

respostas de cada um dos profissionais que participaramda pesquisa, que consegui
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identificar o que cada um deles trazia como desejo de formação com relação à 

apropriação e o uso das tecnologias educacionais nas escolas em que estão 

gestores.

Na materialização da metáfora proposta, irei tentar organizar as dimensões 

identificadas por cores, que as represente em cada uma das dimensões, no intuito 

de defender a multiplicidade de tonalidades que poderão representar as 40.320 

(quarenta mil trezentas e vinte) possibilidades combinatórias de arranjos e 

organização entre estas oito dimensões identificadas.

Retomando as cores do disco de Newton, que também pode ser representado 

por até oito tonalidades diferentes e básicas do arco-íris e que são o vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul, índigo e tons de violeta, e suas variações de 

tonalidade, como podemos verificar na figura abaixo:

FIGURA 7: RECOMPOSIÇÃO CORES DO DISCO DE NEWTON

FONTE: A AUTORA (2017)

Unindo estas cores ao significado de sua pulsação óptica para a composição 

e os conceitos de terapias que apoiam a existência humana, como a psicologia e a 

cromoterapia, e até mesmo, buscando o significado das cores no campo do 

marketing, podemos tentar determinar cores a cada uma das dimensões 

identificadas.

Levando-se em conta minha história como pesquisadora e minha formação, 

inicial que acontece no campo da Pedagogia. Declaro que observo a dimensão 

PEDAGÓGICA,como sendo representada pela cor vermelha,determino esta cor, 

pois a mesma é reconhecida como a cor da paixão, do amor e porque acredito que o
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amor e a paixão pelo humano devem ser a base da razão da existência do fazer 

pedagógico.

Já na dimensão DIDÁTICA, observo como podendo ser representada na cor 

amarela, pois precisamos de muita luz, calor, descontração, otimismo e alegria e 

persitência para construir e reconstruir nossos caminhos didáticos. O amarelo 

simboliza a criatividade a amizade, estimula as atividades mentais e o raciocínio, 

mais do que necessários para que consigamos construir e reconstruir nossas 

estratégias didáticas cooperativas e colaborativas diariamente na escola.

Na dimensão CULTURAL, defendo que fique articulada ao verde que é a cor 

que representa a natureza. A natureza que é nosso berço, o berço da humanidade e 

que através do trabalho tranformamos, constantemente construindo e reconstruindo 

nossa cultura.

À dimensão ADMINISTRATIVA articulo a com a cor azul que significa a 

tranquilidade, serenidade e harmonia e por ser também a cor considerada a mais 

fria, pois acredito que um professor/gestor deve ser tomado muitas vezes no 

decorrer de seu dia, por uma certa frieza necessária as suas decisões no campo 

administrativo da escola.

Para a dimensão FINANCEIRA deixarei articulada a cor laranja que significa 

a, prosperidade e sucesso. É uma cor quente, resultado das misturas das cores 

primárias: vermelho e amarelo. Está associada à criatividade, assimilação de novas 

ideias.

Na dimensão TÉCNICA ESTRUTURAL deixarei articulada ao tom de azul 

índigo, que é uma cor profunda, que transmite ao mesmo tempo reflexão e força, 

emitindo uma energia muito forte também, pois acredito ser necessária muita força 

para se reconstruir e se instalar nossas estruturas técnicas dentro das escolas.

Já às dimensões de INSTRUMENTALIZAÇÃO OFF-LINE e 

INSTRUMENTALIZAÇÃO ON-LINE deixarei articuladas aos tons de violeta e o roxo 

que são cores de transformação do mais alto nível mental, capazes de contribuir 

para a paz.

Acredito no poder das tecnologias de comunicação e informação, como 

potencializadoras da comunicação entre os seres humanos, e, portanto, no poder 

da comunicação na busca de uma humanidade mais justa e fraterna.

Levando-se em consideração meus argumentos relativos às cores, ao 

encerrar esta pesquisa, apresento como ficaria a tabela de representação das
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dimensões de demandas de aprendizado dos professores/gestores participantes da 

pesquisa que identificamos:

TABELA O8: AS CORES DAS DIMENSÕES EXPOSTAS NAS DEMANDAS

- a rtic u la d a  a co ns tru çã o  da co m p e tê nc ia  
profissional específica do que é re la tivo  aos 
processos de ensino e aprendizagem na educação e 
de como pode se m elhorar este processo na escola 
através da apropriação do uso das TIC;

- a rtic u la d a  a co ns tru çã o  da co m p e tê nc ia  
profissional especifica relativa a melhoria das 
técn icas e m étodos para a aprop riação  de 
conteúdos curriculares educacionais através da 
apropriação e do uso dasTIC;

- ligada a competência profissional genérica relativa 
ao entend im ento da im portância da compreensão e 
do uso das TIC na escola e na vida; com foco na 
construção da compreensão dos fenômenos de 
alteração social, econômico e culturais com a 
chegada do advento da Internet edasTICnaescola;

- vinculada a apropriação e ao uso de sistemas de 
gerenciamento in form atizado das secretarias de 
educação e do MEC, trata-se de uma dimensão 
ligada a competência especifica da gestão da 
educação pública básica de ensino fundam ental;

- a rtic u la d a  a co ns tru çã o  de co m p e tê nc ia  
profissional genérica, pois tra taria  da construção de 
conhec im ento  re ta tivo  a custo  benefíc io  de 
d e te rm in a do s  e qu ipam en tos  (com putado res, 
tablets ,notebooks) e do como operacionalizá-los;

- ligada a competência profissional genérica relativa 
a compreensão e entend im ento de que tip o  de 
e s tru tu ra  (cabos, antenas, redes, sistem as, 
máquinas) poderia ser m e lh or u tilizado pela 
comunidade escolar;

§ ^ 9  DIMENSÃO TÉCNICA ESTRUTURAL

- a rtic u la d a  a co ns tru çã o  da co m p e tê nc ia  
profissional genérica, pois tra taria  da construção de 
conhecimento re la tivo  a utilização de recursos 
básicos da informática como editoração de textos, 
imagens, vídeos, planilhas etc.

B |  DIMENSÃO INSTRUMENTALIZAÇÃO 
HHH OFF-LINE

- poderia ser descrita como a dimensão vinculadaa 
construção de competência genérica e transversal 
um a vez que  a rtic u la r ia  a a p rop ria çã o  do 
conhecimento da instrumentalização básica e mais 
as possibilidades de uso dos recursos da informática 
educativa ampliando o campo de utilização dos

DIMENSÃO INSTRUMENTALIZAÇÃO 
O N L IN E

recursos d ispon íve is  na In te rn e t (pesquisa, 
aplicativos, simulação, jogos, comunicação, redes 
sociais, construção de websites, blogs etc.)

FONTE: A AUTORA (2017)

Ampliando o campo de perspectiva visual de como poderíamos melhor 

combinar as dimensões das demandas dos professores/gestores, levando-se em 

conta como poderíamos estruturar imagens que representassem melhor estas 

propostas de formação, poderíamos ainda nos apropriar de mais uma experiência 

lúdica e que nos remete também as bases de minha construção profissional, a 

Educação Infantil, e que me foi sugerida como utilização representativa pelo
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Professor Doutor Aires, da Universidade Federal do Ceará e que fez parte de minha 

Banca de Defesa da Tese, que seria o uso de "peças de LEGO” para representar a 

diferença percentual entre as dimensões identificadas, o que ainda nos remeteria a 

possibilidade de construirmos pelo menos 40.320 (quarenta mil trezentas e vinte) 

possibilidades combinatórias de arranjos entre as peças, como sugerimos 

anteriormente nos movimentos circulares uniformes entre as dimensões.

Portanto poderíamos dizer que a partir das peças de LEGO, construímos pelo 

menos 40.320 (quarenta mil trezentas e vinte) possibilidades de imagens que 

representassem cada uma das propostas de formação que surgiriam a partir da 

análise combinatória das dimensões identificadas. Mas para termos uma ideia do 

que seriam as dimensões de aprendizagem dos professores gestores e suas cores 

organizadas como peças de LEGO trazemos um exemplo inicial, pelo menos do 

tamanho e das cores das mesmas divididas da forma percentual que as mesmas 

apresentaram-se nos questionários dos professores.

FIGURA 8: DIMENSÕES EM CORES E PERCENTUAIS REPRESENTADAS ATRAVÉS DE

PEÇAS DE LEGO

Demandas de Dimensão: %

FONTE: A AUTORA (2017)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quatro anos de pesquisa, dois municípios, um no planalto norte e outro no 

litoral do estado de Santa Catarina.

Barra Velha, no litoral com vinte e cinco mil habitantes, e uma Rede Pública 

Municipal composta por quinze escolas, sendo: nove de Ensino Fundamental (anos 

iniciais e finais); uma de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos; e 

cinco de Educação Infantil.

Mafra possui 55.313 (cinquenta e cinco mil trezentos e treze habitantes). Este 

município conta com uma rede municipal de educação composta por de 30 (trinta) 

escolas, sendo que quatorze destas escolas estão na zona rural e cinco na zona 

urbana. Fazem parte também da Rede Pública de Ensino Fundamental, onze 

Centros de Educação Infantil.

Possui um quadro efetivo de 253 (duzentos e cinquenta e três) professores, 

atendendo 5.557 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete) alunos do berçário às 

séries finais, além de noventa estagiários para atender também a Educação Infantil 

e Anos Iniciais.

Ou seja, em um número total, esta pesquisa nos traz reflexões e conclusões 

quanto a demanda de formação de 41 professores/gestores de duas Redes Públicas 

Municipais de Ensino, responsáveis pela educação pública, gratuita e de qualidade 

dos filhos de pelo menos 80.313 cidadãos de nosso país, número total da soma dos 

habitantes dos dois municípios onde ocorreu a pesquisa.

Para realizar a aproximação da reflexão acadêmica e teórica da realidade 

destes professores/gestores, após a observação participante, desenvolvemos um 

questionário, composto de 23 perguntas, divididas entre os dados de identificação 

do professor/gestor, seu campo de visão quanto a gestão escolar, seu perfil 

profissional e seus desejos quanto a continuidade de sua formação profissional, sob 

o aspecto de formação continuada. O instrumento foi utilizado com estratégias 

diferentes nos dois municípios, respeitando eticamente as singularidades da rotina 

de cada uma das Secretarias de Educação.

Apesar das diferenças de localização, espaço, geografia, economia, clima, e 

em territórios totalmente distintos, porém dentro do mesmo Estado, identificamos 

que os dois grupos de gestores possuíam angustias e dúvidas semelhantes quanto 

ao fato de ser e estar gestor em tempos de Cibercultura, levando-se em conta as
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possibilidades e os desafios da inserção e do uso das tecnologias de comunicação e 

informação na escola.

Os dois grupos de professores/gestores iniciaram suas atividades atuando de 

forma muito semelhante nos dois municípios: não foram preparados na graduação 

para atuar no cargo que atuam, nenhum membro deste grupo possui especialização 

na área de gestão escolar, e nem experiência prévia na área administrativa, foram 

indicados ao cargo que exercerem por possuírem uma postura histórico político- 

cultural em sua comunidade, denominada como sendo de confiança do Secretário 

ou Secretária de Educação. O cargo que ocupam tem um salário médio ( até a data 

de finalização desta pesquisa) nos dois municípios em torno de R$3.300,00 (três mil 

e trezentos reais).

Estes profissionais assumem a administração, a coordenação, as gestões 

didáticas pedagógica das instituições educacionais pelas quais se tornam 

responsáveis em uma média de trabalho continua por pelo menos quatro anos 

seguidos.

As políticas públicas e as normatizações que deveriam orientar seu trabalho, 

tanto em âmbito nacional, relativas ao Ministério da Educação, quanto em âmbito 

local, relativas às normatizações do município para a gestão da Rede Municipal de 

Ensino, mostraram-se na análise de documentos e de fatos que apresentei 

desconexas, descontínuas e sem efetivação na prática nos últimos quatro anos em 

nosso país, ampliando o eco de solidão vivenciada por estes profissionais no que diz 

respeito à orientação e organização de seu trabalho.

As propostas de formação continuada do Ministério da Educação, através dos 

editais analisados e das portarias apresentadas, não se efetivaram através de 

notícias ou de acompanhamento no portal do Ministério até a data do encerramento 

desta análise.

Vivenciar a solidão e apesar dela, perceber o comprometimento profissional 

destes professores/gestores foi um constante incentivo para continuar o processo 

desta pesquisa. Estes profissionais declararam que levam seus computadores 

particulares para a escola para melhor trabalhar, e que mesmo sem ter a orientação 

necessária incentivam os professores em suas unidades escolares a utilizar 

computadores com seus alunos desde a educação infantil, mesmo que seja apenas 

para baixar cantigas de roda antigas ou escrever bilhetes para as famílias.
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Dos 41 professores gestores questionados se estavam dispostos a participar 

de um processo de formação continuada que abordasse temas relativos ao uso e a 

apropriação das tecnologias de comunicação e informação na escola, mesmo que a 

formação ocorresse com carga horária voluntária, e que ocorresse aos finais de 

semana,mas que haveria certificação para o curso, apenas dois declararam que não 

participariam, uma professora/gestora porque estava se aposentando e a outra 

declarou que na escola e na região onde mora não chegou a internet, e portanto não 

possuía interesse.

Na leitura e análise dos questionários, percebi o compromisso e a 

preocupação quando procuravam responder da maneira mais clara possível, e 

invadiam linhas e linhas criadas por eles mesmos, pedindo desta forma, mais 

espaço para própria escrita, quando descreviam possíveis soluções para o acesso e 

o uso das tecnologias na escola. Viravam as folhas, escreviam no verso, e deixavam 

claro que houvesse necessidade de entender melhor sua escrita e suas propostas 

eu poderia procurar por eles depois.

Notei esta postura em cinco dos questionários, dois em Barra Velha e três em

Mafra.

O mesmo país, o mesmo Estado, municípios considerados como sendo 

interiores, duas Redes Públicas Municipais de Educação, a mesma categoria de 

participantes, e uma pergunta selecionada no questionário, entre outras 23, para 

delimitar a pesquisa: "Quando pensa em ‘ser Gestor escolar na e para a 

Cibercultura’, o que você gostaria de ter como abordagem em um curso de 

formação, levando-se em conta o uso das tecnologias de informação e comunicação 

na escola?”.

A multiplicidade de demandas nas respostas mostrou-me como pesquisadora 

que eu precisava ir muito além do que pensamos no inicio deste projeto, que era 

talvez organizar uma proposta de construção de um curso de formação continuada 

para professores/gestores escolares na área de tecnologias de comunicação e 

informação, embasada nas demandas iniciais colhidas destes professores.

Ao deparar-me com multiplicidade das respostas percebi que precisava ir 

muito além da formatação de um curso, mesmo que este estivesse embasado nas 

demandas dos próprios professores.

Era necessário organizar as demandas e identificar e nomear nas mesmas 

suas dimensões, para poder entendê-las.
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A pergunta escolhida para recortar os dados da e para a pesquisa possuía as 

palavras chaves da Tese: formação para professores e tecnologias de comunicação 

e informação e estava sendo respondida pelos participantes responsáveis pela 

constituição do terceiro descritor, ou seja,eram os professores/gestores os autores 

da escrita das respostas.

Ao analisar de forma individual cada um dos questionários, ecoou em meus 

ouvidos por dias e dias, noites e noites e noites as vozes de cada um deles.

E era como se todos respondessem ao mesmo tempo,e precisassem ser 

ouvidos, e por isso eu não conseguia identificar de forma clara o que cada um deles 

dizia que precisava.

E o principal, o tema sugerido para formação era o mesmo: Tecnologias de 

Comunicação e Informação; e eu ouvia necessidades desde aprender a usar 

PowerPoint, misturadas a abrir e aprender a usar e-mail, salvar documentos e 

figuras em pastas até de como instalar internet e um laboratório de informática na 

escola.

Os desejos de aprendizagem dos professores/gestores ampliaram-se até 

chegar em questões relativas ao uso do celular e do smarth phone em sala de aula e 

sua legalidade, misturando-se a angústias declaradas, de que não se sentiam em 

condições de entender "nada” do que acontece neste mundo de hoje, e por isso 

primeiro declaram que precisavam entender o que acontece hoje na sociedade, 

para posteriormente dizer o que gostaria de ter abordado em um curso deste 

formato.

As misturas das respostas, a rapidez com que as mesmas oscilavam em 

minha mente, mostraram-me que se não conseguisse organizar uma forma de ouvi- 

los de forma sistemática, minha pesquisa seria em vão.

Foi então, que debruçada sobre os 41 questionários, após muitas 

madrugadas, mas foi em uma de forma especifica que comecei a separá-los por 

demandas, inicialmente a pedagógica que é meu campo de atuação profissional há 

muitos anos, sou pedagoga, portanto foi a demanda mais fácil de identificar nas 

respostas, pois vinha atrelada ao meu campo de visão profissional do mundo.

Unida a demanda pedagógica identifiquei a demanda didática que também é 

de meu campo de atuação profissional, portanto, a mesma ficou latente, na 

observação da necessidade de apropriação didática e portanto metodológica do uso 

dos recursos das tecnologias da comunicação e informação na escola.
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A próxima demanda que vi emergir dos dados, foi a cultural, acredito que por 

ser minha linha de pesquisa desde 2007 a Cultura, Escola e Ensino no PPGE da 

UFPR, não haveria como, depois de tantos anos de referencial teórico, não 

conseguir enxergar as demandas de compreensão cultural do mundo que habitamos 

para poder trazer esta compreensão para dentro da prática profissional do 

professor/gestor na escola.

As demandas administrativa e financeira emergem, quando, recordo-me em 

minha história como professora ao fato de que sempre fui participante das 

associações de pais e mestres ou das associações de pais e professores, nas 

escolas onde habitei.

Naquelas experiências, entendi que sem administração e planejamento 

financeiro, é impossível gerenciar e potencializar as possibilidades que uma 

instituição como a escola pode proporcionar para a comunidade.

Do referencial teórico de meu M.B.A. sobre "Gestão de Tecnologia na 

Educação” e da vivencia prática da organização,e até a aquisição de cabos, fios, 

máquinas, móveis para deixar organizado o laboratório, antenas, wi-fi, custos de 

instalação de máquinas e equipamentos como computadores, impressoras e 

multimídia, que vivi em minha primeira oportunidade profissional de gerir a 

implantação de um espaço para o uso de tecnologia digital em uma escola, 

emerge a demanda que batizei, como técnica estrutural, com a orientação de um 

amigo da área de segurança de informações .

E ao finalizar o processo de analise identifico as demandas relativas ao uso 

específico de computadores, celulares e smarthphones, quando os 

professores/gestores trazem elementos na sua escrita quanto a aprender a usar e

mail de forma correta para o trabalho na escola, mandar e-mails para as famílias, 

aprender a fazer páginas em redes socias ou websites para a escola, da mesma 

forma, e na mesma medida e proporção em que declaram que precisam aprender a 

melhor utilizar os editores de texto para escrever bilhetes e os slides para poder 

melhor organizar suas apresentações da escola para a comunidade e a estas 

dimensões nomeei como sendo instrumental on-line e instrumental off-line.

Ao conseguir separar, identificar, classificar e nomear as dimensões posso 

declarar que as mesmas partem de um mesmo ponto latente de desejo de 

aprendizagem: a apropriação e o uso das tecnologias de comunicação e informação 

de maneira eficiente e significativa na escola.
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A análise combinatória demonstrada a partir das dimensões didática e 

pedagógica aponta para o fato de que podem ser milhares as combinações dos 

conteúdos necessários para a apropriação das dimensões das demandas expostas, 

aonde chegamos inclusive a uma possibilidade combinatória fatorial de até 40.320 

(quarenta mil trezentas e vinte) possibilidades.

A licença poética na utilização das cores do Disco de Newton, poderá nos 

auxiliar no mapeamento da construção da análise combinatória de possíveis 

estruturas de conteúdos de propostas de formação continuada para o uso das TICs 

pelos professores gestores que podem ser tão infinitas, complexas e coloridas 

quanto um arco-íris.

O fato é que após a identificação das dimensões destas demandas, as 

políticas públicas federais e municipais de formação continuada de professores para 

a apropriação e o uso das tecnologias de comunicação e informação, na escola,que 

continuarem insistindo em manter um modelo único de formação de 

professores/gestores, como se todos devessem e quisessem aprender sobre os 

mesmos conteúdos, persistindo no campo de visão da ótica míope e cega pela luz 

da rapidez e pelo aligeiram ento  de propostas de formação, e pelo escoamento 

desnecessário do dinheiro público, estarão apenas perpetuando um modelo de 

formação continuada que não tem dado conta de auxiliar o professor/gestor a vencer 

os desafios e potencializar as possibilidades do uso das tecnologias da 

comunicação e informação na escola do nosso tempo.

Finalizando este texto, declaro que é uma pena não ter mais tempo, para 

poder "brincar de jogos de montar”, realizando possíveis combinações, e 

desenhando figuras diferenciadas de propostas de formação, a partir do percentual e 

da cor de cada uma das dimensões que apareceram de maneira muito nítida em 

cada uma das diferentes peças de Lego demonstradas no último gráfico da 

pesquisa.

Nunca fui boa nisso...não sei montar LEGO( meus alunos na educação infantil 

não tiveram sucesso em tentar me ensinar)...mas quem sabe aprendo, e volto para 

contar como podemos representar, em diferentes possibilidades de figuras de cubos 

coloridos, em diferentes cidades de nosso país, a identificação de dimensões de 

aprendizagem diferenciadas relativas ao uso das TiCs nas Escolas por nossos 

professores/gestores, para que a partir de "construções de propostas de formação



134

que reflitam” seus desejos verdadeiros, consigamos estruturar tempos e conteúdos 

de formação que sejam significativas para estes profissionais.

Quem sabe para uma próxima etapa...mas esta seria uma outra parte da 

história, que volto para contar depois...
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Universidade Federal do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Doutorado em Educação 

Linha de Pesquisa: Cultura, Escola e Ensino 
Área de Concentração: Educação, Cultura e Tecnologia 

Pesquisadora responsável: Professora Doutoranda Ariana C.GerzsonKnoll 
Professora-orientadora: Dr.a Gláucia da Silva Brito

APÊNDICE 1 -  QUESTIONÁRIODIAGNÓSTICO INICIAL

1- NOME DA ESCOLA ou CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

2- DIREÇÃO:

3- ÁREA DE GRADUAÇÃO DA DIREÇÃO:

4- NÚMERO DE ALUNOS :

5- POSSUI LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ? SIM ( ) NÃO ( )

6- POSSUI COMPUTADORES NA SALA DOS PROFESSORES ? SIM ( ) NÃO ( )

7- POSSUI COMPUTADORES NA SECRETARIA? SIM ( ) NÃO ( )

8- POSSUI COMPUTADORES INSTALADOS EM SALA DE AULA ? SIM ( ) NÃO ( )

9- OS PROFESSORES TRAZEM SEUS COMPUTADORES PESSOAIS PARA A 

ESCOLA ? SIM ( ) NÃO ( )

10-A ESCOLA POSSUI CONEXÃO COM A INTERNET ? SIM ( ) NÃO ( )

1 1 -A VELOCIDADE DA CONEXÃO SUPORTA A NECESSIDADE DA ESCOLA ? SIM

( ) NÃO ( )

12- CURIOSIDADE OU CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL:
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APÊNDICE II

OFÍCIO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO AO PODER PÚBLICO DE MAFRA PARA
REALIZAR A PESQUISA
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Universidade Federal do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Doutorado em Educação 

Linha de Pesquisa: Cultura, Escola e Ensino 
Área de Concentração: Educação, Cultura e Tecnologia 

Pesquisadora responsável: Professora Doutoranda Ariana C.GerzsonKnoll 
Professora-orientadora: Dr.a Gláucia da Silva Brito

Mafra, 29 de fevereiro de 2016.
Ofício de encaminhamento de PESQUISA DE DOUTORADO -  PPGE/UFPR 
Aos cuidados do Excelentíssimo Prefeito de Mafra 
Sr. Wellington Bielecki

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste documento,solicitar-lhe acolhimento e apoio para a pesquisa de 
doutorado que realizo na área de Educação e Tecnologias, tendo como participantes 
de pesquisa os gestores escolares das redes públicas de ensino fundamental.Como 
doutoranda da Universidade Federal do Paraná, representando a Linha de Pesquisa: 
Cultura, Escola e Ensino e fui autorizada na última quarta-feira a migrar àbusca de 
dados de nossa análise para a cidade de Mafra-SC. Caso haja interesse em Vossa 
administração em autorizar-nos a possibilidade de parceria institucional. Inicialmente 
e de forma imediata, ainda esta semana, em função de prazos de tramites internos 
da universidade, necessitamos reunir os gestores escolares e de centros de 
educação infantil para que respondam um questionário que encontrasse em anexo a 
este ofício. Após a coleta e análise de dados, e das validações necessárias na 
universidade, existe a possibilidade de organizarmos um processo de formação para 
estes gestores, a ocorrer no segundo semestre de 2016 e que terá como tema a 
Gestão Escolar e as Tecnologias Educacionais. Um curso com duração média entre 
60 a 80 horas aula, a acontecer na modalidade híbrida educacional que é composta 
pelo uso de plataforma digital em ambiente virtual de aprendizagem e encontros 
presenciais, com a certificação da Universidade Federal do Paraná e sem custos 
adicionais ao erário público, uma vez que irá tratar-se de parte do processo de 
doutoramento desta pesquisadora.

Sem mais para o momento e no aguardo de vosso deferimento, despeço-me:

Professora Doutoranda Ariana Chagas GerzsonKnoll
Bolsista -CAPES/CNPQ 

CurriculumLattes: http://lattes.cnpq.br/6366305590642391
Fone: (47) 96968064 

Whatsapp: (47) 96968064 
Facebook: ArianaChagas 

Skype: achagasgerzsonknoll1970 
ariana_chagas@hotmail.com

http://lattes.cnpq.br/6366305590642391
mailto:ariana_chagas@hotmail.com
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TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

ENTREGUE AOS PROFESSORES/GESTORES



150

Universidade Federal do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Doutorado em Educação 

Linha de Pesquisa: Cultura, Escola e Ensino 
Área de Concentração: Educação, Cultura e Tecnologia 

Pesquisadora responsável: Professora Doutoranda Ariana C.GerzsonKnoll 
Professora-orientadora: Dr.a Gláucia da Silva Brito

TERMO DE CONSENTIMENTO

Título provisório da Pesquisa: “GESTÃO ESCOLAR e TECNOLOGIAS de 
INFORMAÇÃO e COMUNICAÇÃO: desafios expostos nasdemandas de

formação.”

E u,__________________________________________________________,
professor(a) participante da pesquisa ofertada pela Universidade Federal do Paraná 
em parceria com o GEPETE, declaro ter sido informado(a) que estarei participando 
voluntariamente de um estudo de cunho acadêmico, que tem por objetivo pesquisar 
a formação de professores e as tecnologias de comunicação e informação .

Entendo que sou livre para recusar minha participação nesta pesquisa ou 
para desistir a qualquer momento, bastando para isso, informar minha decisão à 
pesquisadora. Estou ciente de que a coleta de dados para esta pesquisa 
constará do uso das atividades realizadas no processo de formação, bem como os 
textos e demais produções individuais ou em grupo, garantindo-se toda a 
privacidade e a confidência destas informações. Os resultados gerais obtidos 
por meio desta pesquisa serão utilizados a fim de alcançar os objetivos deste 
trabalho, incluída sua publicação na literatura científica especializada. Como meu 
anonimato será preservado por questões éticas, confirmo estar sendo informado por 
escrito dos objetivos deste estudo científico. Feito em duas vias, uma cópia deste 
termo de compromisso ficará com a pesquisadora responsável e outra me será 
fornecida.

MAFRA, d e ______________________ de 2016.

Assinatura do Participante da Pesquisa :

Assinatura do Pesquisador Responsável:

Maiores informações com Ariana Chagas, (47) 96968064,
ariana_chagas@hotmail.com

mailto:ariana_chagas@hotmail.com
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APÊNDICE IV-QUESTIONÁRIO BARRA VELHA -  SC



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -  PPGE

DOUTORADO

LINHA: CULTURA, ESCOLA E ENSINO 
ÁREA: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
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Data:

QUESTIONÁRIO II : 

CAMPO1 - IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO E DA ESCOLA

1. Nome:

2. Nome da Escola onde é Gestor:

Número de alunos da Escola:

Número de Professores:

Número total de Funcionários;

3. Idade: (Divisão embasada em Sikes (1985) e Huberman (1989))

21/28 anos ( )
28/33 anos ( )
30/40 anos ( )
40 a 50/55 anos ( )
50/55 até a aposentadoria ( )

4. Quanto tempo falta para aposentar-se:

Menos de 05 anos: ( )
Mais de 05 anos :( )
Mais de 10 anos :( )
Mais de 15 anos :( )
Mais de 20 anos :( )
Mais de 25 anos :( )

5 - Tempo de atuação na rede municipal de ensino: (Divisão embasada em Sikes 
(1985) e Huberman (1989))

Mais de 05 anos :( )
Mais de 10 anos :( )
Mais de 15 anos :( )
Mais de 20 anos :( )
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Mais de 25 anos :( )

7 -  Quanto tempo de atuação como Gestor nesta Escola?

Menos de 05 anos: ( )
Mais de 05 anos :( )
Mais de 10 anos :( )
Mais de 15 anos :( )
Mais de 20 anos :( )
Mais de 25 anos :( )

8 -  Graduação:

( ) MAGISTÉRIO ( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) GRADUAÇÃO EM   ( )completa ( ) finalizando
( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) PÓS-GRADUAÇÃO E M ___________________( )completa ( ) finalizando
( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) MESTRADO __________________________( )completa ( ) finalizando

( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) DOUTORADO__________________________( )completa ( ) finalizando

( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

9 - Você utiliza o computador em sua vida particular? Para quais atividades?

( ) edição de texto, edição imagem, planilhas de cálculo 
( ) compras 
( ) ouvir música 
( ) pesquisa 
( ) informação 
( ) redes sociais 
( ) jogos 
( ) banco online 
( ) serviço de e-mail
( ) outro ___________________________________________ (citar)

10-Você leva seu computador particular para a escola? ( )sim ( ) não 
Caso a resposta seja sim, por favor,explique por que leva:
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CAMPO 2 : GESTÃO ESCOLAR e PERFIL PROFISSIONAL

Sobre o nascimento do ciberespaço e o surgimento da Cibercultura, 
Lemos (2004) mostra que ambos advêm, como consequência, do 
grandioso desenvolvimento da microinformática que, segundo o autor, 
tem origem no século XVII. Mais que uma questão tecnológica, o que vai 
marcar a Cibercultura não é somente o potencial das novas tecnologias, 
mas uma atitude que, no meio dos anos 70 tinha como [...] o lema da 
microinformática: “computadores para o povo”. [...] A Cibercultura tem 
origem nesse mundo hiperquantificado, hiper-racionalista, que tenta 
integrar, ou melhor, traduzir, e não mais representar a natureza através 
das tecnologias digitais. Esta condição técnica, da qual a Cibercultura é 
sua consequência, é resultante do progresso da matemática e das 
ciências a partir dos meados do século XVII (LEMOS, 2004, p. 101). As 
águas deste dilúvio não apagarão os signos gravados: são inundações 
de signos. Nem a salvação nem a perdição residem na técnica. Sempre 
ambivalentes, as técnicas projetam no mundo material nossas emoções, 
intenções e projetos. (LÉVY, 1999, p. 16) Estrutura-se aí, a base da 
Cibercultura: informações circulando em um suporte eletrônico, digital e 
virtualizado, sem nenhum tipo de controle governamental e 
transformando-se, segundo Ascott (1997, p.337) “na infraestrutura crua 
de uma consciência emergente, um cérebro global”. (in BRITO e KNOLL 
2009)

11 -  Você considera que a ESCOLA hoje, está inserida na Cibercultura7 
SIM ( ) NÃO ( ) Por favor justifique sua opção :

12 -  Você se sente preparado para encarar os desafios que se impõem a educação 
e a própria Escola neste espaço tempo que hoje habitamos denominado 
Cibercultura7 (Almeida (2007) p.27) Sim ( ) Não ( )
Por quê7
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13- Você utiliza o computador, ou smarth phone ou tablete para atividades de 
Gestão na escola? Em quais atividades?

( ) sistemas de controle financeiro 
( ) sistemas da prefeitura ou do MEC 
( ) planejamento 
( ) serviços de RH 
( ) contato com a comunidade 
( ) acompanhamento de dados de avaliações internas 
( ) acompanhamento de dados de avaliações externas 
( ) correio eletrônico
( ) comunicação via SMS -  mensagem de texto 
( ) comunicação via redes sociais
( )Outro ____________________________________________________ . (citar)

14- Sua escola possui laboratório de informática? ( )sim ( ) não

Quantos computadores? --------------------------------------------------------------------------

16 - Estão conectados à Internet? ( )sim ( ) não

Caso não,
explique:____________________________________________________________

15 - Quando assumiu a gestão da escola, imaginou ter que enfrentar os desafios e 
possibilidades de ser gestor de uma escola em tempos de Cibercultura? ( ) sim ( ) 
não

16 - Durante sua Graduação, em algum momento foram tratadas as questões 
relativas à Cibercultura e Educação? ( ) sim ( ) não

17 -  Caso pudesse melhorar a qualidade do acesso à internet em sua escola, quais 
seriam suas primeiras ações?

18 - Como acredita que devam ser tratados aplicativos móveis particulares dentro da 
escola (celulares, Tablet’s,smarth phones, etc...)?
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Deverão ser proibidos:( ) 
Deverão ser liberados : ( ) 
Nenhuma das anteriores : ( )

Por qu ê? :

19 -  Como gestor você apoia, ou já apoiou projetos de inserção e uso de 
tecnologias educacionais digitais na escola que atua ou em outra instituição? SIM ( ) 
NÃO ( )
Caso a resposta seja sim, explique o projeto. Caso seja não, justifique:

CAMPO 3 -CONSTITUIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E PESQUISA

20 - Quando pensa em "ser Gestor escolar na e para a Cibercultura ", o que você 
gostaria de ter como abordagem em um curso de formação:

21- Você desejaria participar de forma voluntária de um processo de formação que 
articulasse encontros presencias e o uso de um A.V.A. (AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM) em plataforma MOODLE e que tratasse de questões históricas, 
teóricas, pedagógicas e metodológicas que abordassem os desafios e as 
possibilidades de ser Gestor escolar, na e para a Cibercultura e que tivesse em 
média de 80 a 100 horas de perspectiva de carga horária ?
( ) sim ( ) não

22 - Já fez algum curso de informática básica? ( )sim ( ) não
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23 - Essas informações poderão ser utilizadas como dados de pesquisa e 
apresentadas em produções acadêmicas realizadas pelo Grupo de pesquisa 
GEPPETE/UFPR e seus membros. Para tanto, necessitamos de sua autorização.

( ) Autorizo o uso dos dados apresentados por mim SEM identificação.

( ) Autorizo o uso dos dados apresentados por mim COM identificação. Como 
deseja que seu nome seja abreviado_________________________________

( ) Não autorizo o uso dos dados.

E-mail para contato:
Agradecem os a você em nome do GEPPETE -  UFPRe ficam os à disposição  
para eventuais dúvidas.

E S Í O U  F 1 K N 0 Í0 G IA S  fP U U C IO N M S  
UFM
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APÊNDICE V- QUESTIONÁRIO MAFRA -  SC
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Universidade Federal do Paraná

Programa de Pós-Graduação em Educação

Doutorado em Educação 
Linha de Pesquisa: Cultura, Escola e Ensino 

Área de Concentração: Educação, Cultura e Tecnologia 
Pesquisadora responsável: Professora Doutoranda Ariana C.GerzsonKnoll 

Professora-orientadora: Dr.a Gláucia da Silva Brito

QUESTIONÁRIO III:

Data:

CAMPO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO E DA ESCOLA

1. Nome:

2. Nome da Escola onde é Gestor:

Número de alunos da Escola:

Número de Professores:

Número total de Funcionários;

3. Idade: (Divisão embasada em Sikes (1985) e Huberman (1989))

21/28 anos ( )
28/33 anos ( )
30/40 anos ( )
40 a 50/55 anos ( )
50/55 até a aposentadoria ( )

4. Quanto tempo falta para aposentar-se:

Menos de 05 anos: ( )
Mais de 05 anos :( )
Mais de 10 anos :( )
Mais de 15 anos :( )
Mais de 20 anos :( )
Mais de 25 anos :( )

6 - Tempo de atuação na rede municipal de ensino: (Divisão embasada em Sikes 
(1985) e Huberman (1989))
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Mais de 05 anos :( )
Mais de 10 anos :( )
Mais de 15 anos :( )
Mais de 20 anos :( )
Mais de 25 anos :( )

6 -  Quanto tempo de atuação como Gestor nesta Escola?

Menos de 05 anos: ( )
Mais de 05 anos :( )
Mais de 10 anos :( )
Mais de 15 anos :( )
Mais de 20 anos :( )
Mais de 25 anos :( )

7 -  Graduação:

( ) MAGISTÉRIO ( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) GRADUAÇÃO EM   ( )completa ( ) finalizando
( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) PÓS-GRADUAÇÃO E M ___________________( )completa ( ) finalizando
( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) MESTRADO __________________________( )completa ( ) finalizando

( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

( ) DOUTORADO__________________________( )completa ( ) finalizando

( ) INSTITUIÇÃO PÚBLICA ( ) INSTITUIÇÃO PRIVADA

8 - Você utiliza o computador em sua vida particular? Para quais atividades?

( ) edição de texto, edição imagem, planilhas de cálculo 
( ) compras 
( ) ouvir música 
( ) pesquisa 
( ) informação 
( ) redes sociais 
( ) jogos 
( ) banco online 
( ) serviço de e-mail
( ) outro ___________________________________________ (citar)
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9-Você leva seu computador particular para a escola? ( )sim ( ) não 
Caso a resposta seja sim, por favor, explique por que leva:

CAMPO 2 : GESTÃO ESCOLAR e PERFIL PROFISSIONAL

Sobre o nascimento do ciberespaço e o surgimento da Cibercultura, 
Lemos (2004) mostra que ambos advêm, como consequência, do 
grandioso desenvolvimento da microinformática que, segundo o autor, 
tem origem no século XVII. Mais que uma questão tecnológica, o que vai 
marcar a Cibercultura não é somente o potencial das novas tecnologias, 
mas uma atitude que, no meio dos anos 70 tinha como [...] o lema da 
microinformática: “computadores para o povo”. [...] A Cibercultura tem 
origem nesse mundo hiperquantificado, hiper-racionalista, que tenta 
integrar, ou melhor, traduzir, e não mais representar a natureza através 
das tecnologias digitais. Esta condição técnica, da qual a Cibercultura é 
sua consequência, é resultante do progresso da matemática e das 
ciências a partir dos meados do século XVII. (LEMOS, 2004, p. 101)As 
águas deste dilúvio não apagarão os signos gravados: são inundações 
de signos. Nem a salvação nem a perdição residem na técnica. Sempre 
ambivalentes, as técnicas projetam no mundo material nossas emoções, 
intenções e projetos. (LÉVY, 1999, p. 16) Estrutura-se aí, a base da 
Cibercultura: informações circulando em um suporte eletrônico, digital e 
virtualizado, sem nenhum tipo de controle governamental e 
transformando-se, segundo Ascott (1997, p.337) “na infraestrutura crua 
de uma consciência emergente, um cérebro global”. (in BRITO e KNOLL 
2009)

10 -  Você considera que as tecnologias de informação e comunicação estão 
inseridas nas práticas pedagógicas e na rotina da Escola?
SIM ( ) NÃO ( ) Por favor justifique sua opção :

11 -  Você se sente preparado para encarar os desafios que se impõem a educação 
e a própria Escola neste espaço tempo que hoje habitamos denominado 
Cibercultura? (Almeida (2007) p.27) Sim ( ) Não ( )
Por quê?:
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12- Você utiliza o computador, ou Iphone ou tablete para atividades de Gestão na 
escola? Em quais atividades?
( ) sistemas de controle financeiro 
( ) sistemas da prefeitura ou do MEC 
( ) planejamento 
( ) serviços de RH 
( ) contato com a comunidade 
( ) acompanhamento de dados de avaliações internas 
( ) acompanhamento de dados de avaliações externas 
( ) correio eletrônico
( ) comunicação via SMS -  mensagem de texto 
( ) comunicação via redes sociais
( )Outro ____________________________________________________ . (citar)

13- Sua escola possui laboratório de informática? ( )sim ( ) não

Quantos computadores? --------------------------------------------------------------------------

14 - Estão conectados à Internet? ( )sim ( ) não

Caso não,
explique:_______________________________________________________________

15 - Quando assumiu a gestão da escola, imaginou ter que enfrentar os desafios e 
possibilidades de ser gestor de uma escola em tempos de Cibercultura? ( ) sim ( ) 
não

16 -Durante sua Graduação, em algum momento foram tratadas as questões 
relativas às tecnologias de comunicação e informação e Educação?
( ) sim ( ) não

17 -  Caso pudesse melhorar a qualidade do acesso a internet e o uso de 
computadores, Tablet’s ou celulares em sua escola, quais seriam suas primeiras 
ações?
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18 -Como acredita que devam ser tratados aplicativos móveis particulares dentro da 
escola (celulares, tablet’S , smarth hones,etc...) ?

Deverão ser proibidos ( )
Deverão ser liberados : ( )
Nenhuma das anteriores : ( )

Por qu ê? :

19 -  Como gestor você apoia, ou já apoiou projetos de inserção e uso de 
tecnologias educacionais digitais na escola que atua ou em outra instituição7 SIM ( ) 
NÃO ( )
Caso a resposta seja sim, explique o projeto. Caso seja não, justifique:

CAMPO 3 -CONSTITUIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E PESQUISA

20 - Quando pensa em "ser Gestor escolar na e para a Cibercultura, em tempos de 
uso e apropriação das tecnologias digitais", o que você gostaria de ter como 
abordagem em um curso de formação:

21- Você desejaria participar de forma voluntária de um processo de formação que 
articulasse encontros presencias e o uso de um A.V.A. (AMBIENTE VIRTUAL DE
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APRENDIZAGEM) em plataforma MOODLE e que tratasse de questões históricas, 
teóricas, pedagógicas emetodológicas que abordassem os desafios e as 
possibilidades de ser Gestor escolar, na e para a Cibercultura e que tivesse em 
média de 80 a 100 horas de perspectiva de carga horária?
( ) sim ( ) não

22 - Já fez algum curso de informática básica? ( )sim ( ) não

23 - Essas informações poderão ser utilizadas como dados de pesquisa e 
apresentadas em produções acadêmicas realizadas pelo Grupo de pesquisa 
GEPPETE/UFPR e seus membros. Para tanto, necessitamos de sua autorização.

( ) Autorizo o uso dos dados apresentados por mim SEM identificação.

( ) Autorizo o uso dos dados apresentados por mim COM identificação. Como 
deseja que seu nome seja abreviado_________________________________

( ) Não autorizo o uso dos dados.

E-mail para contato: ariana chagas@hotmail.com

Agradecem os a você em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Paraná e do GEPPETE -  UFPR e ficam os à 
disposição para eventuais dúvidas, quanto a este p ro je to  de pesquisa.

mailto:chagas@hotmail.com
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ANEXO I

FICHA ORGANIZADORA REVISÃO SISTEMÁTICA
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CARACTERÍSTICAS GERAIS -  IDENTIFICAÇÃO
Título:

Autor(a): Ano de defesa

IES: Dependência Administrativa

Programa: Nível

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

Tipo de pesquisa:

Método de coleta de dados:

Formato ou tratamento dos dados:

Descrição resumida da metodologia utilizada:

Corpus da pesquisa:

CARACTERÍSTICAS DE CONTEÚDO

Palavras-chave:

Subáreas do conhecimento:

Subáreas da Educação a Distância (Gestão e organização, interação e comunicação, 
modelos e teorias, etc.):

Temas (a serem definidos após a leitura dos textos completos, ex.: interação e comunicação - 
alunos e professores; alunos e tutores; alunos e ambiente virtual):

Referencial teórico:

Objetivo da pesquisa:

Conclusão da pesquisa:
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ANEXO II 

PORTARIA MEC n° 1.118/2015
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ANEXO III

EDITAL FORMAÇÃO DE GESTORESMEC 2016
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ANEXO IV

ANEXOSDO EDITAL FORMAÇÃO DE GESTORESMEC 2016
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ANEXO V

DOCUMENTO COLUNAS DE FORMAÇÃO BARRA VELHA -SC


