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Aneridis Aparecida Monteiro – Gestão escolar e a incorporação de tecnologias 
nas Escolas Técnicas Paulistas 

 

RESUMO 

Este trabalho está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 
Currículo, junto à linha de Pesquisa “Novas Tecnologias em Educação”, da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Buscou-se nesta 
pesquisa refletir sobre a evolução das tecnologias na sociedade atual e sobre a 
necessidade de sua incorporação nos diversos setores da sociedade, inclusive 
nas escolas. Por conseguinte, ao longo deste trabalho refletiu-se também sobre 
a necessidade, por parte de empresas, organizações e escolas, de buscar 
modelos de gestão mais produtivos, dinâmicos e incorporados à realidade 
atual. Para analisar a incorporação de tecnologias e o papel de gestor neste 
processo, tomou-se como ponto de partida as atividades de formação 
continuada destinadas aos gestores do Centro Paula Souza, desenvolvidas no 
âmbito do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, ocorrido em 2009, que teve 
por objetivo capacitar as equipes gestoras – dirigentes regionais, supervisores 
de ensino, assistentes técnico-pedagógicos, diretores e vice-diretores 
escolares e coordenadores pedagógicos – para a inserção de tecnologias na 
gestão e no cotidiano escolar, por meio de uma parceria entre a PUC-SP, a 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Microsoft do Brasil. 
Através de pesquisa de abordagem qualitativa, esta tese investiga se houve 
alguma mudança e quais foram quanto à inserção de tecnologias nas unidades 
escolares em que esses gestores atuam, após terem concluído o curso. Para 
tanto, no primeiro capítulo buscou-se refletir sobre a educação profissional no 
Brasil, desde seu caráter assistencialista até os dias atuais, em que é chamada 
de educação tecnológica. O segundo capítulo aborda a gestão escolar e as 
características da gestão democrática e participativa, além de apresentar o 
Projeto Gestão Escolar e Tecnologias e suas características. No terceiro 
capítulo são apresentados o percurso e os fundamentos metodológicos desta 
pesquisa. A apresentação das unidades de ensino onde a pesquisa foi 
realizada é feita no quarto capítulo. Por fim, o quinto capítulo é destinado à 
análise dos resultados obtidos durante a pesquisa. Essa análise anuncia que 
nas Unidades de Ensino pesquisadas, até o presente momento, há indícios de 
que os gestores estão propiciando situações para o uso das TIC, as quais 
estão sendo inseridas e implementadas no ambiente escolar; no entanto, 
também há indícios de que há professores que ainda não aderiram às 
tecnologias, havendo a necessidade de formação continuada a funcionários e 
professores. A pesquisa evidenciou também que a gestão democrática é 
percebida dentro das Unidades de Ensino pesquisas. 

Palavras-chave: gestão democrática, inserção de tecnologias, escolas 
técnicas, tecnologia da informação e da comunicação  



Aneridis Aparecida Monteiro –  School management and incorporation of 
technology in Technical Schools in São Paulo 

 

ABSTRACT 

This academic research is connected to the Program of Master Degree in 
Education: Curriculum  - "New Technologies in Education " area at the Catholic 
University of Sao Paulo - PUC-SP. On this research we attempted to reflect on 
the evolution of technology in modern society and the necessity for their 
incorporation in various sectors of society, including schools, consequently 
reflected on the need for businesses, organizations and schools seeking more 
productive management models, dynamic and incorporated to current society. 
To analyze the incorporation of technologies and the role of the manager in this 
process, the study chose as a starting point for continuing education activities 
aimed at managers Centro Paula Souza It was called Project Management and 
Technology School, which occurred in 2009 with the goal of enabling 
management teams school environments. This project was a partnership 
between PUC-SP, the Department of Education of the State of Sao Paulo, in 
Brazil and Microsoft, aimed to form managers - regional managers, supervisors, 
educational, technical and educational assistants, principals and vice-principals 
and coordinators – for  the insertion of the management and technology studies 
in their day by day school activities. Through research of qualitative approach, 
we sought to investigate if there was any change and what was with the 
insertion of technology at schools in which these managers act, after the 
managers participating in the Project Management School and Technology 
have completed the program. For this purpose, we attempted to reflect on 
professional education in Brazil since he was paternalistic character until today, 
in what is called technical education in the first chapter, in the second chapter 
reflected on the school administration and characteristics of the democratic and 
participatory management. In addition to present the proposed School 
Management and Technology and its features in the third chapter presents the 
methodological foundations of research, the presentation of the teaching units 
in which the study was conducted is in the fourth chapter. Chapter five presents 
the analysis and results during the search. Analyses that announced in 
Education Research Unit, at the present time, there are indications that the 
managers are providing situations for the use of ICT and that they are being 
inserted and implemented in the school environment, however, there is 
evidence that some teachers still that have not joined the technology and there 
is need for continuing education to employees and teachers. The survey also 
showed that the democratic management is perceived within the teaching units 
searches. 

Keywords: democratic management, technology insertion, technical schools, 
information technology and communication. 
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INTRODUÇÃO  

 

Tenho como ponto de partida deste trabalho o resgate de minhas 

memórias, dos acontecimentos mais marcantes de minha vida educacional, 

desde minha infância até os dias atuais. 

Era o ano de 1967, na cidade de Araras, interior paulista, local onde 

nasci e até hoje resido, quando pela primeira vez entrei numa escola. Era uma 

escola rural composta apenas de duas salas de aula, distante 

aproximadamente cinco quilômetros do centro da cidade. No período da manhã 

ali funcionavam o 1o e 2o anos e, no período da tarde, 3o e 4o anos. Lembro-me 

de que na merenda servida havia legumes e verduras da horta da própria 

escola, e o leite (fresco) vinha em um grande galão, geralmente doado pela 

família de uma das crianças. 

Relato que não fui matriculada na escola pelos meus pais, nem tinha 

idade para isso naquela época. Na verdade, quem me levou à escola foi uma 

professora, a qual posteriormente se tornou minha primeira educadora. Ana é o 

seu nome (uso o verbo no presente porque ela ainda vive e reside no mesmo 

lugar de outrora). Em 1967, recém-chegada da Capital, onde concluiu seus 

estudos superiores, Ana prestou um concurso e foi designada para trabalhar 

nessa  escola. No entanto, era uma escola rural e não havia condução para 

levá-la até o local, o que a mobilizava a caminhar todas as manhãs para 

lecionar. Como se diz no interior, como não ficava bem para uma moça solteira 

e de família andar pela estrada sozinha, a mãe da professora Ana, conhecida 

de minha mãe, pediu autorização para que eu fosse como acompanhante de 

sua filha diariamente até a escola. E foi assim que eu entrei nesta história! 

Toda manhã ela passava pela minha casa e lá íamos para a escola, 

independentemente da condição climática: frio, calor, chuva. O caminho por 

onde passávamos era de chão batido e com muita poeira; no inverno fazia 

muito frio. Lembro-me das camadas de roupa de flanela; nos dias chuvosos, 

chegávamos com os pés cheios de lama. 
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No período em que eu permanecia na escola, ficava na sala de aula 

como aluna-ouvinte, mas também fazia as atividades escolares, brincava nos 

intervalos, comia a merenda. No entanto, meu interesse em aprender a ler e a 

escrever foi tão grande que, quando fiz sete anos, em setembro de 1967, a 

professora efetivou minha matrícula no 1o ano. Concluí o primeiro ano escolar 

como melhor aluna da classe e até ganhei um prêmio: um brinquedo – uma 

bandeja com seis pequenas taças de plástico. Esse brinquedo foi tão 

significativo em minha vida que o guardei por anos seguidos. 

Ainda no primeiro ano escolar houve outro fato que marcou minha vida 

profundamente e jamais o esquecerei: determinado dia, depois de fazer a “lição 

de casa”, cujo conteúdo era escrever várias vezes meu nome no caderno, 

levei-o até minha mãe, que estava ocupada com seus afazeres domésticos, 

para que ela verificasse se a ortografia estava certa ou errada. Ao olhar para o 

caderno, ela disse-me: “Nunca me pergunte nada, nunca vou poder te ajudar, 

não sei ler nem escrever, sou analfabeta. Nem eu e nem seu pai sabemos ler, 

então você terá que aprender sozinha”. 

Foi nesse dia que descobri que era filha de analfabetos. Um pedreiro e 

uma lavadeira, que em toda minha vida escolar sequer fizeram uma única 

pergunta sobre a escola, conteúdos, professores, currículos, aprovação etc. No 

entanto, este fato não fez com que eu desistisse dos estudos ou me tornasse 

uma aluna displicente.  

Já no segundo ano, a professora Ana foi transferida para outra escola, 

desta vez, localizada no centro da cidade, para onde também fui. Tratava-se da 

Escola Estadual de 1o Grau “Cel. Justiniano W. de Oliveira”, um Grupo Escolar 

localizado num prédio imponente. Porém, nesta escola o uso do uniforme 

escolar era obrigatório, além de haver exigências de alguns materiais didáticos 

como minha família não tinha como custeá-los, a professora Ana inscreveu-me 

na “Caixa Escolar”, atual APM (Associação de Pais e Mestres). Assim, recebia 

gratuitamente o material didático (lembro-me das brochuras com capa de papel 

pardo, de um lado o mapa do Brasil e, de outro, o Hino Nacional Brasileiro, 

régua de madeira, lápis e borracha), o básico necessário para que um aluno 

possa acompanhar as atividades escolares. O uniforme, sapato, lancheira e 
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bolsa para levar o material foram cedidos pela família da professora, pois na 

residência dela havia várias meninas que me doavam o que já não usavam. E 

assim se passaram vários anos, sendo ajudada materialmente por outras 

pessoas, mas com uma vontade imensa de aprender, e isso me impulsionava a 

seguir adiante.  

No término do quarto ano, embora contra a vontade de meu pai, minha 

mãe matriculou-me na “Escola Estadual de 1o e 2o Grau Dr. Cesário Coimbra” – 

um grande colégio público, próximo à minha residência, onde cursei do 5o ao 8o 

ano e o Magistério. Deixei de ser da “Caixa Escolar” somente no 8o ano, 

quando comecei a receber regularmente meu salário como balconista de uma 

loja. Foi nesse ano que me transferi para o curso noturno, para que fosse 

possível trabalhar durante o dia, e que pude comprar, pela primeira vez, um 

caderno espiral, meu sonho enquanto estudante! A partir de então, comecei a 

custear meus próprios estudos, isto é, material didático, uniforme e afins – tinha 

14 anos na época. 

Em 1978, mudei de trabalho: de balconista passei a auxiliar de 

escritório em uma grande usina de cana-de-açúcar. Concluí o Magistério, mas 

não fui lecionar, pois financeiramente o trabalho como auxiliar de escritório era 

mais compensador, além do fato de que o proprietário da Usina fazia questão 

que seus funcionários tivessem curso superior e custeava a faculdade para os 

interessados. Vi neste momento a oportunidade de cursar o tão almejado curso 

superior. 

Assim, fiz vestibular e iniciei o curso de Letras na Faculdade de 

Ciências e Letras de Araras. No entanto, comecei a exercer a profissão 

docente apenas em 1987, lecionando a disciplina de Língua Portuguesa, mais 

precisamente Redação, para alunos de curso pré-vestibular. Foi neste 

momento que me descobri como professora e encontrei-me profissionalmente.  

Em 1989, ingressei no Curso de Pedagogia e descobri (mesmo que 

teoricamente) os meandros da Administração Escolar. Percebi que dentro do 

ambiente escolar a administração também me seduzia. Logo me vi, além de 

professora do curso pré-vestibular, trabalhando como coordenadora 
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pedagógica de um colégio da rede particular de minha cidade. Depois do curso 

de Pedagogia, vieram os cursos de Especialização (Lato Sensu), entre eles, o 

de Administração Escolar. Na minha vida profissional, dividia-me entre a 

docência e cargos de gestão, culminando com a direção de uma escola da 

rede particular de ensino. 

Em 1997, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Escolar entrou 

em vigor. Enquanto gestora escolar, deparei-me com um dilema que intrigava 

não só a mim, mas também a outros gestores de meu município: a elaboração 

do projeto pedagógico. Essa questão foi tão perturbadora que me impulsionou 

a dedicar-me à pesquisa de como esses projetos estavam sendo elaborados 

por gestores do município de Araras.  

Essa inquietação levou-me ao Mestrado na Universidade Federal de 

São Carlos em 2000. Desenvolvi a referida pesquisa em escolas da rede 

pública de Araras, cujo resultado gerou a dissertação intitulada: O diretor de 

escola e a elaboração do projeto político-pedagógico: o pensar e o agir, e a 

obtenção do título de Mestre em 2003. 

Desde 2000 atuo como docente no Centro Universitário Hermínio 

Ometto – UNIARARAS, lecionando disciplinas básicas da formação de 

professores (Fundamentos da Educação e Práticas de Ensino) em diversas 

licenciaturas: Física, Química, Matemática, Biologia, Educação Física e 

principalmente Pedagogia (principalmente as disciplinas voltadas à Gestão 

Escolar), além dos cursos de Pós-Graduação (Especializações). 

Em 2002, o referido Centro Universitário, em parceria com o Ministério 

da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz e Escola Nacional de Saúde Pública, 

lançou um curso de formação pedagógica em educação profissional na área de 

saúde: “Enfermagem: Especialização a distância”, no qual atuei como tutora. 

Desde então, a Educação a Distância faz parte do meu currículo profissional. 

Enquanto tutora desse curso, um dos fatos que mais me intrigaram foi a 

atuação do professor presencial e, ao mesmo tempo, do tutor a distância, além 

das adequações didáticas necessárias para o sucesso do empreendimento e 
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dos alunos. Produzi mídia impressa utilizada no curso de Pedagogia a distância 

da UNIARARAS, além de gravação de teleaulas para a mesma instituição. 

Atuei, nos últimos anos, em Educação a Distância como tutora no 

próprio Centro Universitário Hermínio Ometto, no Curso “Educação a Distância 

em Projetos Socioculturais”, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado 

de São Paulo; “Projeto Guri On-line”, no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

MOODLE (Modular Object: Oriented Dynamic Learning Environment), no Curso 

de Especialização em “Tutoria em EaD”, projeto de pesquisa “Formação de 

Professores”, vinculado ao Centro de Educação Aberta e a Distância da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

Em 2007, ingressei no Doutorado em Educação: Currículo, linha de 

Pesquisa Novas Tecnologias em Educação, inicialmente com a proposta de 

estudar as características da tutoria; no entanto, após o contato com 

professores, disciplinas e os conhecimentos que adquiri, percebi que meu foco 

inicial era muito restrito diante da imensidade de assuntos que estavam sendo 

pesquisados e discutidos. 

Após conhecer o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, iniciado 2004, 

parceria entre a PUC-SP, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e 

Microsoft do Brasil, destinado a formar gestores – dirigentes regionais, 

supervisores de ensino, assistentes técnico-pedagógicos, diretores e vice-

diretores escolares e coordenadores pedagógicos para a inserção das 

tecnologias na gestão e no cotidiano escolar –, interessei-me, enquanto 

pesquisadora, em saber sobre como, após a aprovação dos gestores no 

referido Projeto, eles promoveram a inserção das tecnologias no ambiente 

escolar das unidades de ensino pelas quais são responsáveis.  

Tomo como ponto de partida o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias 

realizado em 2009, com gestores escolares do Centro Paula Souza, sujeitos 

desta pesquisa. Nos anos anteriores, de 2004 a 2008, os gestores-cursistas 

não pertenciam ao Centro Paula Souza. 

Durante o curso, os gestores discutiram, refletiram e analisaram as 

possibilidades de incorporar tecnologias nas unidades de ensino do Centro 
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Paula Souza. As equipes gestoras de cada escola apresentaram suas 

propostas de ação, por meio de projetos elaborados com base na realidade 

escolar na qual viviam e na comunidade onde a escola estava inserida. 

Os gestores fizeram seus planos de ações e projetos após conhecerem 

os “Focos do uso de Tecnologia na Escola”, apresentados no decorrer do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. Tratam-se dos seguintes focos: 

 Uso das TIC na organização e Administração Escolar. 

 Uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 

 Uso das TIC para avaliação educacional em vários níveis. 

 Uso das TIC no processo comunicativo da escola. 

 Uso das TIC na formação profissional da escola e de sua comunidade. 

 Uso e valorização do patrimônio tecnológico da escola. 

Assim, a partir dos projetos de ação apresentados pelos gestores-

cursistas, este trabalho tem como objetivo geral: 

 investigar se houve (ou não) a inserção ou incorporação de tecnologias nas 

unidades de ensino do Centro Paula Souza quanto ao uso das TIC nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Além disso, este trabalho tem como objetivos específicos: 

 verificar quais mudanças ocorreram no processo de ensino quanto ao uso 

das TIC; 

 verificar quais mudanças ocorreram no processo de aprendizagem quanto 

ao uso das TIC; 

 observar se houve mudanças por meio de práticas lideradas pela equipe 

gestora; e 
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 analisar quais dificuldades ou facilidades os gestores escolares das ETEC 

do Centro Paula Souza encontraram quanto à inserção das TIC nas unidades 

de ensino pelas quais são responsáveis.  

A principal preocupação que norteia este trabalho é se o gestor escolar 

– sujeito principal desta pesquisa – conseguiu realizar o que foi intencionado 

nas propostas de ação e de projeto, conforme apresentado no decorrer do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. 

Toma-se como pressuposto para esta pesquisa que cabe ao gestor 

viabilizar propostas por meio da gestão compartilhada democraticamente, além 

de propiciar espaços onde os diversos atores escolares possam criar e recriar 

uma instituição escolar autônoma, descentralizada e modernizada (NÓVOA, 

1995), que tenha como meta “que professores e alunos possam interagir no 

sentido de serem, ambos, produtores de saber” (CANÁRIO, 2006, p. 2), com 

espaços para interação, difusão de conhecimentos e informações, colaboração, 

com desenvolvimento de mentalidades e inserção de tecnologias (RADA, 

2004). 

Reitera-se que os gestores (sujeitos desta pesquisa) participaram do 

Projeto Gestão e Tecnologias durante o ano de 2009, foram aprovados e 

levaram para o interior das unidades de ensino ideias, conceitos e 

aprendizados sobre a inserção e incorporação de tecnologias nos ambientes 

escolares.  

Sonhos, projetos, ações, felicidade ou frustrações? Do sonhar e 

planejar ao agir, como e quais mudanças ocorreram no interior das escolas 

quanto à inserção e incorporação das tecnologias por intermédio dos gestores 

escolares posteriormente ao curso promovido pelo Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias? Houve mudanças significativas nos processos de ensino, de 

aprendizagem e na gestão escolar? 

Acredita-se que o curso oferecido aos gestores das escolas técnicas 

tem extrema relevância para os dias atuais, principalmente porque a 

abrangência de tais escolas no Estado de São Paulo inclui milhares de alunos 

que serão os profissionais (técnicos e tecnológicos) que nortearão o destino do 
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setor produtivo de nossa sociedade. O conhecimento adquirido pelos gestores 

e as ações propostas, bem como a realização delas no interior das unidades do 

Centro Paula Souza devem ser analisados para buscar entender fatores que 

facilitam ou dificultam a ação dos gestores quanto à inserção das tecnologias. 

Destaca-se o Decreto Federal nº 1.208/97 que, ao regulamentar a LDB em 

seus objetivos de formação profissional, prevê a especialização e 

aperfeiçoamento do trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos.  

Ressalta-se, finalmente, que este estudo é inédito junto à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Tais premissas anunciadas determinam a relevância desta pesquisa, 

em razão da importância do tema a ser pesquisado no atual contexto social, 

dos milhares de estudantes atendidos pelo Centro Paula Souza, por meio do 

trabalho de formação que o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias tem 

desenvolvido não apenas com gestores do Estado de São Paulo, mas também 

de outras regiões do país, através de parceria estabelecida com o Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação (CONSED), quando o programa passou 

a integrar, com mais nove estados associados, uma formação promovida pelo 

Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares 

(PROGESTÃO), com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar a gestão 

democrática nas escolas públicas em diversas redes de ensino dos Estados da 

Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.  

Pelos apontamentos, pesquisas e discussões sobre o Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias já publicados pelos estudiosos Almeida (2007), Almeida 

e Alonso (2007), Alonso e Almeida (2003), Almeida et al. (2006), buscar-se-á 

ao longo desta tese estudar o problema anunciado. Para isto, a tese está 

estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo traça o percurso da 

educação profissional no Brasil, com um breve histórico desde seu surgimento 

até os dias atuais, quando assume importante papel, via Centro Paula Souza, 

para a formação de um enorme contingente de profissionais no Brasil. O 

segundo capítulo reflete sobre o papel do gestor escolar atualmente, a urgência 

da gestão democrática nas escolas, a inserção das tecnologias nos ambientes 
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escolares e apresenta o Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. O terceiro 

capítulo traz o percurso e os fundamentos teóricos nos quais esta tese está 

embasada. No quarto capítulo são apresentadas as seis unidades de ensino 

onde foram realizadas esta pesquisa, traçando um breve histórico de cada uma 

delas. O último e quinto capítulo traz as análises de dados e os resultados 

encontrados. 
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CAPÍTULO 1  

 A educação e o ensino profissionalizante no Brasil: breve relato 

 

Para entendermos a importância do Centro Paula Souza no âmbito 

nacional da educação, relembro que os avanços tecnológicos e científicos por 

qual a humanidade passou no último século e as alarmantes mudanças que 

ocorrem diariamente, em múltiplos e variados setores, mostram que tais 

avanços e suas consequências são irreversíveis e ocorrerão cada vez mais 

frequentemente. Observamos, por exemplo, transformações na prática social e 

no trabalho; da mesma forma, no âmbito educacional se percebe uma 

inquietação e busca de adequação às novas exigências sociais, econômicas e 

profissionais.  

No decorrer dos tempos, várias expressões foram usadas para dar 

significado à educação profissional, entre elas: “ensino profissional”, “formação 

profissional ou técnico-profissional”, “educação industrial ou técnico industrial”, 

“qualificação”, ”requalificação” e “capacitação” – termos estes que foram 

mudando e adquirindo novos significados e sentidos, levando-se em conta a 

atualização dos processos produtivos e de trabalho e os benefícios para a 

formação do trabalhador (FRANCO, 1998).  

O termo educação tecnológica começou a ser usado na década de 

1970, com a criação dos cursos de tecnólogos ou cursos superiores de 

tecnologia implantados pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza de São Paulo (CEETPS). A partir de 1972, foi expandido para outros 

estados como um projeto do Governo Federal (MEC, 2004).  

A referida nomenclatura – educação tecnológica – passou a ser usada 

para vários níveis de formação, incluindo o nível médio técnico, o superior – 

inclusive a formação de tecnólogos e de engenheiros industriais –, além da 

formação docente e de pós-graduação. Essas experiências foram um ponto de 

partida para que o Conselho Federal da Educação (CFE) iniciasse uma série 

de estudos e emitisse vários pareceres, consagrando definitivamente o termo 

educação tecnológica (MEC, 2004). 
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A educação tecnológica ultrapassa os limites das aplicações técnicas, 

pois busca  

compreender e utilizar o conceito de tecnologia, historicamente 
e socialmente construído, para dele fazer elemento de ensino, 
pesquisa e extensão numa dimensão que ultrapasse 
concretamente os limites das aplicações técnicas, como 
instrumento de inovação das atividades econômicas em 
benefício do cidadão e do trabalhador do País (MEC, 2004, p. 
15). 

A educação tecnológica deve estar ligada às políticas de 

desenvolvimento das localidades onde está inserida, à geração de empregos e 

renda e deve promover a inclusão social. Para Oliveira (2000, p. 42-43), 

(...) a educação tecnológica envolveria, entre outros, o 
compromisso com o domínio, por parte do trabalhador, dos 
processos físicos e organizacionais ligados aos arranjos 
materiais e sociais e do conhecimento aplicado e aplicável pelo 
domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos, próprios 
de um determinado ramo de atividade humana (...) a 
concepção de educação tecnológica integraria, de forma 
democrática, a educação geral e a formação profissional, 
enquanto direito do cidadão, em um projeto construído 
coletivamente pela escola, envolvendo a flexibilização na oferta 
de programas, que habilitassem o exercício profissional 
vocacionado dos alunos, a partir das demandas sociais 
devidamente identificadas. 

Atualmente a educação profissional e tecnológica, segundo Manfredi 

(citado por MEC, 2004, p. 27), é composta da seguinte maneira:  

 Ensino Médio e técnico, incluindo rede federal, estadual, 
municipal e privada. 

 Sistema S, que inclui os Serviços Nacionais de Aprendizagem 
e de Serviço Social, mantidos por contribuições para-fiscais 
das empresas privadas: Senai/Sesi (indústria), Senac/Sesc 
(comércio e serviços, exceto bancos); Senar (agricultura); 
Senat/Sest (transporte sobre pneus); Sebrae (todos os 
setores para atendimento a microempresa e pequenas 
empresas), Sescoop (recém criado, abrangendo cooperativas 
de prestação de serviços). 

 Universidades públicas e privadas, que oferecem, além da 
graduação e pós graduação, serviços de extensão e 
atendimento comunitário. 

 Escolas e centros mantidos por sindicatos de trabalhadores. 
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 Escolas e fundações mantidas por grupos empresariais (além 
das contribuições que fazem ao Sistema S ou utilizando 
isenção de parte da contribuição devida ao sistema). 

 Organizações não-governamentais de cunho religioso, 
comunitário e educacional. 

 Ensino profissional regular ou livre, concentrado em centros 
urbanos e pioneiro na formação a distância (via correio, 
Internet ou satélite).  

Podemos dizer, então, que vários setores da sociedade estão 

envolvidos no desenvolvimento da educação técnico-profissionalizante.  

Ao refletirmos sobre a história da educação brasileira com foco na 

educação profissional, deparamo-nos com uma realidade bem diferente nos 

dias atuais. Tomamos como base o Parecer CNE/CEB n° 16 (1999), que alerta 

que o início da formação profissional no Brasil registra apenas decisões 

especialmente destinadas a “amparar os órfãos e os demais desvalidos da 

sorte”, assumindo um caráter assistencialista que a acompanhou por longo 

período.  

Segundo Garcia (2000), a origem desta modalidade educacional no 

país foi no ano de 1809, por meio de um decreto de D. João VI, quando foi 

criado o “Colégio das Fábricas”, apontado como o primeiro estabelecimento 

instalado pelo poder público com o objetivo de atender à educação dos artistas 

e aprendizes vindos de Portugal. A proposta educacional seguinte ocorreu em 

1816, com a criação da “Escola de Belas Artes”, cujo objetivo era articular o 

ensino das ciências e do desenho para os ofícios mecânicos. 

De acordo com Rizzini (2004), o caráter assistencialista da educação 

profissional no Brasil despontou quando, a partir dos anos 40 (século XIX), 

foram construídas mais dez “Casas de Educandos e Artífices” nas capitais da 

província, com o objetivo de atender menores carentes e abandonados (em 

sistema de internato) e diminuir o índice de criminalidade e vagabundagem. 

Destinavam-se a proporcionar uma formação moral aos desvalidos (meninos 

com idade entre 7 e 15 anos), iniciando-lhes numa profissão adequada à sua 

classe social. O regime de funcionamento era intenso, com o objetivo de 

manter os jovens sempre ocupados: havia exercícios militares, orientação 

religiosa, aulas de música (corneta, tambor e pífano – instrumentos usados 
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como moralizadores e disciplinadores), aulas de primeiras letras (soletrar, 

leitura de alguns escritos e prática mínima da escrita). Os jovens completavam 

sua formação trabalhando nas oficinas de carpintaria ou como marceneiros, 

ourives, ferreiros, alfaiates e sapateiros. A procura dos pobres por estes 

estabelecimentos ocorria principalmente em virtude da garantia de alimentos e 

do sonho de terem uma profissão e, consequentemente, um futuro promissor.  

As oficinas que tinham um número maior de inscritos eram as de 

marcenaria e alfaiataria. Esta última era frequentada pelos meninos mais 

novos, por ser considerada uma tarefa menos complexa e que exigia um 

esforço físico menor. Esses meninos eram encarregados da produção do 

fardamento interno (para os educandos da casa) e externo (destinado à 

corporação militar), fato este que ajudava a poupar despesas da Província. O 

trabalho dos educandos das demais oficinas também era explorado pela 

Província e por particulares em busca de mão de obra barata (RIZZINI, 2004).  

Além das “Casas de Educandos e Artífices”, foram criados, também, os 

colégios especiais para “menores abandonados”, surgidos em 1854 com o 

nome de “Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos”. Nestas instituições, os 

meninos aprendiam as primeiras letras e, em seguida, eram encaminhados ao 

trabalho, em oficinas particulares ou públicas, com a fiscalização do Juizado de 

Órfãos. Afirma Manfredi (citado por MACIEL, 2005) que essas instituições eram 

destinadas a crianças e jovens em estado de mendicância, onde recebiam 

instrução primária e alguns ofícios, entre eles: tipografia, encadernação, 

alfaiataria, tornearia e carpintaria. Ao concluírem seus estudos, os aprendizes 

permaneciam mais três anos nos asilos, trabalhando nas oficinas a fim de 

pagar pela aprendizagem e formar um pecúlio. Em 1861, por meio de um 

Decreto Real, foi criado o “Instituto Comercial do Rio de Janeiro” para a 

ocupação de cargos públicos nas secretarias estaduais, sendo os egressos 

dessa instituição prioritariamente escolhidos. 

No decorrer da segunda metade do século XIX, as “crianças órfãs e 

abandonadas” continuavam sendo amparadas por instituições que lhes 

ofereciam instrução básica e as iniciavam no ensino profissionalizante. As 

instituições denominadas “Sociedades Propagadoras da Instrução Popular”, 
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localizadas em diversos estados brasileiros, eram organizadas pela sociedade 

civil e mantidas por burocratas, fazendeiros e comerciantes da época. Estes 

estabelecimentos ofereciam cursos de artes e ofícios aos filhos de camponeses 

e operários, cujo ensino era prático, teórico e de iniciação ao ensino industrial 

(MEC, 2000), com o objetivo de preparar operários e trabalhadores para 

oficinas, comércio e lavoura.  

Após uma reformulação curricular deste tipo de instituição, em 1873 

surgiu em São Paulo o “Liceu de Artes e Ofícios”. Num período em que havia 

poucas escolas primárias e um número ainda menor de escolas secundárias, 

em São Paulo (1874), o Liceu, como era conhecido, passou a oferecer cursos 

gratuitos (caligrafia, gramática e aritmética) no período noturno, estando 

incluído material didático, além de assistência médica e uma biblioteca 

particular. Tal formação era destinada a adultos e crianças da população 

economicamente menos favorecida. Naquela época, outros Liceus foram 

fundados: no Rio de Janeiro em 1858 e na Bahia em 1872.  

Já, com relação ao Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, ao ministrar 

conhecimentos indispensáveis ao cidadão e ao operário nos cursos noturnos 

gratuitos, as indústrias teriam operários inteligentes, comprometidos com o 

trabalho, produtores preparados e de fácil direção.  

Nesse momento histórico, o ensino profissional não estava ligado à 

filantropia ou à caridade, mas destinava-se à preparação de operários para 

atender ao mercado de trabalho. Ainda em São Paulo (1895), sob a direção de 

Ramos de Azevedo (engenheiro), o Liceu passou por uma ampla reforma, 

havendo a inclusão de “artes e ofícios” em seu currículo e o oferecimento de 

cursos de desenho voltados às artes e à industria, de modelagem em gesso e 

barro, aulas de pintura e de instrução profissional: carpintaria, marcenaria, 

serralheria e afins, além de classes de álgebra, geometria, contabilidade, 

comércio e agricultura.  

Ainda neste contexto, os alunos-aprendizes do Liceu produziam artigos 

de arte decorativa e industriais para atender ao mercado em expansão no 

Brasil e começavam a receber pagamento pelas peças produzidas e vendidas 
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pela escola. Ramos de Azevedo pretendia transformar o Liceu em um centro 

de belas-artes e promover exposições, ateliês de artistas e formação de uma 

pinacoteca. Assim, obras de alunos e do corpo docente eram expostas e 

também participavam de exposições fora do Liceu. Dessa maneira, a instituição 

começou a ganhar prestígio no meio artístico pelas obras apresentadas e, 

muitas delas, premiadas.  

Como o Liceu não tinha prédio próprio, mudava de endereço com 

regularidade até que, por meio de um projeto do próprio Ramos de Azevedo, 

em parceria com Domiciano Rossi e a doação do terreno pela Província, em 

1900 foram concluídas parcialmente as obras do majestoso Liceu de Artes e 

Ofícios de São Paulo. No entanto, nem todas as oficinas previstas puderam 

funcionar, apenas as de fundição, escultura e marcenaria, além dos cursos de 

instrução primária e artística.  

Em 1905, a criação do museu “Pinacoteca do Estado” no interior do 

Liceu de Artes e Ofícios alterou os objetivos iniciais da escola. Com o passar 

dos anos, por problemas de ordem política, tanto o Liceu quanto a Pinacoteca 

foram obrigados a se transferir para outros endereços.1 

Atualmente, as oficinas do Liceu ainda funcionam; a marcenaria e seus 

móveis podem ser encontrados em diversos locais públicos. 

Mesmo com o advento da produção de café no Brasil e sua forte 

influência nos setores sociais, a educação continuava a ser possível somente 

para a elite. Em 1837, foi fundado o Colégio Pedro II, destinado à burguesia, 

que foi o primeiro colégio de instrução secundária oficial do país, o qual teve 

grande importância na construção do projeto civilizatório do Império Brasileiro, 

no fortalecimento do Estado e na formação da sociedade brasileira. O Colégio 

Pedro II foi criado para servir de modelo da instrução pública secundária do 

Brasil, das aulas avulsas e também dos estabelecimentos particulares de 

ensino. 

                                                            
1 Informações disponíveis no site: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=instituicoes_
texto&cd_verbete=4987>. Acesso em: 30 jun. 2010. 
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 As escolas de primeiras letras, por sua vez, tiveram pouca ascensão e 

não despertavam o interesse político. Assim, foram fundados, por volta de 

1827, os cursos superiores jurídicos em São Paulo e Olinda.  

Em 1854, surgiu a obrigatoriedade do ensino primário gratuito com a 

Reforma Couto Ferraz2, conforme seu Art. 64: “pais, tutores, curadores ou 

protetores que tiverem em sua companhia meninos maiores de 7 anos” 

deveriam garantir-lhes o ensino de pelo menos o primeiro grau. Isso significou 

que todas as crianças deveriam freqüentar as escolas, no entanto, este fato 

estendia-se somente aos habitantes livres, pois os filhos de escravos estavam 

explicitamente excluídos no § 3º do Art. 69: “não serão admitidos á matricula, 

nem poderão freqüentar as escolas” (SAVIANI, 2006). 

Quanto às Escolas Normais, estas também tiveram início no século XIX, 

quando em 1881 foi criada a Escola Normal Oficial da Capital do Império – que 

deveria servir de modelo a outras escolas. No entanto, o conhecimento 

trabalhado era irreal diante de nossa realidade. A Escola Normal Caetano de 

Campos foi fundada em 1894, em São Paulo, com apenas um dia de aula por 

semana destinado aos homens e um dia de aula por semana destinado às 

mulheres. Porém, a primeira legislação referente ao Curso Normal surgiu 

somente 1946, com o Decreto Lei nº 8.530, cujo conteúdo afirmava que a 

Escola Normal formaria professores em dois níveis de ensino (KULESZA, 

1998). 

Já em 1879, houve a última reforma educacional do Império, promovida 

por Leôncio de Carvalho, que estabeleceu normas para o ensino primário e 

secundário da Corte, instituiu a liberdade de ensino, possibilitando o 

surgimento de colégios protestantes e positivistas, e autorizou o governo 

central a criar ou subsidiar escolas normais nas províncias (CASTANHO, 

2006). 

                                                            
2 A Reforma Couto Ferraz foi um documento que tratava especificamente da inspeção dos 
estabelecimentos públicos e particulares de instrução primária e secundária e da falta de 
professores e diretores dos estabelecimentos públicos e particulares. 
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No início do século XX, por volta de 1906, o ensino profissional tornou-

se responsabilidade do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio; 

surgiram também as escolas comerciais em São Paulo, denominadas 

“Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado” (privada), e outras escolas 

públicas no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e outros. 

Já em 1910, surgiram as “Escolas de Aprendizes Artífices” em vários 

estados brasileiros. Eram escolas públicas, destinadas aos pobres e humildes, 

cujas atividades eram basicamente voltadas ao ensino industrial. O ensino 

agrícola também passou por uma reorganização em busca de formar 

administradores, chefes de cultura e capatazes. Nesta década, surgiram ainda 

as escolas-oficinas destinadas a formar ferroviários (ROMANELLI, 1978). 

Durante a década de 20, época marcada principalmente pelas 

influências dos movimentos europeus e pela crise econômica mundial de 1929, 

o cenário econômico e produtor mundial sofreu grandes mudanças. No Brasil, a 

revolução de 30 pode ser considerada o marco referencial da entrada do Brasil 

ao mundo capitalista de produção. Esta nova realidade brasileira passou a 

exigir mão de obra mais qualificada e, consequentemente, houve a 

necessidade de maiores investimentos na educação. 

Ainda na década de 20, surgiram discussões e debates para a criação 

de uma escola profissional destinada não apenas aos pobres, mas que 

atendesse a toda a população e que tivesse como objetivo atender à nova 

realidade brasileira. Foi formada uma comissão previamente escolhida e 

chamada de “Serviço de Remodelagem do Ensino Profissional Técnico” para 

estudar e pesquisar as tendências e necessidades educacionais do país, cujo 

resultado foi concluído na década de 30, quando surgiu o Ministério da 

Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 Observou-se, nesse período, que a educação e a formação 

profissional eram desvinculadas, pois a formação profissional ainda era 

caracterizada pelo adestramento para atuar diretamente no trabalho servil e 

treinamento, e as indústrias brasileiras eram baseadas em sua grande maioria 

no artesanato e na manufatura. 
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Outro fato importante, datado de 1924, foi a criação no Rio de Janeiro 

da Associação Brasileira de Educação (ABE), que agrega até os dias atuais 

educadores, professores, pessoas físicas e jurídicas a fim de estudar e debater 

assuntos pertinentes à educação e à cultura brasileira, por meio de 

conferências, seminários, palestras e afins. Esta Associação tornou-se um 

instrumento importante de divulgação da renovação necessária à educação 

brasileira, principalmente pelas Conferências Nacionais de Educação, ocorridas 

a partir de 1927 (ROMANELLI, 1978). 

Porém, nos anos 1930, o presidente em exercício, Getúlio Vargas, a 

fim de estabelecer seu regime administrativo (além de se estabelecer como 

poder vigente), criou, por meio do Decreto n° 19.402, de 14/11/30, o Ministério 

dos Negócios da Educação e Saúde Pública (ROMANELLI, 1978). 

Ainda segundo Romanelli (1978), em 1931 foi criado o Conselho 

Nacional de Educação e também se efetivou uma reforma educacional 

denominada Reforma Francisco Campos – responsável pelo recém-criado 

Ministério –, em que se destacaram os Decretos Federais n° 19.890/31 e 

21.241/31, que regulamentaram e organizaram o ensino secundário, e o 

Decreto Federal n° 20.158/31, que organizou o ensino profissional comercial e 

regulamentou a profissão de contador no país. Essa regulamentação se fez 

importante pelo fato de estruturar cursos incluindo a ideia de profissionalização.  

Tal reforma prevaleceu até 1942, quando foi aprovada uma nova 

mudança denominada Reforma Capanema, sob o comando de Gustavo 

Capanema, então Ministro da Educação e Saúde do governo Vargas. Em 

consequência, ao longo dos anos seguintes foram baixadas as “Leis Orgânicas 

da Educação Nacional”: 

 1942 - Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.244/42) e do 

Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 4.073/42); 

 1943 - Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141/43); 

 1946 - Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 8.529/46), do 

Ensino Normal (Decreto-Lei nº 8.530/46) e do Ensino Agrícola (Decreto-Lei 

nº 9.613/46). 
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Capanema afirmava que por meio da educação moral e cívica se 

completaria a educação individual e coletiva; com isso, seria formado o caráter 

dos cidadãos, além da possibilidade de torná-los disciplinados, com sentimento 

de dever, presteza na ação e exaltação patriótica (MENEZES; SANTOS, 2002). 

Nesta afirmação ficava explícito que a moral, o civismo e as responsabilidades 

faziam parte dos objetivos propostos pelo Estado Novo.  

Nesta reforma, cada ramo de ensino era tratado isoladamente, sem 

vínculo entre eles. Havia a intencionalidade de favorecer grupos políticos, com 

tendência a privilegiar a classe empresarial em detrimento das camadas mais 

pobres (MANFREDI, 2002). 

Neste período, a Estrada de Ferro Sorocabana – SESP deu origem a 

um padrão de articulação pedagógica que continuou por pelo menos seis 

décadas. Por meio de um acordo entre a direção da Estrada de Ferro 

Sorocabana, a Diretoria Geral de Ensino do Estado de São Paulo e a Escola 

Profissional de Sorocaba, foi oferecido o ensino de conteúdo geral aos 

aprendizes, enquanto o ensino propriamente profissional era desenvolvido nas 

oficinas da empresa.  

Cinco cursos eram ministrados no SESP, nas seguintes 

especialidades: ajustador, torneiro-fresador, caldereiro, caldereiro-ferreiro, 

ferreiro, eletricista e operador mecânico, além de curso de aperfeiçoamento 

para empregados das oficinas. Entre as disciplinas desta modalidade, 

destacam-se: português, matemática, desenho técnico, higiene, prevenção de 

acidentes. Havia também o curso de telégrafo e iluminação para os aprendizes 

que já possuíam formação profissional mecânica (equivalente à 3ª série do 

curso de ferroviários), e o curso de tráfego, com aulas de desenho e 

matemática, que tinha por objetivo especializar os funcionários do 

departamento de movimentos e telégrafo (CUNHA, 2004). 

Neste período também foi criado pelo Ministério o SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial), graças à iniciativa de Roberto Mange, 

em parceria com outros engenheiros da Escola Politécnica, fundamentados na 

doutrina sistematizada de trabalho idealizada por Frederick Taylor.  
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Pode-se afirmar que se tratava de um período de consequências da 

crise econômica de 1929, quando os trabalhadores estavam mais unidos e 

organizados, principalmente os ferroviários, devido à elevação dos preços dos 

transportes, principalmente para a exportação do café (CUNHA, 2004). 

Mesmo antes do Manifesto dos Pioneiros, Anísio Teixeira já alertava 

que não mais deveria existir uma educação que separasse a cultura do 

trabalho, ou seja, o sistema educacional deveria deixar de ser estruturado 

como uma escola primária e profissional destinada ao povo para passar a ser 

uma escola secundária e superior destinada à elite brasileira. O Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932), assinado por Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho, entre outros educadores e intelectuais da época, tornou-se o ponto de 

partida para um projeto de renovação educacional no Brasil, que defendia uma 

escola única pública, laica, obrigatória e gratuita em todo o país, sob a 

responsabilidade do Estado. Sugeriu novos rumos à politica educacional 

brasileira ao apontar uma escola mais democrática e que proporcionasse a 

todos as mesmas oportunidades e acesso à cultura geral.3 

Visto como o  

marco inicial da construção do campo educacional brasileiro, o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, faz uma 
defesa veemente daquele que seria o principal ponto para a 
construção democrática de um sistema educacional para o 
Brasil – a educação secundária. A intenção do Manifesto era 
garantir que a educação secundária deixasse de ser um fator 
de diferenciação social e, ainda, conseguir o mesmo nível de 
qualidade tanto para a educação profissional (que seria 
principalmente manual ou mecânica) e a educação científica ou 
humanista (majoritariamente intelectual) (MEC, 2007, p. 12). 

A Constituição de 1934 estabeleceu que a União deveria traçar as 

diretrizes para uma educação nacional, além de elaborar um Plano Nacional de 

Educação. Já a Constituição de 1937 trouxe um fato inédito quando alertou 

sobre as escolas vocacionais e pré-vocacionais como obrigação do Estado 

com os menos favorecidos (filhos de operários ou associados) (CUNHA, 2004). 

                                                            
3 Manifesto dos Pioneiros da Educação, disponível em: 
<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm>. Acesso em: jun. 2010. 
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Em 1950, foi promulgada a primeira lei que estabeleceu o mesmo valor 

do curso básico industrial em relação ao curso ginasial secundário para efeito 

de ingresso nos cursos secundários. Denominada “lei da equivalência”, 

colaborou para que os cursos básicos começassem a ser mais gerais ao invés 

de meramente técnicos (CUNHA, 2004). 

Após o Golpe Militar de 1964 e a parceria feita entre o Brasil e os 

Estados Unidos, ocorreu a reforma do ensino ginasial feita pela USAID (United 

Agency for Internacional Development), para os programas do MEC (Ministério 

da Educação e Cultura). Em decorrência dessa parceria, o Brasil contou com 

uma equipe de americanos e brasileiros com o propósito de formar a Equipe de 

Planejamento do Ensino Médio (EPEM) para dar assistência técnica e 

educacional às unidades da federação (CUNHA, 2004). 

Dois anos depois, estava pronto um plano para a construção 
de 276 ginásios orientados para o trabalho em quatro estados 
(Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo) e de 
um ginásio-modelo nas capitais de 18 estados e no Distrito 
Federal. Em 1968, foi realizado outro convênio entre o MEC e a 
USAID prevendo a alocação de recursos externos para a 
realização do plano. Para complementá-lo e supervisionar a 
sua execução foi criado no mesmo ano o Programa de 
Expansão e Melhoria do Ensino – PREMEN, que se 
responsabilizaria, também, pelo treinamento e aperfeiçoamento 
de professores para as disciplinas vocacionais (CUNHA, 2004, 
p. 45). 

Atualmente, o sistema educacional brasileiro está alicerçado na Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional (LDB), instituindo que a educação deve ser dividida em dois níveis 

(educação básica e educação superior); duas modalidades (educação de 

jovens e adultos e educação especial); e uma modalidade complementar 

(educação profissional). 

Quanto à educação básica, destaca-se o que consta nos artigos 29 e 

30 da LDB: 

Artigo 29 - A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 
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Artigo 30 - A educação infantil será oferecida: 

I – em creches, ou entidades equivalentes, para criança de até 
três anos de idade; 

II – em pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de 
idade. 

Já o ensino fundamental (art. 32 da LDB, alterado pela Lei nº 

11.274/2006)4 passou de oito para nove anos de duração, distribuído da 

seguinte forma: Anos Iniciais – compreende do 1º ao 5º ano, em que a criança 

ingressa no 1º ano aos 6 anos; e Anos Finais – compreende do 6º ao 9º ano, 

sendo de caráter obrigatório.  

O ensino fundamental tem entre suas finalidades o desenvolvimento da 

capacidade de aprender dos educandos, tendo como domínios básicos: o 

pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo, além da compreensão do mundo 

natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores nos 

quais a sociedade está fundamentada. Está incluída também a capacidade de 

aprendizagem que privilegia a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores. Destaca-se nesse contexto que o ensino 

fundamental deve privilegiar o fortalecimento dos vínculos de família, a 

solidariedade humana e a tolerância recíproca, que são bases da vida social. 

No entanto, o ensino médio, com três anos de duração, tem como 

finalidades, de acordo com o art. 35 da LDB:  

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação 
ou aperfeiçoamento posteriores;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico;  

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, 
no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

                                                            
4 A Lei nº 11.274/2006 altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) 
anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
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A Lei nº 11.741/2006, como afirmado anteriormente, alterou alguns 

itens da Lei de Diretrizes e Bases. Destaca-se a inclusão da Seção IV-A, “Da 

educação profissional técnica de nível médio”, dada sua relevância para este 

estudo.  

Afirma-se, no art. 36A, que o ensino médio poderá preparar o 

educando para o exercício de profissões técnicas, sem necessariamente estar 

vinculado a alguma instituição especializada para este fim. A instituição deverá, 

para tanto, estar articulada com o ensino médio e seguir as diretrizes 

estabelecidas por esta lei (art. 36B). De acordo com o art. 36C, a educação 

profissional técnica de nível médio deverá ser desenvolvida de maneira 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a 
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula 
única para cada aluno; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio 
ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para 
cada curso, e podendo ocorrer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008) 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao 
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Percebe-se, portanto, uma significativa alteração na compreensão de 

como pode e deve ser desenvolvido o nível técnico de ensino.  

A Lei de Diretrizes e Bases destinou um capítulo inteiro sobre a 

educação profissional, valorizando este nível de ensino tão necessário aos 

jovens brasileiros. Declara, em seu art. 39, que esta modalidade “conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, desde que 

“integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia”. Nota-se, então, a preocupação de garantir as competências 

necessárias para enfrentar o mundo do trabalho. 
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A LDB elucida que a educação profissional e tecnológica deve integrar-

se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia, e pode ser organizada por eixos 

tecnológicos, o que propiciará diferentes formações, desde que se obedeçam 

às normas vigentes.  

A educação profissional e tecnológica, portanto, abrange os seguintes 

cursos: formação inicial e continuada ou qualificação profissional; educação 

profissional técnica de nível médio; educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação. Entre os objetivos dessa modalidade educativa 

destaca-se a intenção de formar um profissional com uma visão da evolução 

das tecnologias e, consequentemente, dos processos de inovação por quais 

passa a sociedade. Pretende promover nos profissionais o desenvolvimento do 

senso crítico em relação ao mundo que os cerca, regidos por princípios de 

solidariedade e igualdade, respeitando e adequando-se às realidades das 

regiões e condições da sociedade.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e com as exigências do mercado de trabalho devido principalmente 

ao avanço das tecnologias nos mais diversos setores sociais, o Ensino Médio 

passou a ser determinado como a última etapa da educação básica, 

aprimorando nos educandos conhecimentos já adquiridos no ensino 

fundamental, além da preparação para o trabalho e para a cidadania. 

Deste modo é que a reforma do ensino profissionalizante foi instituída. 

De acordo com a lei, o ensino profissionalizante do país deve se modernizar, 

exigindo flexibilidade, qualidade e produtividade.  

A própria Constituição Brasileira já anunciava, em 1988, que é dever da 

família, da sociedade e do Estado “assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1988, art. 227). 

Ao refletirmos sobre a lei em questão, é possível concluir que a 

educação profissional não substitui a básica nem é sua concorrente, visto que 
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o educando pode cursar o ensino profissionalizante (na educação básica) após 

ou concomitantemente ao ensino médio, sendo ambas importantes na vida do 

educando.  

O Decreto Federal nº 2.208/97, de 17 de abril de 1997, ao 

regulamentar a LDB, o §2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, (Anexo 1) estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional. Quanto à educação profissional prevê: 

a) Formar técnicos de nível médio e tecnólogos de nível superior para 

diferentes setores da economia. 

b) Especializar e aperfeiçoar o trabalhador em seus conhecimentos 

tecnológicos. 

c) Qualificar, requalificar e treinar jovens e adultos com qualquer nível e 

escolaridade para a inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. 

Destaca-se o artigo 4º: 

Art. 4º - A educação profissional de nível básico e modalidade 
de educação não-formal e duração variável, destina-se a 
proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos que lhe 
permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para 
o exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho, 
compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o 
seu grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do 
aluno, não estando sujeita à regulamentação curricular. 

Assim, tanto a LDB quanto o Decreto Federal nº 2.208/97 se 

comprometem a atender as expectativas e necessidades da sociedade atual 

quanto à educação profissional.  

A afirmação de que é necessário qualificar e reprofissionalizar os 

alunos para atender a demanda do mercado de trabalho, ressaltando a 

complexidade tecnológica, é refletida a expectativa que os alunos têm quanto 

ao seu futuro profissional. Ao imaginarmos que as escolas podem, dentro das 

características e singularidades de cada curso, propiciar a esses alunos a 

inserção das tecnologias, desde acessar e-mail até construir seu próprio 
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conhecimento por meio de pesquisas, por exemplo, essas escolas técnicas não 

podem ficar alheias às TIC. 

Hoje, a educação profissional ocupa lugar próprio, com regras, 

regulamentos, objetivos, bem diferente de um passado não muito distante. O 

educando que opta por cursar a educação profissionalizante nos dias atuais 

não mais fica preso a paradigmas passados ligados ao assistencialismo e à 

pobreza. Atualmente, as escolas que oferecem educação profissional podem 

rever, atualizar e criar novos currículos que qualifiquem seus alunos para o 

mercado de trabalho e para o setor produtivo.  

Um técnico precisa ter competências para atender a várias demandas 

e exigências profissionais das empresas nacionais e internacionais, assim, os 

currículos não podem ser enrijecidos e cristalizados. A atuação dos técnicos 

sofre mudanças ao longo do tempo e exige desses profissionais domínio mais 

amplo de conhecimentos específicos e gerais, atuais e de outrora, pois o 

mundo do trabalho se altera constantemente e exige novos modelos de 

educação profissional.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

(MEC, 1999) revelam um curso técnico que exige de seus alunos e futuros 

profissionais maior capacidade de raciocínio, autonomia, criticidade, 

empreendedorismo e capacidade de resolução de problemas. Essas Diretrizes 

Curriculares são regidas por um conjunto de princípios que incluem desde sua 

articulação com o ensino médio até com a educação básica, além de valores 

éticos, estéticos e políticos.  

A identidade dos de nível técnico ainda revela indícios de 

interdisciplinaridade, contextualização na organização curricular, atualização 

necessária e a autonomia que as escolas têm quanto à elaboração dos 

projetos pedagógicos. 

Regida pelos princípios da Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, esta modalidade educativa alicerça-se na 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola, na liberdade para 
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ensinar e aprender, na valorização dos profissionais da educação e em outros 

princípios enunciados no art. 3º da LDB. 

Ainda de acordo com o art. 41 da LDB, todos os cidadãos poderão ter 

seus conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, 

avaliados, reconhecidos e certificados, com garantias totais para o 

prosseguimento e conclusão de seus estudos. 

No Estado de São Paulo, ao destacarmos a escola pública de ensino 

profissional, apontamos o Centro Paula Souza, foco desta pesquisa. As 

atividades deste Centro tiveram início em 6 de outubro de 1969, por meio de 

decreto-lei assinado pelo governador Abreu Sodré, que autorizava a criação de 

uma entidade autárquica destinada a desenvolver educação tecnológica para o 

ensino médio e superior. O Centro Paula Souza foi fundado pelo 

empreendedor, professor, político e engenheiro Antônio Francisco de Paula 

Souza, também fundador da Escola Politécnica de São Paulo (Poli).  

Paula Souza formou-se em engenharia na Alemanha. Foi educador e 

esteve junto à Poli por 25 anos, instituição em que foi diretor desde sua criação 

(1894) até seu falecimento (1917) em São Paulo. Sonhava para o Brasil um 

ensino técnico que unisse o trabalho e as discussões acadêmicas, e introduziu 

um novo paradigma no país ao convidar especialistas europeus e americanos 

para lecionar na Poli.  

Atualmente, o Centro Paula Souza é composto por 162 (cento e 

sessenta e duas) Escolas Técnicas (ETEC) e 48 (quarenta e oito) Faculdades 

de Tecnologia (FATEC) estaduais, distribuídas não só na capital paulista, mas 

também em 134 (cento e trinta e quatro) cidades do Estado.  

As ETEC atendem aproximadamente 142 (cento e quarenta e dois) mil 

estudantes; destes, mais de 39 (trinta e nove) mil no ensino médio. O ensino 

técnico possui habilitações para os setores: Industrial, Agropecuário e de 

Serviços, em 83 habilitações, com mais de 100 (cem) mil alunos matriculados. 
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Já as FATEC oferecem 45 (quarenta e cinco) cursos superiores de graduação 

para cerca de 30 (trinta e dois) mil alunos.5 

Como já apontado, percebemos o enorme contingente de alunos e 

futuros profissionais que o Centro Paula Souza atende em suas unidades de 

ensino. Assim, a pesquisa aqui discutida e refletida se justifica pela importância 

da instituição de ensino citada, pelo Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, que 

já capacitou aproximadamente 27.000 (vinte e sete mil) gestores escolares em 

diversos estados brasileiros (ALMEIDA et al., 2006), e pela urgência necessária 

da incorporação de tecnologias nos dias atuais na gestão escolar. 

Sendo assim, ao analisarmos o momento atual, percebemos que na 

educação a preocupação com tecnologia e avanços tecnológicos passou a ter 

lugar de maior destaque a partir da LDB, quando esta lei apontou a 

necessidade de os alunos do ensino médio terem a compreensão de 

fundamentos científico-tecnológicos, cuja finalidade é “incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia (...)” (BRASIL, 1996). Em seu art. 39, esta lei também defende que a 

educação profissional “(...) ligada às diferentes formas de educação ao 

trabalho, à  ciência e à tecnologia, conduz permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996).  

A partir da LDB, também, as escolas passaram a estabelecer como 

meta a articulação entre os saberes da escola e os saberes necessários para o 

sucesso e a vivência educacional e profissional dos alunos das escolas 

técnico-profissionais. Em relação a essa articulação, cabe um esclarecimento: 

ela é feita com base nos currículos escolares.  

Assim, se a sociedade está em plena transformação com o uso de 

tecnologias – e as escolas, por estarem inseridas nessa sociedade, não podem 

ficar alheias às mudanças sociais – e se as escolas devem se adequar às 

exigências da sociedade (neste caso, particularizamos as escolas 

profissionais), entendemos que cabe aos gestores escolares a significativa 

parcela de responsabilidade quanto à inserção e ao uso de tecnologias nas 
                                                            
5 Informações obtidas no site oficial do Centro Paula Souza. Disponível em: 
<http://www.centropaulasouza.sp.gov.br>. Acesso em: 15 jul 2010. 
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escolas, por serem eles personagens indispensáveis ao processo educacional. 

Afinal, 

a incorporação das TIC vem se concretizando com maior 
freqüência nas situações em que diretores e comunidade 
escolar se envolvem nas atividades como sujeitos do trabalho 
em realização, uma vez que o sucesso dessa incorporação 
está diretamente relacionado com a mobilização de todo o 
pessoal escolar, cujo apoio e compromisso para com as 
mudanças envolvidas nesse processo não se limitam no âmbito 
estritamente pedagógico da sala de aula, mas se estendem 
aos diferentes aspectos envolvidos com a gestão do espaço e 
do tempo escolar, com a esfera administrativa e pedagógica. 
Daí a importância da formação de todos os profissionais que 
atuam na escola, fortalecendo o papel da direção na gestão 
das TIC e na busca de condições para o seu uso e 
aprendizagem, bem como na administração e na gestão 
escolar (ALMEIDA citada por VIEIRA, 2003, p. 116). 

 Diante do exposto, a formação não apenas dos gestores, mas também 

dos demais envolvidos na comunidade escolar é inegável para a incorporação 

e o sucesso das tecnologias no âmbito educacional. 
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CAPÍTULO 2 

Os gestores escolares e os desafios das escolas atuais:  

a inserção das tecnologias nos ambientes escolares 

 

O atual contexto mundial tem levado organizações, empresas e até 

mesmo escolas a buscar modelos de gestão mais produtivos. Com a evolução 

das tecnologias e os diferentes processos de troca de informações, novas 

formas de organizar os trabalhos impulsionam as instituições sociais a 

encontrar respostas e dar sentido ao seu trabalho. 

Ao refletirmos sobre as características deste momento, deparamo-nos 

com uma série de organizações especializadas em fornecer bens e serviços 

cujo objetivo é satisfazer, de modo amplo, as necessidades dos indivíduos. 

Também considerada uma organização social, a escola representa a instituição 

eleita para que o saber sistematizado seja oferecido à população, 

principalmente a crianças e jovens, preparando-os para uma vida adulta com 

autonomia, assim como para o exercício da cidadania e para uma vida 

profissional.  

Para que tenha um desempenho satisfatório, considerando a complexa 

função da instituição escolar, é necessário, entre outros quesitos, que ela seja 

conduzida por gestores competentes e capazes que, além de observar os 

fatores sociais e culturais que permeiam a realidade escolar, também estejam 

aptos a manter a escola em sintonia com a sociedade na qual está inserida. 

Ao reconhecermos que a escola e a educação formal fazem parte 

deste cenário, até podemos prever os conhecimentos escolares a serem 

adquiridos pelos alunos em documentos formais, como currículos prescritos, no 

entanto, não conseguimos prever os conhecimentos necessários para vivermos 

neste século.  

Podemos afirmar que hoje, com a disseminação em larga escala do 

conhecimento, com a globalização da economia e com o progresso científico 

em todos os setores, o ser humano passou a ter uma vida mais dinâmica. É 
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possível notar, também, que cada vez mais o ser humano, ainda que alheio às 

circunstâncias, sofre as consequências da mudança da sociedade, graças ao 

avanço e uso das tecnologias. 

Castells (2000) corrobora essa ideia ao afirmar que vivemos um novo 

paradigma tecnológico, um mundo organizado em torno de tecnologias de 

informação e, consequentemente, afetado por profundas transformações 

sociais, econômicas e culturais.  

O uso de tecnologias possibilita denominar nossa sociedade de 

“sociedade de informação”. Para Assmann (2000), essa sociedade se constrói 

continuadamente, e as tecnologias são usadas para armazenar e transmitir 

conhecimentos com baixo custo econômico. A disseminação dessas 

informações é acompanhada por inovações nas organizações comerciais, 

sociais e jurídicas e, consequentemente, alteram o mundo do trabalho e a 

sociedade em geral. No entanto, não basta disseminar as informações, é 

necessário que tais informações se transformem em conhecimento, pois, 

atualmente,  

debido a que las generaciones más jóvenes, es decir, los 
nacidos a lo largo de la década de los noventa, han sido 
socializados culturalmente bajo la influencia de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en sus diversas 
variantes (televisión digital, telefonía móvil, Internet, 
videojuegos, ...) éstos presentan una serie de rasgos de 
comportamiento social y cultural diferenciados respecto a los 
niños y adolescentes de décadas anteriores. Lo cual, en 
consecuencia, requiere que los padres y docentes nos 
planteemos nuevos modelos educativos y métodos de 
enseñanza (AREA, 2004, s/p). 

Na tentativa de analisar e compreender a escola atual, é preciso buscar 

definições para o que seria uma escola de qualidade em nossos dias, uma 

escola universal e democrática, participativa, autônoma e preocupada com o 

desenvolvimento de seus projetos educacionais e com a formação de seus 

alunos. 
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2.1 Escola, conhecimento e currículo 

É preciso saber que a função educativa da escola “ultrapassa a função 

reprodutora (...) para provocar o desenvolvimento do conhecimento privado de 

cada um de seus alunos/as” (GOMES, 1998, p. 22). 

Atualmente a escola está dividida entre a reprodução e a mudança, 

pois, por um lado, tem de utilizar o conhecimento social historicamente 

construído e condicionado para compreender o status quo – que, para a 

ideologia dominante, é o natural e verdadeiro, e que acaba sendo 

passivamente absorvido pelos alunos –; por outro lado, a escola tem de 

conseguir de alguma forma propiciar aos educandos espaços de relativa 

autonomia (GOMES, 1998). 

Como afirma Bernstein (1987 citado por GOMES, 1998, p. 25), 

A escola deve transformar-se numa comunidade de vida e, a 
educação deve ser concebida como uma contínua 
reconstrução da experiência. Comunidade de vida democrática 
e reconstrução de experiências baseadas no diálogo, na 
comparação e no respeito real pelas diferenças individuais, 
sobre cuja aceitação pode se assentar um entendimento 
mútuo, o acordo e os projetos solidários. O que importa não é a 
uniformidade, mas o discurso. O interesse comum realmente 
substantivo e relevante somente é descoberto ou é criado na 
batalha democrática e permanece ao mesmo tempo tão 
contestado como compartilhado. 

A escola, para cumprir seu papel social e atender as exigências atuais, 

deve repensar seus processos de ensino e de aprendizagem, e, neste quesito, 

docentes e alunos são sujeitos atuantes e desempenham um papel primordial 

nele, visto que 

el nuevo reto para la docencia es ayudar a reconstruir dicha 
información con la finalidad de convertirla en un conocimiento 
comprensible y con significado. Esta meta educativa requiere 
que en las aulas se potencie y se desarrolle en los alumnos las 
habilidades y competencias relacionadas con la búsqueda de 
información, con saber discriminar lo que es información útil y 
de interés para ciertos propósitos, analizar y contrastar datos 
obtenidos de diversas fuentes, así como aprender a 
organizarla, reconstruirla y difundirla. En definitiva, es enseñar 
a utilizar la enorme información disponible y ofertada por las 
TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) de forma 
inteligente y crítica (AREA, 2004, s/p). 
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Para que isto aconteça, é necessário que o gestor escolar supere a 

ação (apenas) administrativa e entenda a complexidade dos problemas 

educacionais, que exigirão dele uma visão mais crítica e abrangente, assim 

como uma atuação com ações articuladas, dinâmicas e participativas, a fim de 

mobilizar dinamicamente sua equipe de trabalho, principalmente os 

professores. Cabe ao gestor, ainda, usar de sua competência e energia como 

condições básicas para a melhoria da educação, dos sistemas de ensino e das 

escolas (LÜCK, 2010). 

No entanto, torna-se relevante, neste contexto, uma análise da escola 

como uma organização educativa, em que pode ser enquadrada em um 

modelo racional/burocrático ou em um modelo anárquico (LIMA, 2001). 

Conforme Lima (2001, p. 21), “O modelo racional acentua o consenso e 

a clareza dos objectivos organizacionais (que não constituem matéria relevante 

para a discussão) e pressupõe a existência de processos e de tecnologias 

claros e transparentes”. 

Neste modelo, a ação da organização é entendida como resultado de 

determinadas decisões deliberadas e calculadas racionalmente. Pode ser 

denominado modelo burocrático “um modelo que estuda as organizações como 

organizações burocráticas” (LIMA, 2001, p. 21). 

Esta racionalidade aparece em outros modelos, além do racional, e 

Lima (2001, p. 21) alerta que, “por outro lado, a burocracia em sentido 

weberiano, constitui o modelo mais racional, aquele que afasta erros, afectos e 

sentimentos (considerados irracionais) – desvios em relação ao curso racional 

da acção”. 

A burocracia é uma forma de dominação, uma dominação legal e, na 

opinião de Weber (citado por LIMA, 2001, p. 21), pode ser caracterizada como 

uma “forma superior em estabilidade, precisão, fiabilidade e alcance”.  

Nas escolas, o modelo burocrático reforça o enrijecimento das normas 

e estruturas formais, em que prevalece a rigidez, a delegação de autoridade, a 

departamentalização, a especialização, e não há preocupação com conflitos 
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organizacionais, com definição de objetivos e estruturas informais (LIMA, 

2001). 

Em contrapartida, às vezes nas situações em que  

se espera encontrar a racionalidade e o planejamento rigoroso, 
encontra-se, por vezes, uma realidade bem diferente, embora 
frequentemente envolta na retórica da racionalidade, isto é, 
pelo emprego retrospectivo da racionalidade, ou pela 
racionalidade a posteriori, como forma de legitimação, de 
procura de argumentos, depois da tomada de decisões (LIMA, 
2001, p. 29). 

Essas considerações nos levam a um tipo de organização em que se 

destaca a “anarquia organizada”. Constitui-se em um modelo em que os 

objetivos não são claros, mas sim conflitantes, e é uma realidade oposta ao 

modelo racional. Desse modo, possui três características gerais:  

 objetivos e preferências inconstantes e insuficientemente 
definidos e uma intencionalidade organizacional problemática. 

  Processos e tecnologias pouco claros e pouco 
compreendidos pelos membros da organização; 

 Participação fluída, tipo part-time (LIMA, 2001, p. 30). 

Essas organizações são inconstantes, indefinidas, e prevalece os 

procedimentos de tentativa-erro, resíduos de aprendizagens por acidentes em 

experiências anteriores. Além disso, os participantes não se envolvem 

totalmente em suas tarefas. É uma organização mutável e variável, comum na 

sociedade, e usa tecnologias não claras (LIMA, 2001). 

Os modelos organizacionais, citados por Lima (2001), estão sujeitos ao 

controles burocráticos dos governos e estão formalmente organizados e 

estruturados mediante modelos impostos. Desde a organização pedagógica 

aos currículos, perpassando até pelas avaliações dos alunos, é uma escola 

destinada à reprodução e não à criação. Modelos estes que não condizem com 

os dias atuais. No entanto, esse autor ressalta que  

o termo anarquia não significa má organização ou mesmo 
desorganização, mas sobretudo outro tipo de organização (por 
contraste com organização burocrática). Também não significa 
uma ausência de chefe ou direção, mas sim uma desconexão 
relativa entre os elementos da organização (LIMA, 2001, p. 46). 
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Ainda quanto à organização escolar, Lima (2005) assegura, ainda, que 

há dois planos organizacionais analíticos: o plano das orientações para a ação 

organizacional e o plano da ação organizacional, em que no primeiro tipo de 

plano devem-se considerar as estruturas formais e informais, que podem ser 

entendidas como: formais são aquelas produzidas pela administração geral, no 

caso das escolas públicas, as produzidas e veiculadas pelos governos 

municipais, estaduais e federais. São vistas oficialmente como únicas e 

homogêneas em todas as escolas. 

São, portanto, “reguladas por regras formais-legais (normas) com 

caráter impositivo, estruturadas e codificadas, geralmente em linguagem 

jurídica (ou nela inspirada), e estão inscritas por suportes oficiais” (LIMA, 2005, 

p. 51). Quando tais regras forem substituídas, o serão por processos 

semelhantes, informados aos atores que compartilham a mesma instituição, 

obedecerão a uma hierarquia vertical e formal e serão distribuídas atribuições e 

competências; este modelo é o preferido pela administração centralizada, pois 

poderá exigir o desempenho mediante a legitimação e o cumprimento de leis e 

regulamentos fiscalizados. Quando a escola está centrada nesta estrutura, fica 

presa ao cumprimento de leis, regulamentos e afins e tem por dever cumpri-los 

e prestar contas à administração geral. 

Já as estruturas informais, também conhecidas como ocultas, não 

estão descritas em documentos, mas são conhecidas por todos os membros da 

instituição e desconhecidas aos que não pertencem àquele meio. São 

produzidas no interior das instituições e não são determinadas formalmente por 

instâncias superiores (LIMA, 2005). 

Sendo assim, é admissível que uma instituição escolar seja movida por 

regras formais quando pensamos em seu currículo prescrito (ou formal), em 

seu calendário oficial, nos critérios para aprovação ou reprovação de seus 

alunos, por exemplo, no entanto, a escola é também movida às regras 

informais, próprias daquela instituição, por exemplo, por projetos desenvolvidos 

no interior da escola, organização de conteúdos, avaliação dos alunos, enfim, 

regras que não são determinadas pela administração geral. 
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Quanto aos currículos, Hutmacher (1995) afirma que o currículo formal 

(programas e planos oficiais) difere-se do currículo real  

que engloba tudo o que os alunos aprendem, através de sua 
experiência escolar (graças ao domínio do currículo formal) 
mas também ao simples facto de irem a escola, de exercerem 
a actividade de aluno, de viverem numa organização social de 
massa, num tecido institucional e relacional eu lhes atribui um 
lugar, que lhes permite um conjunto de interacções e de 
experiências com os colegas e com os professores, etc) 
(HUTMACHER, 1995, p. 49). 

Normalmente chamado de currículo oculto, trata-se das aprendizagens 

cotidianas do aluno, das vivências do dia a dia, informais, ou seja, trata-se 

realmente da vida escolar do aluno (HUTMACHER, 1995). 

Já para Young (1977 citado por GOODSON, 2008, p. 18) há duas 

ideias sobre currículo a serem relevadas: currículo como fato e currículo como 

prática. O currículo “como fato”  

precisa ser considerado não como mera ilusão, camada 
superficial da prática escolar de alunos e professores, mas 
como uma realidade social, historicamente específica, 
expressando relações de produção particulares entre as 
pessoas. Semelhante currículo é uma mistificação quando se 
apresenta como algo que possui vida própria e confunde as 
relações humanas nas quais, como qualquer conceito de 
conhecimento, está embutido, fazendo da educação uma coisa 
que as pessoas não podem compreender nem controlar. 

Já, quanto ao “currículo como prática”, este pode ser entendido como  

as intervenções e ações subjetivas dos docentes e discentes, 
impedindo-nos de entender o surgimento e persistência 
históricos de determinados conceitos, conhecimentos e 
convenções (como por exemplo, as matérias escolares). Ao 
sermos impedidos de poder situar historicamente os problemas 
da educação contemporânea, ficamos também impossibilitados 
de entendê-los e controlá-los. 

Ao refletirmos sobre as definições apresentadas, percebemos que o 

currículo não pode ser pensado como um processo estático, pois, ao mesmo 

tempo que é um fato, que ocorre dentro de determinada realidade social, 

envolvendo pessoas e fatos históricos, o currículo carrega em seu bojo 

ideologias nem sempre percebidas pelos sujeitos que integram seu contexto e, 
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ao mesmo tempo, não nos possibilita entender e controlar a situação que 

vivemos. 

A reflexão sobre as infinitas oportunidades de construção de 

conhecimento, formal e informal, é potencializada nas escolas por meio da 

participação dos atores que convivem na unidade escolar, dos mais diversos 

segmentos da instituição escolar, pois a gestão e o modelo educacional 

influenciam na ação dos professores e na vida dos alunos.  

Quanto às práticas educativas e a construção de conhecimento no 

ambiente escolar, Vasconcellos (1993) alerta-nos para a necessidade de que 

haja motivação para que se estabeleça um vínculo entre o aprendiz e o objeto 

a ser aprendido. Desse modo, para ele é necessário que o professor estimule 

seus alunos a estabelecer relações entre o que já sabem sobre o objeto de sua 

aprendizagem e o que ainda podem saber sobre o assunto, além de se manter 

uma relação consciente entre aprendiz e objeto, ao mesmo tempo em que se 

desenvolva uma responsabilidade investigativa para uma construção autônoma 

dos conhecimentos.  

Na verdade, para Vasconcellos (1993) a construção do conhecimento 

deve ocorrer após um confronto inicial entre sujeito e objeto, para depois se 

construir uma relação com o objeto por meio de pesquisas, investigações, 

exercícios, assim como outras relações por meio de práticas educativas. 

“Conhecer é estabelecer relações” (VASCONCELLOS, 1993, p. 46), e 

cabe ao professor organizar atividades e práticas abrangentes e com 

complexidade que proporcionem uma real relação entre o objeto a ser 

conhecido e o aluno. A partir do momento em que relações são conhecidas e 

estabelecidas, é possível que o aluno elabore e expresse a síntese de seus 

conhecimentos. Esse processo ocorrerá de maneira contínua, pois a 

aprendizagem não se esgota. O aluno reúne em seu percurso elementos que 

servem de alicerce a seus conhecimentos, de forma coerente para que seus 

conceitos se tornem sólidos; o professor, por sua vez, deve acompanhar e 

interagir com “o caminho da construção do conhecimento que o educando está 

fazendo” (VASCONCELLOS, 1993, p. 47). 
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As mudanças sociais e atuais exigem das escolas, dos alunos e 

professores adequações e inovações. Carbonell (2002, p. 59) destaca que as 

inovações educativas devem atender a “diversos ingredientes e 

potencialidades do saber” e destaca que, ao pensarmos em preparar nossas 

aulas, devemos ater-nos a uma educação holística e integral, ou seja, 

precisamos não apenas pensar na cognição, mas também nos aspectos 

afetivos, sociais e culturais. O autor ainda destaca que a relevância do 

conhecimento é indispensável, pois ele se desenvolve por meio do pensamento 

reflexivo e compreensível.  

Carbonell (2002) também afirma que o conhecimento é público e 

democrático, deve-se observar a escola e seu entorno, além de ter significados 

e ser enriquecido com experiências pessoais. Enfim, o autor defende que a 

busca pelo conhecimento deve ter mais perguntas que respostas. 

Em relação à função de educar neste momento social, Takahashi 

(2000) relata que a educação é elemento-chave para a construção de uma 

sociedade com menor desnível entre os indivíduos, regiões e países. 

Para tanto, em relação à construção do conhecimento pelos alunos, é 

necessário que o educador estimule-os a estabelecer vínculos entre os 

conhecimentos que já possuem e os que estão adquirindo, assim são 

estabelecidos vínculos entre o sujeito e o objeto a ser conhecido. É necessário 

que se mantenha esse vínculo no decorrer de todo o processo educativo e que 

os alunos tenham consciência do quanto são responsáveis pela construção de 

seu conhecimento. Cabe ao educador, portanto, criar situações de 

aprendizagem para que este fato ocorra.  

Em contrapartida, a construção do conhecimento ocorre quando há 

confronto entre o sujeito e o objeto. Cabe ao professor utilizar estratégias no 

decorrer de sua prática educativa que possibilitem ao educando ter contato 

com o objeto a ser conhecido, por meio de atividades, exercícios, pesquisas, e 

que se estabeleça uma relação que permita aproximar os envolvidos neste 

processo.  
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Ao buscarmos práticas educativas para a elaboração do conhecimento 

para a sociedade atual, deparamo-nos ainda com a afirmação de Kenski (2007) 

de que a educação atual, todos os cidadãos, incluindo a educação do aluno e 

também do professor é criarmos oportunidades e condições para que se 

desenvolva a autonomia e que todos possam aprender a usar, interagir e 

também participar socialmente e, desse modo, “integrar-se em novas 

comunidades e criar novos significados para a educação num espaço mais 

alargado” (KENSKI, 2007, p. 67). 

É interessante também ressaltar as ideias de Ponte (2004 citado por 

KENSKI, 2007, p. 67), que disserta sobre os rumos da sociedade e das 

tecnologias, alertando que não há um rumo previsível e determinado, e que 

não basta apenas dominar as técnicas, pois a escola deve contribuir “para uma 

nova forma de humanidade, onde a tecnologia esteja fortemente presente e 

faça parte do cotidiano, sem que isso signifique submissão à tecnologia”. 

 

2.2 A Gestão Escolar e os desafios atuais 

 A construção de uma sociedade democrática se faz pela participação e 

pela vivência em organizações democráticas. Assim,  

Consubstanciada na idéia e na designação de ‘gestão 
democrática das escolas’, a participação de professores e a de 
alunos está radicada num quadro de valores que, embora, 
jamais tenha sido consensual, entronca na própria idéia de 
democracia (...). Participar é um direito reclamado e 
conquistado através da afirmação de certos valores 
(democráticos) e da negação de outros que estiveram na base 
de uma situação de não participação forçada ou imposta 
(LIMA, 2005, p. 70). 

Portanto, mudanças quanto às formas de gestão têm sido anunciadas 

e podem ser favorecidas pelo uso das TIC. Conforme Almeida (2006, p. 102), 

A incorporação das TIC nas distintas atividades realizadas no 
cotidiano de uma organização educativa está diretamente 
relacionada com a mobilização dos seus profissionais, cujo 
apoio e compromisso com as mudanças não se limitam ao 
âmbito pedagógico ou aos controles técnico-administrativos, 
pois mesclam diferentes dimensões da gestão e múltiplos 
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papéis das lideranças. Os líderes educacionais assumem a 
gestão da instituição em suas distintas dimensões: técnico-
administrativa, pedagógica, política e social. 

Desta forma, surge um novo modelo de gestão que, a priori, não é 

usado de maneira espontânea e automática, pois essas pessoas são marcadas 

por valores e princípios adquiridos ao longo dos anos. Mesmo sabendo-se que 

o processo de administração escolar funcionalista 
predominante na década de 1960 já não dê conta das 
necessidades atuais da escola, ainda persistem marcas na 
cultura, reveladas nas pessoas (gestores, professores e pais) e 
nas ações articuladas entre o âmbito administrativo e 
pedagógico, que engloba também o aspecto político, cultural, 
social, histórico e financeiro (VALLIN; RUBIM, 2007, p. 86). 

Esse novo modelo de gestão tem sido explicitado legalmente há algum 

tempo e nos conduz ao princípio de gestão democrática do ensino. Além disso, 

sugere mudanças no perfil do gestor educacional, atribuindo-lhe novas funções 

e exigindo habilidades diferentes daquelas que por muitos anos prevaleceram 

em nossas escolas: o modelo burocrático e conservador. 

Para Alonso (2003, p. 23),  

a Administração Escolar em todos os níveis, mais 
especialmente a que se realiza na unidade escolar, sob a 
responsabilidade do diretor, tem sido alvo de inúmeras críticas 
nos últimos anos, suscitado uma revisão profunda de seu 
significado e importância para a consecução dos objetivos 
educacionais almejados pela escola. 

A descentralização do poder, neste caso, do poder do gestor, com o 

objetivo de agilizar, particularizar seu trabalho, colocando-o próximo à realidade 

da escola que dirige e, principalmente, para que reveja o significado social da 

instituição escolar, deve-se à necessidade de adequar-se ao momento atual e 

ater-se às novas demandas e expectativas depositadas na educação. 

Nas palavras de Alonso (2003, p. 29), é preciso  

(...) de um lado, atender às modernas exigências econômicas e 
sociais decorrentes da expansão do mercado e da 
globalização; de outro possibilitar a reconstrução de culturas 
nacionais e locais, preparando os jovens para uma participação 
efetiva no social. Em outras palavras, a educação terá que 
orientar-se para a formação de pessoas conscientes e críticas, 
que participem ativamente do social; portanto, pessoas 
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capazes de definir as próprias necessidades de aprendizagem 
e conhecimento. 

Alonso (2003) ainda afirma que atualmente, para pensarmos sobre a 

Administração Escolar, é necessário analisar e refletir sobre a escola tanto do 

ponto de vista estrutural, organizacional, quanto funcional, isto é, “a forma 

como a escola desempenha sua função e os fundamentos em que se apóia” 

(ALONSO, 2003, p. 25). Neste caso, a maneira como os gestores 

(...) encaram seu papel e o desempenho do seu papel, revela 
com freqüência um descompromisso com o pedagógico, 
deixando os resultados do desempenho escolar sob a 
responsabilidade estrita do professor e, eventualmente, dos 
coordenadores pedagógicos, quando existem (ALONSO, 2003, 
p. 29). 

É pertinente refletir, então, sobre os gestores e seu trabalho 

pedagógico, para, a partir disto, buscar indicadores para uma gestão 

democrática e participativa. Esse tipo de gestão requer que “o fortalecimento 

da atuação dos líderes da gestão escolar democrática se instaura 

concomitantemente com a gestão das tecnologias disponíveis na escola e com 

a busca de condições para o seu uso no ensino e na aprendizagem” 

(ALMEIDA, 2006, p. 105). 

No entanto, é necessário considerar que durante muitos anos a escola 

foi coagida ao exercer sua missão institucional. Principalmente entre as 

décadas de 70 e 80, durante as políticas autoritárias, centralizadoras, com 

estruturas burocráticas verticalizadas. Os brasileiros foram tolhidos do poder de 

participação e crítica. O governo militar se alicerçou 

com base no fortalecimento centralizador do Poder Executivo e 
pautando as ações administrativas pelo primado do econômico 
sobre os aspectos políticos e sociais. Neste contexto, a 
ideologia tecnicista serviu como um invólucro mistificador do 
projeto "Brasil Grande Potência" que os governos dos generais-
presidentes utilizaram para justificar a supressão das 
liberdades democráticas e, por conseguinte, a repressão 
política que se abateu contra as tendências oposicionistas. 
Assim, a propensão em transformar o Estado aos moldes de 
uma grande empresa, gerenciada por técnicos que 
absorvessem as funções da política pela dita eficiência que 
eles representavam, constituiu-se no leitmotiv da ideologia 
tecnicista que embalou o regime militar (FERREIRA JR.; 
BITTAR, 2008). 
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Nesse contexto a educação ficou subordinada  

à lógica econômica de modernização acelerada da sociedade 
brasileira, a tecnoburocracia lançou mão da teoria do capital 
humano, ou seja, impõem o discurso unilateral de que o único 
papel a ser desempenhado pela educação era o de maximizar 
a produtividade do PIB, independente da distribuição da renda 
nacional (FERREIRA JR.; BITTAR, 2008). 

A educação estava à mercê da tecnocracia com a ideologia tecnicista 

em vigor, com ideias postas dogmaticamente, com o objetivo único de legitimar 

a economia e a educação. Cabe informar que os militares e tecnocratas 

impuseram uma nova legislação educacional, a Lei 5.540/68, que norteou o 

ensino superior no Brasil e determinou, entre outras ações, a extinção da 

cátedra, a unificação dos vestibulares e agrupou faculdades em universidades 

visando maior produtividade e eficácia. Além disso, estabeleceu cursos de 

curta duração e instituiu o curso básico para suprir deficiências do segundo 

grau (ARANHA, 1996). 

 Já a Lei 5.692/71 regulamentou os ensinos fundamental e médio, cujo 

destaque foi a inclusão das disciplinas (obrigatórias): Educação Física, 

Educação Moral e Cívica, Educação Artística, Programa de Saúde e Religião 

(obrigatória nas escolas, mas optativa aos alunos). A disciplina Filosofia foi 

excluída dos currículos e História e Geografia passaram a compor a disciplina 

Estudos Sociais (1º Grau) (ARANHA, 1996). 

Houve ainda o acordo MEC-Usaid (Ministério da Educação e Cultura e 

United States Agency for International Development), em que a partir dele o 

Brasil passou a receber assistência técnica e cooperação financeira dos 

Estados Unidos para a implantação de sua reforma (ARANHA, 1996). 

Consequentemente, desenvolveu-se no país “uma reforma autoritária, vertical, 

domesticadora, que visa atrelar o sistema educacional ao modelo econômico 

dependente, imposto pela política norte-americana para a América Latina” 

(ARANHA, 1996, p. 213).  

Mello (1993) relata que as escolas eram ordenadas de fora para 

dentro, em que no interior delas quase não existia espaços de discussões e 

decisões, formas de organização, modelos pedagógicos, diálogos entre os 
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envolvidos no processo escolar. Somente no final da década de 80 e início dos 

anos 90 é que as discussões sobre descentralizações ganharam espaço, bem 

como a escola foi reconhecida como um local privilegiado para 

desenvolvimento das capacidades dos indivíduos.  

Em decorrência dos fatos citados, os profissionais da educação, frutos 

desse período educacional e histórico (da ditadura militar), trouxeram de sua 

vida acadêmica uma formação fragmentada, moldada para formar o 

profissional executor de tarefas, servil e obediente, sem iniciativa própria, 

privado de reflexão. Muitos desses profissionais ainda se encontram no 

mercado de trabalho e, possivelmente, também no interior das ETEC, contexto 

de estudo deste trabalho. 

Hutmacher (1995) alerta que as mudanças que ocorrem nas 

instituições escolares fazem com que os responsáveis pela instituição sintam-

se incompetentes, pois fogem do controle dos regimentos e decretos; no 

entanto, é visível que um novo modelo de instituição está surgindo, um modelo 

com mais autonomia. 

Porém, o autor afirma ainda que autonomia  

não significa, inevitavelmente, uma melhoria na qualidade; em 
última análise, é o uso da autonomia que é determinante. E 
este uso depende, nomeadamente, da maneira como se pensa 
o estabelecimento de ensino, o seu lugar no sistema educativo, 
o seu modo de organização interna, a organização do trabalho, 
a partilha de tarefas e das responsabilidades, atribuição dos 
recursos humanos e materiais, as estratégias de avaliação e as 
formas de regulação das relações de trabalho (HUTMACHER, 
1995, p. 75). 

Busca-se, portanto, uma escola com mais autonomia, com 

possibilidades de participação dos envolvidos no processo educativo, com 

democracia. Porém, cabe destacar que 

otorgar mayor autonomía a las escuelas, puede conducir a una 
nueva etapa de desarrollo de innovaciones y a la multiplicación 
de redes de cooperación entre las organizaciones educativas. 
Pero también acentuar las diferencias y las desigualdades. 
(ALVAREZ, 2002, p. 17). 
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Neste caso, quando se trata de autonomia e do fato de que podem se 

acentuar as diferenças e desigualdades, o autor se refere às escolas da 

Nicarágua e relata que o contexto social em que a escola esta incluída traz 

consequências para o processo de autonomia, pois escolas em bairros mais 

pobres, professores e diretores levam tempo para concretizar um processo de 

democracia e autonomia, diferentemente do que ocorre em bairros mais ricos, 

onde essas experiências tendem a ser mais exitosas (ALVAREZ, 2002). 

Ao analisar este problema, aponta que ele 

consiste en compensar las carencias de aquellos grupos con 
menor capital social, humano y económico para que su ponto 
de partida no sea inferior. Sin recursos para las escuelas 
públicas, el fortalecimiento de la capacidad y el capital social 
local, y sin una alteración radical del marco institucional, las 
probabilidades de éxito del modelo de autonomía escolar no 
parecen muy altas (ALVAREZ, 2002, p. 18). 

Para que o processo de autonomia escolar alcance triunfo é necessária 

a ampliação de oportunidades de participação das famílias, professores, 

alunos, além de compreender que há necessidade de novas formas de 

trabalho, de professores capacitados e que a gestão deve ser democrática e 

participativa (ALVAREZ, 2002). 

Nesse sentido, é fundamental ressaltar o papel das tecnologias na 

formação profissional, em especial, nas escolas técnicas, e, além dos fatos 

expostos, há de se relevar a possibilidade de que o gestor esteve à parte da 

introdução das tecnologias na escola, muitas vezes não lhe atribuindo a devida 

importância (VALLIN; RUBIM, 2007). 

Cabe pensarmos na formação dos gestores escolares, quer seja ela 

inicial ou continuada, ao propiciarmos a estes profissionais vivências e 

reflexões sobre a sociedade atual e também sobre a incorporação de 

tecnologias nas escolas, de modo a analisar o papel que elas têm nas esferas 

técnico-administrativas e pedagógicas, uma vez que  

não basta preparar os dirigentes para uma aplicação da 
tecnologia às suas tarefas estritamente burocráticas. É preciso 
mais do que isso, é necessário que eles atentem para o 
significado desse trabalho como meio para a realização dos 
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objetivos educacionais de natureza pedagógica, razão última 
da existência da escola (ALONSO, 2003, p. 30). 

Evidencia-se assim a importância da realização de programas de 

integração de tecnologias nas escolas que envolvam as lideranças das escolas 

e todos os profissionais que fazem parte da equipe de gestão, pautados pelos 

princípios da gestão democrática. 

 

2.3 Gestão Escolar Democrática 

O princípio da gestão democrática foi estabelecido já na Constituição 

de 1988, que usou pela primeira vez o termo “gestão democrática do ensino 

público” na forma da lei6, quando apresentou no artigo 206 que o ensino seria 

ministrado com base nos princípios da gestão democrática do ensino público. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, 

reforçou esta terminologia e este princípio quando ratificou os preceitos 

constitucionais e especificou, entre outros aspectos, os níveis e modalidades 

que compõem a educação nacional, a organização do sistema de ensino no 

país, as formas de financiamento e as competências dos entes federados – 

União, Estados e Municípios.  

A LDB estabeleceu que 

Artigo 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas de 
gestão democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios. 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes7. 

                                                            
6 De acordo com a Constituição Federativa do Brasil, no artigo 206, inciso VI. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 23 de 
janeiro de 2011. 
7 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 – artigo 14. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 21 de janeiro de 2011. 
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A concepção de gestão democrática está relacionada à participação 

dos profissionais da educação em seu fazer pedagógico e à participação da 

comunidade escolar nos processos decisórios da escola. Isto significa que ela 

leva à descentralização do poder, no sentido de possibilitar que os diferentes 

atores do processo pedagógico participem de decisões, diretamente ou por 

meio de representações, sendo as TIC um meio favorável ao compartilhamento 

de informações e à tomada de decisões em conjunto. 

Trata-se, portanto, da administração do ensino de forma compartilhada 

com os demais atores envolvidos no processo de aprendizagem, que não 

apenas o gestor principal, significando também, conforme o Parecer CNE 

05/2005,  

gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, 
que integre as diversas atuações e funções do trabalho 
pedagógico e de processos educativos escolares e não-
escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à 
administração, à coordenação, ao acompanhamento, à 
avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como 
análise, formulação, implementação, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas e institucionais na área de 
educação (BRASIL, 2005, p. 8).  

No que se refere à legislação do Estado de São Paulo, as Normas 

Básicas do Regimento Escolar seguem a mesma direção e estabelecem como 

princípio a gestão democrática. Em seu artigo 9º, capítulo I, título II, afirma que:  

Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão 
democrática na escola far-se-á mediante a: 

I - participação dos profissionais da escola na elaboração da 
proposta pedagógica; 

II - participação dos diferentes segmentos da comunidade 
escolar – direção, professores, pais, alunos e funcionários – 
nos processos consultivos de decisórios, através do conselho 
de escola e associações de pais e mestres (SÃO PAULO, 
1998). 

A gestão democrática se firma na medida em que agrega os diferentes 

grupos da escola comprometidos com o processo educativo. Assim, a gestão 

escolar também se realiza por meio do conselho de escola, de ações conjuntas 

com as Associações de Pais e Mestres (APM), de reuniões junto ao grêmio 

estudantil (representações de alunos).  
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Observa-se que a tarefa de garantir a articulação da APM, do grêmio 

estudantil, do conselho de escola, segundo critérios das Normas Regimentais 

Básicas, é da direção da escola, em que a presença de um gestor democrático 

nesta tarefa é imprescindível.  

Há ainda outro tipo de conselho que compõe uma gestão democrática 

– os conselhos de classe e série – cujas atribuições, de acordo com o artigo 

20, são  

I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre 
turnos e entre séries e turmas; 

II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino 
e de aprendizagem; 

III - favorecer a integração e seqüência dos conteúdos 
curriculares de cada série/classe; 

IV - orientar o processo de gestão do ensino (SÃO PAULO, 
1998). 

Os temas gestão escolar e autonomia têm se tornado foco de 

discussões e debates políticos e pedagógicos desde a década de 1980. Após 

anos de ditadura militar, a luta pela (re)construção nacional e pela construção 

de uma sociedade mais justa perpassa também pelo ambiente escolar, e uma 

das conquistas no setor educacional foi a liberdade de ação e decisão por meio 

da Constituição e da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Diretrizes, normas, programas e políticas garantem o acesso, a 

permanência, a gestão democrática e o financiamento da educação em 

diferentes níveis e modalidades. Os governos, quer sejam eles da União, do 

Estado ou Município, têm conduzido as políticas relacionadas à gestão da 

educação e incentivado experiências pedagógicas e administrativas, 

focalizando a gestão participativa nas escolas.  

Neste sentido, Nóvoa (2006) afirma que a escola atual passa por uma 

descentralização e por um investimento das escolas como lugares de 

formação, onde a  

autonomia pedagógica, curricular e profissional implica um 
esforço de compreensão do papel dos estabelecimentos de 
ensino como organizações funcionando numa tensão dinâmica 
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entre a produção e reprodução, entre a liberdade e a 
responsabilidade (NÓVOA, 2006, p. 17).  

Cabe à gestão escolar direcionar, mobilizar condições e estabelecer 

um direcionamento para se obter resultados eficazes e eficientes no ambiente 

escolar, a fim de sustentar e dinamizar a cultura das escolas, pois é sabido que 

os problemas como melhoria de condições físicas, investimento em 

capacitações, metodologias de ensino são inter-relacionados e globais, e não 

se resolvem se focados individualmente. É necessário agir conjuntamente, pois 

no ambiente escolar todos os problemas estão interligados e as soluções 

também estão em conjunto.  

Ao ignorar o princípio da gestão democrática as escolas perdem 

qualidade, pois as decisões sobre elaboração do projeto pedagógico, o destino 

das verbas e as demais vantagens de uma gestão democrática são 

compartilhados entre a comunidade e a equipe gestora, fazendo com que todos 

os atores envolvidos na comunidade escolar sintam-se, de fato, parte da 

escola. Com a participação de pessoas diferentes, das esferas administrativa, 

pedagógica e política, a co-responsabilidade pela escola passa a ser de todos, 

além do comprometimento ético.  

Para Bancovsky (2008), cabe ao gestor escolar ter a visão da 

totalidade e da complexidade da escola, do mundo, de forma geral, para poder 

proporcionar a todos os envolvidos no processo escolar uma educação com 

respeito, liberdade e dignidade. 

Ainda quanto à gestão escolar, Lück (2000, p. 8) afirma que ela  

(...) constitui uma dimensão importantíssima da educação, uma 
vez que, por meio dela, observa-se a escola e os problemas 
educacionais globalmente, e se busca abranger, pela visão 
estratégica e de conjunto, bem como pelas ações interligadas, 
tal como uma rede, os problemas que, de fato, funcionam de 
modo interdependente. 

A autora ressalta ainda que 

é uma dimensão, um enfoque de atuação, um meio e não um 
fim em si mesmo, uma vez que o objetivo final da gestão é a 
aprendizagem efetiva e significativa dos alunos de modo que, 
no cotidiano que vivenciam na escola, desenvolvam 
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competências que a sociedade demanda, dentre as quais se 
evidenciam: pensar criticamente, analisar informações e 
proposições diversas, de forma contextualizadas; expressar 
idéias com clareza, tanto oralmente como por escrito; empregar 
a aritmética e a estatística para resolver problemas e conflitos 
dentre outras competências necessárias para a prática de 
cidadania responsável (LÜCK, 2000, p. 8). 

Assim, o sentido da aquisição dos conhecimentos escolares torna-se 

mais complexo, uma vez que a aprendizagem do aluno ultrapassa os limites da 

sala de aula e está focado na escola como um todo. Dessa maneira, o modo 

como a escola está organizada, seu funcionamento e gestão determinam o 

sucesso ou não sucesso da aprendizagem dos alunos. 

Heloísa Lück (2010, p. 15) ressalta de modo pertinente que 

a institucionalização da democracia, associada ao 
aprimoramento da eficiência e da qualidade da educação 
publica, tem sido uma força poderosa a estimular o processo 
de mudanças na forma de gerir escolas no Brasil. A 
participação da comunidade escolar, incluindo professores, 
especialistas, pais, alunos, funcionários e gestores escolares, é 
parte desse esforço, que promove o afastamento das tradições 
corporativas e clientalistas, prejudiciais à melhoria do ensino, 
por visarem ao atendimento de interesses pessoais e de 
grupos. 

Podemos afirmar, portanto, que a gestão democrática nas escolas é 

prevista e também regulamentada por leis; no entanto, cabe ao gestor a 

realização de uma gestão democrática e participativa. Não basta apenas existir 

leis que determinem a gestão democrática, pois ela só se efetiva quando o 

gestor garante mecanismos para que ela ocorra, ou seja, é necessário 

promover o envolvimento e a participação dos diferentes atores envolvidos no 

ambiente escolar, respeitando suas peculiaridades e diferentes formas de 

organização. 

Finalmente, Lück (2010) destaca que 

a gestão educacional corresponde ao processo de gerir a 
dinâmica do sistema de ensino como um todo e de 
coordenação das escolas em específico, afinado com as 
diretrizes e políticas educacionais publicas, para a 
implementação das políticas educacionais e projetos 
pedagógico das escolas compromissado com os princípios da 
democracia e com métodos que organizem e criem condições 
para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, 
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no âmbito de suas competências) de participação e 
compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação 
de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação 
com retorno de informações) e transparência (demonstração 
publica de seus processos e resultados). A gestão escolar 
abrange, portanto, a articulação dinâmica do conjunto de 
atuações como prática social que ocorre em uma unidade ou 
conjunto de unidades de trabalho, o que passa a ser enfoque 
orientador da ação organizadora e orientadora do ensino, tanto 
no âmbito macro (sistema) como micro (escola) e na interação 
de ambos âmbitos. 

A gestão democrática deve se fazer presente nas escolas, pois 

atualmente é esperado que a escola forme cidadãos participantes e ativos, 

conscientes de seu papel social; forme o “ser humanizado”; busque não 

apenas aperfeiçoar o cognitivo, mas também o lado afetivo, moral, social de 

seu aluno, tornando-o capaz de conviver e respeitar as diversidades; 

desenvolver nos alunos as habilidades de pesquisar, criar, desenvolver 

diferentes habilidades por meio de diferentes ambientes de aprendizagem; 

propiciar situações que facilitem o desenvolvimento de habilidades gerais, 

competências amplas, versatilidade e capacidade de ajustar-se a novas 

situações de trabalho (ALONSO, 2003). 

Para cumprir tais objetivos, é esperado que o gestor escolar: 

 Promova mudanças estruturais – flexibilidade; 

 Utilize os diferentes espaços de informação; 

 Faça parcerias com outras instituições; 

 Incorpore a tecnologia na aprendizagem; 

 Viabilize a participação dos alunos nas decisões de forma 
responsável; 

 Estimule a aprendizagem ativa e a participação em projetos; 

 Propicie o desenvolvimento profissional dos professores e 
administradores; 

 Favoreça a participação da comunidade na escola – 
conselhos consultivos; 

 Abra a escola para o meio exterior, extraindo do social os 
elementos necessários ao processo de mudança e renovação 
da instituição; 

 Assuma com responsabilidade os resultados do trabalho 
escolar – sucesso ou fracasso – e defina a sua política de 
ação a partir deles; 
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 Coloque o administrativo a serviço do pedagógico pondo em 
execução o Projeto Pedagógico da Escola, elaborado com a 
comunidade escolar; 

 Mantenha o currículo e sua implementação no centro das 
atenções, definindo prioridades em função dele (ALONSO, 
2003, p. 35-36). 

Devemos, portanto, redefinir papéis em relação aos determinantes 

histórico-sociais por qual a sociedade passa e adequarmo-nos às exigências 

atuais desta nova realidade, identificando as prioridades sociais que definem os 

objetivos das escolas para empenharmo-nos em sua realização e cabe ao 

gestor organizar e liderar processos e pessoas em busca de tais objetivos. 

E, como o gestor escolar é o sujeito principal desta pesquisa, acatamos 

também a definição prescrita por Almeida e Alonso (2007, p. 16), quando 

afirmam que ele é um 

(...) professor-educador, responsável pelo funcionamento da 
escola e pelo seu desempenho, em suma, é ele quem 
organiza, dirige e coordenada todo o trabalho que se realiza na 
escola, cuidando para que as ações em geral sejam dirigidas a 
objetivos educacionais previamente estabelecidos pela 
comunidade escolar. Ele se confunde com a figura do diretor, 
porém, além deste, outros educadores participam da gestão 
escolar, mesmo porque é um trabalho que envolve diferentes 
competências e conhecimentos, exigindo a composição de 
uma equipe de trabalho. 

 O gestor tem o desafio, entre tantos outros, de incentivar a comunidade 

escolar para construir um ambiente permeado pelos avanços tecnológicos, 

ligado à modernização e globalização da sociedade. Sendo assim, o uso das 

TIC nos ambientes escolares e suas múltiplas possibilidades proporcionarão 

aos gestores e comunidade escolar vivenciarem a democracia em diversos 

aspectos. 

 

2.4 Gestão Escolar e Tecnologias 

O Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, sob a responsabilidade do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, em parceria com a Microsoft Brasil e 
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Secretarias Estaduais da Educação, tinha como objetivo formar gestores 

escolares da rede publica estadual de São Paulo para o uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) no cotidiano das unidades de 

ensino pelas quais são responsáveis e promover situações para a inserção das 

TIC na prática pedagógica, propiciando ao aluno uma aprendizagem 

significativa.  

Iniciou-se em 2004 com o objetivo de preparar gestores da rede pública 

de ensino para a incorporação de Tecnologias de Comunicação e Informação 

(TIC) na gestão escolar e no cotidiano da escola, o curso foi fundamentado em 

contextualização, articulação entre a teoria e prática, aprendizagem a partir de 

experiências, reflexão sobre a ação e trabalho coletivo entre os pares. Assim, 

buscou formar as equipes de gestão das unidades de ensino para o uso de 

tecnologias como suporte à gestão, além da articular as dimensões técnico-

administrativas e pedagógicas. 

Para os profissionais do Centro Paula Souza, as atividades de 

formação desenvolvidas por meio do curso ocorreram no período de fevereiro a 

setembro de 2009. Para atender a demanda do Centro Paula Souza, o projeto 

foi reformulado articulando seus princípios e fundamentos com a realidade 

desse sistema de ensino técnico e tecnológico. Assim, o curso passou por uma 

reformulação necessária e pertinente à realidade dos gestores, das Unidades 

de Ensino e das características dos alunos.  

As propostas de ação deste curso foram estruturadas no diálogo entre 

as instituições envolvidas, a fim de atender as reais necessidades e demandas 

do Centro Paula Souza e os princípios teóricos e metodológicos adotados 

pelos projetos desenvolvidos pela equipe do Programa de Pós-Graduação: 

Currículo da PUC/SP, resguardando a coerência teórica, a articulação dos 

conceitos e as características das tecnologias que dão suporte à formação 

(solução Microsoft para EaD) e que são aplicadas na prática dos participantes 

em suas unidades de ensino e na elaboração de trabalhos propostos durante a 

formação (ALMEIDA; ALONSO, 2007). 
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Os participantes do curso foram a Administração Central do Centro 

Paula Souza; os diretores das unidades de ensino; as equipes gestoras das 

FATEC (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e ETEC (Escolas 

Técnicas Estaduais); os coordenadores pedagógicos, vice-diretores e 

coordenadores de curso; diretores de serviços administrativos, de serviços 

acadêmicos; assistentes técnico-administrativos; chefes de departamento; e 

professores que atuam em posição de liderança. Este projeto de formação foi 

desenvolvido com a participação de pós-graduandos (mestrandos e 

doutorandos) integrados aos educadores da rede pública.  

O Projeto Gestão Escolar e Tecnologias teve como principais 

propósitos  

 promover a articulação entre teoria e prática;  

 desenvolver metodologias de formação apropriadas à 
realidade da rede de ensino e ao contexto das escolas; 

 propiciar o avanço do conhecimento na área de formação 
por meio da pesquisa científica e do desenvolvimento de 
projetos institucionais;  

 socializar a produção resultante das pesquisas e 
experiências realizadas com a publicação de livros e/ou artigos 
para revistas e periódicos da área (ALMEIDA; ALONSO, 2007, 
p. 14). 

Trata-se de um projeto de formação de gestores para a  

utilização das TIC no cotidiano da escola e na gestão escolar, 
bem como para apoiar os professores, comprometer-se com 
eles e prover condições para que possam incorporar as TIC à 
prática pedagógica, favorecendo ao aluno a aprendizagem 
significativa (ALMEIDA; ALONSO, 2007, p. 14). 

A metodologia utilizada no curso tem como eixo a articulação entre a 

teoria e a prática com o uso das tecnologias. Assim,  

articulava a prática do gestor escolar, com as teorias 
educacionais e com o uso das TIC para a resolução de 
problemas da escola, caracterizando a formação na ação 
voltada para a realidade da escola, as especificidades da 
atuação do gestor e a parceria com os supervisores e 
professores ATP (ALMEIDA; PRADO, 2005, p. 4). 

Foi criado um design educacional, regulamentado pelas instituições 

parceiras, e a composição da equipe incorporou diferentes especialidades com 
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visão sistêmica tanto do processo de produção quanto de sua execução 

(ALMEIDA; PRADO, 2005). 

O Projeto foi desenvolvido por meio de tecnologias de informação e 

comunicação, com o objetivo de propiciar aos participantes condições para o 

uso das tecnologias no cotidiano profissional, além de ressignificar suas 

práticas, aprimorar recursos e buscar novas oportunidades de parcerias entre 

os profissionais da escola, entre os profissionais e as escolas e entre 

instituições (ALMEIDA; PRADO, 2005). 

Desta forma, o curso Formação de Gestores para o uso das 

Tecnologias para os profissionais do Centro Paula Souza foi dividido em três 

momentos, conforme apresentaremos a seguir. 

O Momento 1 tinha uma carga horária de 32 horas, e o tema Oficina 

Aprender em Parceria trazia discussões e reflexões sobre os Princípios do 

Aprender em Parceria e do Trabalho Colaborativo, além da oficina tecnológica 

Movie Maker e de temas como Parceiros em Construção e Administração do 

Tempo, com duração de 16 horas presenciais. 

O Momento 2, com duração de 80 horas, era composto pelos 

seguintes módulos:  

 Módulo 1 - tecnologias e programas aplicativos para o contexto da unidade 

de ensino. 

 Módulo 2 - ação de Gestão de Tecnologias na unidade de trabalho: 

planejamento e realização; Conceitos de gestão, educação e tecnologias: 

prática e teoria. 

 Módulo 3 - socialização (apresentação de um pôster) sobre a ação realizada 

e analisada na turma; produção de artigo; sistematização do conhecimento 

construído na prática;  

 Módulo 4 - conceitos de Projeto e diferentes dimensões; projeto de gestão 

de tecnologia (construção em equipe). 
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 Módulo 5 - seminário de socialização: orientação para implantação.  

Já o Momento 3, com duração de 40 horas, foi destinado ao 

acompanhamento e orientação para a realização do Projeto nas Unidades de 

Trabalho e ao seminário de encerramento do Projeto.  

A proposta do curso Formação de Gestores para o Uso das 

Tecnologias envolvia um conjunto de ações com a equipe gestora das Escolas 

Técnicas Estaduais (ETEC), as Faculdades de Tecnologia (FATEC) do Estado 

de São Paulo e a administração do Centro Paula Souza, tendo como objetivo 

principal a incorporação das TIC no contexto escolar (ALMEIDA; ALONSO, 

2007). 

Para Almeida e Prado (2005, p. 2), tal ação “envolve distintos aspectos 

da gestão decorrente do efeito de gerir, administrar, preservar, colocar em 

ordem, ou seja, de favorecer o uso dos recursos tecnológicos”. 

O Projeto Gestores previa, ainda, que a equipe gestora das unidades 

de ensino deveria desenvolver ações de gestão de tecnologias junto à 

comunidade educativa, tanto em relação ao uso da tecnologia quanto na 

gestão da tecnologia utilizada nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Além disso, deveria também criar condições para a incorporação de 

tecnologias no trabalho pedagógico; mobilizar a criação de redes para o 

diálogo, a troca de experiências e a busca conjunta de solução para os 

problemas das unidades de ensino e desenvolver a cultura de formação a 

distância, viabilizada em ambientes virtuais de aprendizagem (VALLIN; RUBIN, 

2007).  

Neste sentido, era tarefa da equipe gestora “organizar, registrar, 

recuperar e atualizar informações, produzir estratégias de comunicação, 

gerenciar atividades, conteúdos, recursos, bem como, gerir ambientes e 

processos de avaliação, estabelecer novas histórias, consigo mesmo e com o 

saber” (ALMEIDA; PRADO, 2005, p. 2). Tais competências devem-se ao fato 

de que, para ser gestor escolar na atual sociedade, deve-se agir na perspectiva 

de uma gestão escolar democrática. 
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Almeida e Alonso (2007, p. 35) ressaltam que o Projeto Gestão Escolar 

e Tecnologias alicerçava-se em  

uma proposta de formação de gestores escolares coerentes 
com uma concepção de gestão escolar democrática, que faz 
uso de tecnologias no fazer profissional e cria condições para 
incorporá-las em atividades escolares, respeita os princípios da 
participação, interação, colaboração e co-autoria na produção 
do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 



CAPÍTULO 3 

Percurso e fundamentos metodológicos  

 

Esta pesquisa qualitativa tem como objetivo investigar se ocorreram 

mudanças e, em caso positivo, quais foram, quanto à inserção e incorporação 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), por intermédio da ação 

dos gestores escolares das unidades de ensino do Centro Paula Souza, após 

terem participado do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias.  

A delimitação de um problema de pesquisa “pode ser o momento mais 

aflitivo da pesquisa porque sua definição está conexa com a concepção que 

gera o problema; o problema é a expressão sintética de uma concepção” 

(CHIZOTTI, 2006, p. 25). 

Cabe ao pesquisador, buscar um problema relevante para sua 

pesquisa, mas lembrar-se que toda pesquisa “segue uma teoria articulada que 

contém princípios, fundamentos lógicos e epistemológicos que sustentam a 

análise da realidade e que têm alcance e valor esclarecedor e universal, em 

uma palavra, a epistemologia da pesquisa” (CHIZOTTI, 2006, p. 26). 

Nessa busca, reportamo-nos ao curso Gestão Escolar e Tecnologias, 

que foi um programa de formação das equipes de gestão de unidades de 

ensino para o uso de tecnologias como suporte à gestão e articulação das 

dimensões técnico-administrativa e pedagógica. Este curso buscou tratar de 

questões relacionadas às potencialidades e contribuições das tecnologias às 

práticas educativas e gestoras. 

Os participantes deste Curso foram diretores das unidades de ensino 

de FATEC (Faculdades de Tecnologia de São Paulo) e ETEC (Escolas 

Técnicas Estadual); membros da administração geral do Centro Paula Souza; 

coordenadores pedagógicos; vice-diretores; coordenadores de curso; diretores 

de serviços administrativos e acadêmicos; assistentes técnico-administrativos; 

chefes de departamento e professores que atuam em posição de liderança. 

 

68 



3.1 Delimitação do Problema 

Após tomar conhecimento do contexto escolhido para a presente 

pesquisa e de delineado o problema, partiu-se para sua delimitação, utilizando 

para tal dados gerados pela aplicação de questionários de entrada e saída do 

curso, que eram respondidos pelos participantes da formação. 

Em junho de 2009, os gestores-cursistas responderam a um 

questionário inicial denominado “Questionário Centro Paula Souza”, com 10 

questões objetivas e uma questão dissertativa, sobre o uso e inserção das TIC.  

A seguir, podemos observar resumidamente algumas respostas mais 

pertinentes para esta pesquisa:  

Gestores-

cursistas 
Quanto ao uso do computador: 

96% Usam computador em casa. 

99% Usam computador na unidade de ensino. 

55% Usam computador em outros lugares. 

 

Gestores-

cursistas 
Quanto aos recursos das TIC utilizadas na UE: 

100% Usam o processador de texto. 

99% Usam softwares de apresentação de slides ou similar (ppt). 

100% Pesquisam na internet. 

 

Gestores-

cursistas 

Quanto às atividades realizadas com o uso das TIC viabilizadas pelo gestor 

escolar: 

88% Uso das TIC em sala de aula. 

78% Execução de projetos por meio das TIC. 

62% Produção coletiva de conhecimentos por meio das TIC. 
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Gestores-

cursistas 

Quanto aos aspectos que faltam para a UE incorporar o uso das TIC nas 

atividades de gestão e pedagógicas: 

70% Domínio técnico do uso das TIC. 

69% Domínio pedagógico do uso das TIC. 

64% Envolvimento entre os participantes da comunidade escolar. 

 

Gestores-

cursistas 

Quanto a quem utiliza os mecanismos de interação e troca de informações 

com o uso das TIC efetivamente implantadas na escola: 

98% Gestor. 

99% Professor. 

86% Aluno. 

 

Gestores-

cursistas 

Quanto às principais contribuições que o computador tem trazido 

efetivamente para o trabalho do professor: 

90% Uso das TIC como estratégia de ensino. 

94% 
Criação e recuperação de documentos em Word, como planos de aula, provas 

etc. 

88% Utilização de softwares educacionais e internet nas próprias aulas. 

 

Gestores-

cursistas 
Quanto às principais contribuições das TIC para o aprendizado dos alunos: 

96% Domínio do computador e de softwares. 

94% Produção de textos e apresentações. 

93% Desenvolvimento de projetos. 
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Questão discursiva Respostas dos gestores 

Como gestor, qual ação você identifica 
como urgente e necessária para melhorar 
seu processo de gestão por meio das 
TIC? 

 Comprometimento do corpo docente. 

 Colocar em prática o cotidiano das TIC. 

 Maior envolvimento da comunidade escolar. 

Os dados apontam que os gestores utilizam as TIC nos afazeres 

diários da UE e que as TIC têm sido utilizadas como estratégias de ensino. Ao 

serem questionados sobre os aspectos que faltam para a incorporação das 

TIC, os gestores apontam a falta de domínio técnico e pedagógico, além da 

falta de envolvimento dos participantes da comunidade escolar. Apontam como 

necessário, ainda, o envolvimento do corpo docente para o uso das TIC. Pode-

se concluir previamente que há necessidade de formação de professores 

quanto ao domínio das TIC e de sensibilização junto à comunidade quanto à 

importância de seu uso. 

Além do Questionário de Entrada, que mostra o perfil e as pretensões 

dos gestores-cursistas, ao refletirmos sobre o problema norteador desta 

pesquisa buscamos investigar possíveis mudanças ocorridas quanto à inserção 

e incorporação de tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem nas 

unidades de ensino do Centro Paula Souza. 

Essa ideia surgiu após uma atividade proposta no decorrer do curso, 

quando as equipes dos gestores-cursistas apresentaram projetos que poderiam 

ser viabilizados em suas unidades de ensino quanto aos objetivos do curso em 

questão. Assim, durante o curso, ainda, esses gestores fizeram várias 

sugestões sobre as possibilidades de incorporação das TIC no interior das 

unidades de ensino e, no final do Módulo 5, no Momento 2 da formação, 

elaboraram projetos de uso das TIC nas atividades escolares com base na 

realidade escolar vivenciada e no local onde suas unidades estavam 

localizadas. A análise das informações geradas por meio da aplicação do 

Questionário de Saída do Momento 2 permitiu especificar a delimitação desta 

pesquisa. 

Os relatórios elaborados pela equipe responsável pelo Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias demonstraram que os alunos-gestores apontaram 
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nesses projetos diferentes focos para a inserção e o uso de tecnologias. Entre 

eles, o maior número de propostas de ação e de projetos apresentado foi para 

o “Uso das TIC no processo comunicativo da escola” (41%), que envolve a 

criação ou atualização do site da instituição, blog, revista publicitária, 

divulgação dos cursos, serviços de comunicação interna (e-mails e intranet), 

entre outros aspectos da comunicação.  

As propostas de ação e de projetos para criar ou melhorar o sistema de 

controle e gestão, assim como de capacitar professores e funcionários (Uso 

das TIC na organização e administração da escola), representaram 18% dos 

projetos propostos pelos alunos-gestores. Foram incluídos nesta categoria a 

criação de um banco de dados, o sistema de agendamento de equipamentos, 

sistema de controle escolar (frequência dos alunos, por exemplo), cadastro, 

registro e acompanhamento.  

O “Uso das TIC na formação dos profissionais da escola e sua 

comunidade” representou 18% das propostas de ação e de projetos, e inclui-se 

nesta categoria a formação de professores para o uso pedagógico e do 

computador, inclusão digital, entre outros. 

O foco “Uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem” 

representou 23% das propostas de ação e de projetos, com a indicação de 

ferramentas que poderiam ser utilizadas na unidade de ensino para melhorar a 

aprendizagem dos alunos, tais como Movie Maker, criação de novas 

ferramentas, datashow; a utilização de tecnologia para atender os alunos que 

estão em dependência em alguma disciplina ou afastados das aulas por motivo 

de doença, entre outras. Do total de escolas participantes, 23 (vinte e três) 

gestores das unidades de ensino afirmaram este foco como primordial para a 

inserção das TIC nos processos de ensino e aprendizagem. Dessas 23 

unidades de ensino, 6 (seis) delas foram escolhidas para serem investigadas 

neste trabalho, reafirmando a relevância do uso e da inserção das tecnologias 

para a melhoria da aprendizagem dos alunos para os dias atuais. 
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3.2 Objetivos e Participantes 

A partir das informações dos próprios gestores geradas pelos relatórios 

produzidos pela equipe gestora do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias, este 

trabalho objetiva investigar se houve (ou não) a inserção ou incorporação de 

tecnologias nas unidades de ensino do Centro Paula Souza quanto ao uso das 

TIC nos processos de ensino e de aprendizagem; verificar quais mudanças 

ocorreram nesse processo, observar se houve mudanças por meio de práticas 

lideradas pelos gestores escolares, analisar quais as dificuldades ou facilidades 

que os gestores encontraram para a inserção das TIC nas unidades escolares,  

após o término do curso promovido pelo Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. 

A escolha do gestor escolar como sujeito principal desta pesquisa 

deve-se ao fato de que cabe a ele viabilizar propostas, a gestão compartilhada 

democraticamente, além de propiciar espaços onde os diversos atores 

escolares possam criar e recriar um novo conceito de instituição escolar. O 

mais importante: foram os gestores que participaram do referido curso e 

levaram para o interior das unidades de ensino teoria, conceitos e 

aprendizados sobre a inserção e incorporação de tecnologias nos ambientes 

escolares.  

Acreditamos que o curso oferecido aos gestores das escolas técnicas 

teve extrema relevância para os dias atuais, um dos motivos é a abrangência 

de tais escolas no Estado de São Paulo e que inclui milhares de alunos que 

serão os profissionais (técnicos e tecnológicos) que nortearão o destino de 

nossa sociedade. Assim, após os gestores-cursistas apontarem em seus 

projetos suas intenções de incorporar as tecnologias no processo de ensino e 

de aprendizagem de milhares de alunos, é interessante verificarmos se essas 

mudanças estão ocorrendo e em caso positivo, quais e como estão ocorrendo, 

que fatores facilitam ou impedem a inserção das tecnologias nas unidades de 

ensino do Centro Paula Souza. Cabe relembrar a LDB que aponta a 

necessidade dos alunos de compreenderem o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e conseqüentemente fazer uso dela e; portanto torna-se relevante 

pesquisar se houve a inserção nas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos e em caso positivo, que mudanças ocorreram. 
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 Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram, a priori, os gestores-cursistas 

do Centro Paula Souza que concluíram o curso Projeto Gestão e Tecnologias e 

ainda permanecem na gestão da mesma unidade de ensino que estavam 

enquanto foram cursistas. Como o curso está fundamentado em 

contextualização, articulação entre teoria e prática, aprendizagem a partir de 

experiências, reflexão sobre a ação e trabalho coletivo entre os pares, foram 

priorizadas escolas que ainda permanecem com a mesma equipe gestora. 

Para alcançar o cargo de Diretor das Escolas Técnicas do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Centro Paula Souza), o 

candidato obrigatoriamente passará por três etapas: qualificação do candidato, 

por meio de análise de curriculum vitae, avaliação de prova escrita e 

entrevista8.  

Para esta pesquisa é importante entender as atribuições da Direção da 

Escola de acordo com o artigo 17 do Regimento Comum das Escolas Técnicas 

Estaduais do Centro Paula Souza: garantir as condições para o 

desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela 

legislação; coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola; 

organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola; desenvolver 

ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos 

recursos físicos, materiais e humanos da escola; criar condições e estimular 

                                                            
8 Após a classificação dos candidatos, é elaborada uma lista tríplice dos mais votados e, após 
esse processo, há a designação pela Superintendência. Para o processo de qualificação dos 
candidatos é designada uma comissão de qualificação composta por três profissionais de 
reconhecido saber na área de Educação, o coordenador de ensino técnico do Centro Paula 
Souza e um diretor ou ex-diretor com experiência mínima de dois anos em direção de Escola 
Técnica. Os candidatos deverão ter concluído Licenciatura Plena, ter experiência mínima de 
cinco anos em função de docência ou técnico-pedagógica no Ensino Médio e/ou Educação 
Profissional de Nível Técnico ou Tecnológico. A prova escrita tem como objetivo avaliar os 
conhecimentos que os candidatos possuem sobre alguns temas da Educação Profissional e do 
Ensino Médio nas dimensões filosóficas, políticas, legais e administrativas. Para o processo nº 
387/2010, a literatura a ser estudada abrangia os temas: educação profissional e trabalho, 
políticas educacionais e diretrizes curriculares, planejamento e gestão de unidades de ensino 
médio e educação profissional e seus processos educacionais e projetos e inovações 
pedagógicas. (Informações obtidas junto ao Manual de Orientações – Processo nº 387/2010  - 
Processo de qualificação de candidatos à função de Diretor de Escola Técnica do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza) 
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experiências para o aprimoramento do processo educacional (conforme Anexo 

2). 

O alinhamento entre os fundamentos da formação realizada pelo 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias e as atribuições da direção das escolas 

evidenciou a relevância de ir ao contexto da pesquisa e realizar entrevistas 

com os gestores. 

Após os gestores, foram entrevistados professores por eles indicados 

por terem se destacado quanto ao uso das TIC em suas aulas. Foram 

indicados 10 (dez) professores distribuídos em cinco unidades de ensino, já 

que um gestor (UE5) não indicou nenhum professor. As disciplinas que os 

indicados lecionam são: Português, Inglês, Informática, Indústria, Mecânica, 

Biologia e Química. No entanto, as entrevistas foram feitas com apenas quatro 

professores (dois professores de duas unidades de ensino), pois, mesmo com 

o prévio envio das entrevistas por e-mail aos dez professores, agendamento de 

ida às unidades e visitações, obteve-se sucesso em duas unidades de ensino. 

Embora esta pesquisa esteja focada na Gestão Escolar e na inserção 

das tecnologias, levou-se em consideração que seria interessante “ouvir” os 

professores e alunos acerca deste tema, na tentativa de coletar mais 

informações que possam ilustrar as análises e conclusões deste trabalho. 

Finalmente, alguns alunos foram escolhidos aleatoriamente nas 

unidades de ensino para averiguação de alterações ocorridas quanto aos 

processos de ensino e aprendizagem (durante minha visita às escolas, reuni-

me com alunos, em grupos de três, em duas escolas, em lugares específicos 

(biblioteca e sala da coordenação, sem a presença do coordenador). 

Consequentemente, das seis unidades de ensino, o grupo focal ocorreu em 

duas delas, com três alunos de cada escola, totalizando seis alunos. Nas 

demais unidades, não se obteve sucesso, pois os alunos não estavam 

presentes em dia e hora marcada, fato este que dificultou a coleta de dados  

conforme previsto. 

Em sínese, os participantes foram: 
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Gestor Professor Alunos Unidade  

Escolar 

(UE) 
Data Entrevistado Data Entrevistado Data Entrevistado 

UE1 
14/10/2010 

(período da 
tarde) 

Diretor 
25/11/2010 e 
07/12/2010 

0 
25/11/2010 

e 
07/12/2010 

0 

UE2 
08/10/2010 

Assistente 
técnico-

administrativo 

18/11/2010 e 
30/11/2010 

0 

18/11/2010 
e 

30/11/2010 

 0 

UE3 
18/10/2010 

Coordenadora 
pedagógica 

29/11/2010 
2  

professores 
29/11/2010 

3  

alunos 

UE4 
14/10/2010 

(período da 
tarde) 

Diretor 30/11/2010 
2  

professores 
30/11/2010 

3  

alunos 

UE5 
06/10/2010 Diretora - - - - 

UE6 
19/10/2010 Diretor 

02/12/2010 

e 

09/12/2010 

0 

2/12/2010 
e 

09/12/2010 

 

0 

Total de entrevistados: 6 gestores, 6 alunos  e 4 professores. 

 

3.3 Material 

O material empírico desta pesquisa foi constituído pelos discursos 

produzidos pelos gestores, pela observação desses discursos e ações, e pelos 

resultados dos questionários e visitas nas unidades de ensino selecionadas 

para apreensão e descoberta de possíveis respostas às indagações lançadas 

sobre alterações ocorridas com a inserção e incorporação das TIC.  

Nosso material também foi constituído pelas respostas obtidas em 

entrevista semiestruturada feita com gestores e entrevista parcialmente 

estruturada junto aos professores, assim como pelos resultados obtidos no 

grupo focal feito com alunos. 

O questionário (Apêndice 1) respondido pelos gestores foi elaborado 

com base nas próprias propostas de ação ocorridas durante o curso. É 

composto de 15 (quinze) questões semiabertas, com quatro alternativas cada 
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(Concordo plenamente; Concordo; Discordo; Discordo plenamente). Os 

gestores deveriam sinalizar uma das alternativas e, em seguida, para cada 

questão, sempre havia um questionamento (Comente; Dê exemplos; Aponte). 

Assim, quando o gestor não apontava discordo plenamente para a questão, 

sempre havia um posicionamento solicitado. O gestor também teve a 

oportunidade de discorrer livremente sobre as facilidades e dificuldades que 

encontrou para a inserção ou implementação do uso das tecnologias e foi 

convidado a destacar pontos que ele considerava relevantes. 

Aos professores indicados pelos gestores como destaques na prática 

educativa quanto ao uso e inserção das TIC nas disciplinas que lecionam foi 

elaborado um questionário (Apêndice 2), encaminhado via e-mail, com 8 (oito) 

questões discursivas. 

Finalmente, alunos de duas unidades de ensino formaram grupos 

focais.  

 Procedimento de coleta de dados 

Durante o curso Gestão Escolar e Tecnologias, todos os projetos 

apresentados pelos gestores no final do Módulo 5, do Momento 2, foram 

classificados em categorias, de acordo com a proposta principal do Projeto.  

As categorias e subcategorias dos projetos para o uso das TIC foram 

classificadas segundo o próprio documento do Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologia (2º Relatório): 

1 - Na organização e administração da Unidade de Ensino (UE) 

1.1 - No registro da vida escolar dos alunos; 

1.2 - Na digitalização de documentos da UE; 

1.3 - Na informatização da biblioteca e outros espaços da UE; 

1.4 - No controle de estoque, patrimônios etc.; 

1.5 - Nas reuniões de planejamento e conselho; 

1.6 - Na organização das ações da gestão escolar. 
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 2 - Nos processos de ensino e de aprendizagem 

2.1 - Nas salas ambiente e laboratórios para uso pedagógico; 

2.2 - Nas aulas e atividades de recuperação e reforço; 

2.3 - Nas atividades que envolvem a interação de diferentes disciplinas; 

2.4 - Na integração do computador com outras tecnologias.  

3 - Na avaliação da UE 

3.1 - No registro de projetos e outras ações; 

3.2 - No diagnóstico das atividades relacionadas na UE; 

3.3 - Na análise de dados dos sistemas de avaliação: SAEB, SARESP. 

4 - No processo comunicativo da UE 

4.1 - Na divulgação interna e externa da UE (homepage, site, blog) 

4.2 - Na melhoria da comunicação interna e externa (e-mail, fórum, lista 

de discussão). 

5 - Na formação de profissionais da UE/comunidade 

5.1 - Na inclusão digital de funcionários e professores; 

5.2 - Na formação de professor para uso pedagógico do computador; 

5.3 - Na inclusão digital de alunos e comunidade; 

5.4 - Na formação de profissionais para a gestão das tecnologias e 

outros recursos da UE. 

6 – No uso e valorização do patrimônio tecnológico 

6.1 - Na viabilização e otimização dos recursos da UE; 

6.2 - Na aquisição e manutenção de equipamentos e serviços. 

Os gestores escolheram as categorias e subcategorias de projetos 

para o uso das TIC. Puderam escolher até 3 (três) categorias e, para cada 

categoria, optavam por até 3 (três) subcategorias. 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa, priorizamos a Categoria 2 – 

Nos processos de ensino e de aprendizagem. Tal escolha deve-se ao fato 

de que, por meio das TIC, como os próprios gestores apontaram, há a 

possibilidade de desenvolver projetos educacionais inovadores, projetos de 

aprendizagem, usar tecnologias nas aulas de recuperação, na educação de 

jovens e adultos, potencializar o uso da tecnologia para estimular alunos com 

dificuldades de aprendizagem, enfim, com o uso das TIC as equipes gestoras 

“podem contribuir para o uso pedagógico das tecnologias pelos alunos e 

professores, de forma inovadora e articulada ao projeto político-pedagógico da 

escola” (VALLIN; RUBIM, 2007, p. 92). 

Inicialmente, foram analisadas nesta pesquisa 94 (noventa e quatro) 

propostas de projetos das unidades de ensino. Das equipes gestoras das 

ETEC e FATEC, 55 (cinquenta e cinco) elaboraram projetos para inserção e 

uso de TIC nos processos de ensino e aprendizagem de seus alunos. Entre 

essas 55 (cinquenta e cinco) unidades de ensino, na ordem de escolha das 

subcategorias, 23 (vinte e três) unidades deram prioridade aos processos de 

ensino e aprendizagem. Dessas 23 (vinte e três) unidades de ensino 

apontadas, 6 (seis) foram escolhidas para participar desta pesquisa devido às 

suas características particulares, por atenderem a subcategoria a ser 

pesquisada, respeitando a equipe gestora e sua autonomia.  

Assim, as escolas escolhidas (ETEC) se destacam junto à comunidade 

onde estão inseridas principalmente quanto ao contingente de alunos que 

atendem, ao número de cursos disponíveis, às boas médias no ENEM (Exame 

Nacional de Ensino Médio), à sua participação em eventos e feiras científicas, 

lançamento de revistas, por uma Orquestra Sinfônica, por atenderem alunos de 

diferentes cidades, ou seja, por serem referência em suas regiões. 

Embora duas FATEC possuam perfil e se enquadrem na categoria 

escolhida para esta pesquisa, elas não foram privilegiadas no recorte deste 

trabalho devido à complexidade de funcionamento apresentada, assim como 

legislações próprias e estruturas diferenciadas das ETEC. 
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Tabela 1 Escolas que escolheram a Categoria 2.9 

 Nome da escola 
Local onde está 

localizada 
Ordem da escolha 
nas subcategorias 

1 ETEC de Itaquera São Paulo 1 
2 ETEC Profª Anna de Oliveira Ferraz  Araraquara 2 
3 ETEC de Bebedouro Bebedouro 2 
4 ETEC Paulino Botelho São Carlos 1 
5 ETEC Laurindo Alves de Queiroz Miguelópolis 2 
6 ETEC Francisco Garcia Mococa 1 
7 ETEC Martinho Di Ciero Itu 1 
8 FATEC Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba 1 
9 ETEC Prof. Alcidio de Souza Prado Orlandia 3 
10 ETEC de Piracicaba Piracicaba 2 
11 ETEC Martin Luther King São Paulo 1 
12 ETEC Prof. Edson Galvão Itapetininga 2 

13 
ETEC Profª Ermelinda Giannini 
Teixeira  

Santana de Parnaíba 3 

14 ETEC de Ribeirão Pires Ribeirão Pires 2 
15 ETEC João Belarmino Amparo 1 
16 ETEC Birigui Biriguí 1 
17 ETEC Antonio Devitase Marília 2 
18 ETEC de Araçatuba Araçatuba 2 
19 ETEC Antônio de Pádua Cardoso  Batatais 2 
20 ETEC Prof. Luiz Pires Barbosa  Cândido Mota 3 
21 ETEC Prof. José Sant’Ana de Castro Cruzeiro 3 
22 ETEC Augusto Tortolero Araújo Paraguaçu Paulista 2 
23 ETEC Comendador João Rays  Barra Bonita 3 
24 ETEC Cel. Raphael Brandão  Barretos 1 
25 ETEC Dr. Domingos Minicucci Filho  Botucatu 2 
26 ETEC Ferraz de Vasconcellos Ferraz de Vasconcellos 2 
27 ETEC Dr. Demétrio Azevedo Jr.  Itapeva 2 
28 ETEC Waldyr Duron Junior  Piraju 2 
29 ETEC Josenté Rocha Mendes São Paulo 1 
30 ETEC Jacinto Ferreira de Sá Ourinhos 2 
31 ETEC Prof. Carmelino Correa Junior Franca 1 
32 FATEC Taquaritinga 1 
33 ETEC de Sapopemba  Sapopemba 2 
34 ETEC de São Roque São Roque 2 
35 ETEC Prof. Alfredo de Barros Santos Guaratinguetá 2 

36 
ETEC Prof. Horácio Augusto da 
Silveira  

São Paulo 2 

37 ETEC Deputado Salim Sedeh  Leme 2 
38 FATEC Prof. Waldomiro May Cruzeiro 2 
39 ETEC Dra. Maria Augusta Saraiva  São Paulo 1 

40 
ETEC Marcos Uchôas dos Santos 
Penchel  

Cachoeira Paulista 1 

41 ETEC de Guaianazes Guaianazes 2 
42 ETEC Paulo Guerrerio Franco Vera Cruz 1 
43 ETEC de Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio 1 

44 
ETEC Professora Terezinha 
Monteiro dos Santos 

Taquarituba 1 

45 ETEC Fernando Prestes Sorocaba 1 
46 ETEC de Fernandópolis Fernandópolis 2 

                                                            
9 As linhas destacadas na Tabela 1 correspondem às instituições que deram prioridade para os 
processos de ensino e de aprendizagem na escolha da subcategoria. 
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47 ETEC Prof. Mário Antônio Verza  Palmital 2 
48 ETEC Pedro D'Arcadia Neto  Assis 2 
49 ETEC Machado de Assis  Caçapava 2 
50 ETEC Diadema Diadema 1 
51 ETEC Dr. Emilio Hernandez Aguilar Franco da Rocha 2 
52 ETEC Paulo Ornellas C. Barros Garça 1 
53 ETEC Joaquim Ferreira do Amaral Jau 1 
54 ETEC de Mauá Mauá 1 
55 ETEC de São Paulo São Paulo 1 

As 6 (seis) escolas selecionadas para participar da pesquisa são: 

 ETEC Paulino Botelho – São Carlos-SP 

 ETEC Martin Luter King – São Paulo-SP 

 ETEC São Paulo – São Paulo-SP 

 ETEC Fernando Prestes – Sorocaba-SP 

 ETEC Joaquim Ferreira do Amaral – Jaú-SP  

 ETEC João Belarmino – Amparo-SP 

Além dessas unidades de ensino, foi feito um estudo exploratório na 

ETEC Deputado Salim Sedeh em Leme-SP, na qual foram testados os 

instrumentos de coleta de dados. 

Após a escolha dessas unidades de ensino, foram feitos contatos 

telefônicos e posterior envio de e-mail para agendamento das entrevistas.  

Em dia e horário determinados, dirigi-me pessoalmente às unidades de 

ensino para o encontro com os gestores, para, além da entrevista, colher as 

assinaturas nos documentos referentes ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Nas unidades de ensino a recepção foi sempre positiva, e apenas em 

uma delas a entrevista ocorreu com mais de um gestor (o diretor, o assistente 

técnico-administrativo e o professor de informática). 

 Local de Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida em seis escolas situadas em diferentes 

cidades do Estado de São Paulo: São Carlos, São Paulo - capital (2 escolas), 
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Sorocaba, Jaú, Amparo. O estudo exploratório ocorreu numa unidade de 

ensino localizada na cidade de Leme. 

 

3.4 Opção Metodológica e Coleta de dados 

Após a delimitação do problema foi necessário determinar o caminho a 

ser seguido por meio de estratégias e técnicas, de acordo com a concepção 

assumida, além da escolha de técnicas para que fossem obtidas as 

informações necessárias.  

Para este trabalho a opção metodológica foi, a priori, a pesquisa 

qualitativa, pois ela “(...) tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). 

Além disso, podemos observar outras características relevantes na pesquisa 

qualitativa, conforme destacam Lüdke e André (1986, p. 11): “os dados 

coletados são predominantemente descritivos”; “a preocupação com o 

processo é maior do que com o produto”, ou seja, o pesquisador busca 

observar como se manifesta, um determinado problema no seu cotidiano; “o 

significado que as pessoas dão as coisas e a sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador”; “a análise dos dados tende a seguir o processo 

indutivo”, envolve dados descritivos que o pesquisador obtém em contato direto 

com os sujeitos e contexto pesquisados. 

Chizzotti (2006, p. 28) corrobora essa ideia ao afirmar que a pesquisa 

qualitativa “(...) pretende interpretar o sentido do evento a partir do significado 

que as pessoas atribuem ao que falam e fazem”. Dessa maneira, 

(...) o termo qualitativo implica uma partilha densa com as 
pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, 
para extrair desse convívio significados visíveis e latentes que 
somente são perceptíveis a uma atenção sensível (CHIZZOTTI, 
2006, p. 28).  

Para delimitar esta pesquisa, as coletas de dados iniciais foram feitas 

por meio de entrevista semiestruturada. Posteriormente, ocorreu a coleta de 

dados com professores. Aos professores as questões foram inicialmente 

enviadas por e-mail; em seguida, dirigi-me às escolas para entrevistar 
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pessoalmente os professores e, por fim, foi feita a coleta de dados com alunos 

do grupo focal.  

As entrevistas com os gestores ocorreram no mês de outubro de 2010, 

de maneira informal, seguindo o questionário-padrão, e, à medida que os 

gestores respondiam as questões, as respostas eram anotadas e digitadas 

para posterior análise. Os gestores puderam expressar-se livremente, tanto 

que ocorreram fatos que não estavam programados no decorrer da entrevista, 

como por exemplo receber informações por escrito das unidades de ensino 

(livros, revistas, panfletos), conhecer o site e blog de determinada escola; já as 

entrevistas com os professores e o grupo focal com os alunos ocorreram nos 

meses de novembro e dezembro de 2010 . 

Para Lakatos e Marconi (1991, p. 199), 

a entrevista que visa obter respostas válidas e informações 
pertinentes, é uma verdadeira arte, que se aprimora com o 
tempo e treino e experiência. Exige habilidade e sensibilidade, 
não é tarefa fácil, mas é básica. 

No entender de Mann (1999, p. 99), 

a entrevista é essencialmente uma forma de interação humana 
e pode variar desde o mais descontraído papo até o mais 
cuidadoso pré-codificado e sistematizado conjunto de 
respostas disposto em um programa de roteiro de entrevistas. 

Em relação ao uso de entrevistas semiestruturadas nesta pesquisa 

para compreender as concepções e ações dos gestores, Minayo (1999, p. 58) 

acrescenta que 

as entrevistas, podem ser estruturadas ou não estruturadas, 
correspondendo ao fato de serem mais ou menos dirigidas. 
Assim, torna-se possível trabalhar com a entrevista aberta ou 
não-estruturada, onde o informante aborda livremente o tema 
proposto, bem como as estruturas que pressupõem perguntas 
previamente formuladas. Há formas, no entanto, que articulam 
essas duas modalidades, caracterizando-se como entrevistas 
semi-estruturadas. 

Portanto, a entrevista semiestruturada supõe a organização de um 

roteiro preestabelecido, elaborado para ser um instrumento flexível que 

possibilite, durante a entrevista, a inclusão de temas importantes. 
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Antes de iniciar as entrevistas, foi feito um estudo exploratório em uma 

unidade de ensino para a reestruturação da pesquisa (se necessário) e testar o 

instrumento de coleta, bem como para auxílio na elaboração de possíveis 

hipóteses. 

Quanto ao estudo exploratório, Selltiz (1974, p. 60) aponta que ele 

(...) pode ter outras funções: aumentar o conhecimento do 
pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar em 
estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que 
pretende realizar tal estudo; o esclarecimento de conceitos; o 
estabelecimento de prioridades para futuras pesquisas; a 
obtenção de informação sobre possibilidades práticas para a 
realização de pesquisa em situação de vida real. 

As entrevistas ocorreram tranquilamente, e os gestores puderam falar 

livremente, narrando e descrevendo fatos do cotidiano das escolas. Ocorreu 

interferência apenas quando houve necessidade de redirecionar para as 

questões pendentes. 

A partir do momento em que são obtidas as respostas dos 

questionários e das entrevistas, cabe ao pesquisador a tarefa de analisar os 

dados obtidos, definindo as categorias analíticas. A definição dessas categorias 

apresenta-se em três modelos: aberto, fechado ou misto (LAVILLE; DIONE, 

1999). 

Para esta pesquisa, optamos pelo modelo misto, pois, por meio dele, o 

pesquisador “espera poder levar em consideração todos os elementos que se 

mostram significativos, mesmo que isso o obrigue a ampliar o campo das 

categorias, a modificar uma ou outra particularidade, a eliminar, aperfeiçoar 

(...)” (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 222). 

Quanto aos professores, a “entrevista parcialmente estruturada” foi a 

escolhida para a coleta de informações (Apêndice 2). 

Trata-se de 

entrevistas cujos temas são particularizados e as questões 
(abertas) preparadas antecipadamente, mas em plena 
liberdade quanto à retirada eventual de algumas perguntas, à 
ordem em que essas perguntas estão colocadas e ao 
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acréscimo de perguntas improvisadas (LAVILLE; DIONE, 1999, 
p. 188). 

As entrevistas foram enviadas aos professores por e-mail, por 

solicitação dos próprios gestores, mas também foi agendada uma visita nas 

escolas para que as entrevistas ocorressem pessoalmente. Foram visitadas as 

5 (cinco) unidades de ensino, no entanto, obteve-se sucesso em 2 (duas) 

delas, com 2 (dois) professores em cada uma delas. Quanto à análise destas 

entrevistas, optou-se pela mesma técnica usada com as entrevistas dos 

gestores. 

Já quanto aos alunos, a escolha da técnica do grupo focal para colher 

informações deve-se ao fato de que por meio dela podemos refletir sobre a fala 

dos participantes a partir do momento em que eles expressam seus conceitos, 

impressões, decepções sobre determinados temas, além do fato de que o 

grupo focal também é de cunho qualitativo. 

Para Leopardi et al. (2001), o Grupo Focal baseia-se na busca de 

informações não de um indivíduo, mas de um grupo já existente ou formado 

especificamente para um período destinado à coleta de dados, que se reúna 

em torno de um interesse relacionado ao tema da investigação. Destaca-se a 

produção dos discursos que permitem analisar o sentido oculto, as 

representações ideológicas, os afetos e valores vinculados ao tema da 

pesquisa. 

Assim, o Grupo Focal foi utilizado junto aos alunos, pois o esforço 

combinado do grupo e a sinergia para gerar as informações resultam em maior 

diversidade e profundidade nas respostas, ultrapassando as respostas 

individuais advindas dos questionários. O objetivo do Grupo Focal consiste em 

identificar “percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a 

respeito de um determinado assunto, produto ou atividade” (DIAS, 2000, p. 3). 

Krüger (2010) corrobora essa ideia ao afirmar que o Grupo Focal pode 

ser caracterizado como um grupo de pessoas reunidas que possuem algumas 

características e que produzem dados qualitativos sobre uma discussão 

focada.  
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No grupo focal o pesquisador exerce a função de mediador, garantindo 

a participação e motivação de todos os envolvidos, e, ao mesmo tempo, 

evitando que haja ofensas ou desentendimentos entre os participantes. Deve 

ser criterioso e agir com bom senso no momento necessário de intervenção. 

Para esta pesquisa, foi elaborado um Roteiro de Debate para servir de 

guia durante a entrevista com o grupo focal. Não se tratou de questões prontas 

nem de um roteiro preestabelecido, mas apenas de uma seleção de “questões-

chave que propiciem o levantamento e a obtenção de informações elucidativas 

acerca dos objetivos específicos propostos pela pesquisa” (CRUZ NETO et al., 

s/d, p. 11). 

O Roteiro de Debate de caráter semiestruturado deve ser flexível em 

termos de processo de aplicação, além de possibilitar a inclusão de questões 

emergentes ou a supressão de algumas questões inicialmente previstas. Essa 

flexibilidade relaciona-se com uma das principais características do grupo focal: 

o princípio da “não diretividade” (KRÜGER, 2010, p. 102). 

As questões-chave que direcionaram o Roteiro do Debate do grupo 

focal foram referentes a: 

 Tecnologias usadas em sala de aula pelos professores e como as utilizam. 

 Melhoria na aprendizagem ou não. 

 Uso das tecnologias pelos alunos. 

 Finalidades de uso das tecnologias pelos alunos. 

 Quais tecnologias usam no cotidiano. 

O diálogo decorrente do grupo focal levou-nos a analisar a percepção 

dos alunos quanto à inserção de tecnologias no ambiente escolar no ano letivo 

de 2009. O grupo focal ocorreu em duas unidades de ensino (UE3 e UE4), com 

três alunos de cada escola. Neste caso, embora tenham sido três alunos, 

houve diversidades de ideias quanto aos temas propostos, com um diálogo 

pertinente e coerente entre eles. A fala dos estudantes foi gravada e 
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posteriormente transcrita. Para este trabalho serão transcritas apenas partes 

essenciais.  

O local em que ocorreu o grupo focal em uma unidade de ensino foi na 

sala da coordenadora e, em outra, na sala dos professores. Em ambos os 

casos, estavam presentes apenas os alunos e a pesquisadora.  

Por meio dos discursos produzidos pelos gestores, professores e 

alunos, buscar-se-á verificar se houve a inserção e a implementação do uso de 

tecnologias nas unidades de ensino do Centro Paula Souza. 
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CAPÍTULO 4 

O contexto investigado:  

as seis Unidades de Ensino do Centro Paula Souza 

 

Das centenas de unidades de ensino do Centro Paula Souza, este 

capítulo apresenta resumidamente as características das unidades de ensino 

que fazem parte do contexto desta pesquisa. É importante ressaltar que o 

Centro Paula Souza é composto por 162 (cento e sessenta e duas) Escolas 

Técnicas (ETEC) e 48 (quarenta e oito) Faculdades de Tecnologia (FATEC), 

sob a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, distribuídas não 

apenas na Capital, mas também em 134 (cento e trinta e quatro) cidades do 

interior paulista.  

As ETEC atendem cerca de 142 (cento e quarenta e dois mil) alunos 

com cursos técnicos em diferentes segmentos, visando principalmente à 

demanda de mão de obra especializada na região onde a unidade de ensino 

está inserida. Vale ressaltar que as ETEC têm como objetivo formar técnicos 

com habilitações nos setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, com 83 

habilitações. Dos alunos atendidos, aproximadamente 39 (trinta e nove) mil 

estão no Ensino Médio.  

Para esta pesquisa foram analisados 94 (noventa e quatro) projetos 

elaborados e propostos pelos gestores-cursistas do Centro Paula Souza que 

concluíram o curso “Projeto Gestão e Tecnologias”. As unidades de ensino do 

Centro se destacam junto à comunidade onde estão inseridas principalmente 

quanto ao contingente de alunos que atendem, ao número de cursos 

disponíveis, às boas médias no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) e 

aos projetos que se destacam em eventos científicos .  

Após análise, foram escolhidas 6 (seis) unidades de ensino para 

compor este estudo. São elas: 

 ETEC Paulino Botelho – São Carlos-SP; 

 ETEC Martin Luter King – São Paulo-SP; 
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 ETEC São Paulo – São Paulo-SP; 

 ETEC Fernando Prestes – Sorocaba-SP; 

 ETEC Joaquim Ferreira do Amaral – Jaú-SP; 

 ETEC João Belarmino – Amparo-SP; 

 ETEC “Deputado Salim Sedeh” – Leme-SP (onde foi realizado o estudo 

exploratório para facilitar a compreensão do contexto investigativo). 

 

ETEC Paulino Botelho – São Carlos-SP  

(www.etepb.com.br) 

A Escola Profissionalizante de São 

Carlos foi fundada em 1934, na 

rua Marechal Deodoro, n° 3.183, 

Vila Nery. Desde então oferece 

cursos técnicos, formando vários 

técnicos especialistas em diversas 

áreas, conforme escolha do aluno. 

Atualmente, prestigia os alunos do 
 

ensino médio. 

A ETEC Paulino Botelho tem como missão formar cidadãos críticos e 

democráticos, aperfeiçoando cada vez mais sua carreira profissional, a fim de 

conscientizá-los e prepará-los para o mundo que a cada dia se moderniza e 

cria mais tecnologias.  

Assim, esta escola oferece os seguintes cursos presenciais: 

Administração, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Informática, Informática 

para Internet, Mecânica, Mecatrônica e Ensino Médio. Mas, para facilitar a vida 

dos cidadãos, o Centro Paula Souza ministra cursos semipresenciais, o 

Telecurso Tec. Os cursos oferecidos são: Gestão de Pequenas Empresas, 

Administração Empresarial e Secretariado e Assessoria, sempre pensando na 

melhor maneira de atender a demanda. 
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Além disso, esta ETEC é considerada a melhor escola pública da 

cidade de São Carlos segundo a avaliação do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) em 2010. 

É importante ressaltar que esta escola está vinculada ao Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas. O IPT é ligado à Secretaria de Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo, órgão do governo estadual, cujo objetivo é impulsionar o 

desenvolvimento sustentável do Estado, incorporando tecnologias aos produtos 

da região e dando condições para a atração de investimentos no Estado.  

 

ETEC São Paulo – Escola Técnica Estadual de São Paulo 

(www.etsaopaulo.com.br) 

Localizada na Avenida Tiradentes, nº 

615, no tradicional bairro do Bom 

Retiro na cidade de São Paulo, esta 

unidade de ensino iniciou suas 

atividades educativas em março de 

1988, com o objetivo inicial de 

propiciar aos alunos a possibilidade 

de realizarem um ensino técnico em   

Processamento de Dados, a fim de que estes estudantes pudessem se 

adequar a um novo contexto que se aflorava devido à nova economia mundial 

e ao desenvolvimento tecnológico. 

Iniciou suas atividades nas dependências ociosas da FATEC-SP, 

localizada no mesmo endereço do Bairro do Bom Retiro. Embora possuísse 

seus docentes e funcionários, a estrutura física (laboratórios, por exemplo) e os 

recursos didáticos eram usados da FATEC. 

Em 1990, a escola implantou o curso de Eletrônica e, em 1991, o curso 

de Edificações, ambos com duração de três anos. No entanto, em 1998 a 

Escola sofreu alterações, graças aos novos princípios filosóficos e pedagógicos 

que regem a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e à 
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Reforma no Ensino Técnico (1997). Assim, a Escola passou a oferecer uma 

estrutura de ensino diferenciada: o Ensino Médio em 3 (três) anos e o Ensino 

Técnico Modular em 1 ano e meio. 

A partir de 1998, a Escola passou a oferecer vagas no Ensino Médio e 

nos cursos técnicos modulares em Informática, Eletrônica, Edificações e 

implantou o curso de Turismo.  

A partir de 2000, iniciou o direcionamento para as áreas de novas 

tecnologias, implantando o Curso Técnico em Telecomunicações; já em 2001 

passou a oferecer os cursos técnicos em Transporte sobre Pneus e Trânsito 

Urbano e Transporte Metropolitano sobre Trilhos; em seguida, curso técnico 

em Administração (2002), em Seguros e Automação Industrial (2003). 

Em 2004, a ETESP passou a oferecer o curso técnico em Gestão 

Ambiental. Em 2005 o curso de técnico em Edificações foi substituído pelo de 

Desenho de Construção Civil; neste mesmo ano foram implantados os cursos 

Técnicos em Museu e Técnico de Reabilitação de Dependência Química; tais 

cursos foram idealizados e estruturados pela Coordenadoria do Ensino Técnico 

do Centro Paula Souza e esta Unidade de Ensino colocou em prática essa 

experiência piloto. 

Ainda no ano de 2005, pesquisa realizada pelo Datafolha apontou a 

ETESP como uma das 16 (dezesseis) escolas, entre particulares e públicas de 

São Paulo, cujos alunos conseguiram ingressar nos cursos mais disputados na 

Universidade de São Paulo (USP); outro indicador de qualidade foi o resultado 

obtido nas avaliações dos alunos no ENEM. A ETESP recebeu a 8ª colocação 

entre as 14 escolas (particulares e públicas) da cidade de São Paulo 

classificadas como excelentes e ficou em 2º lugar das escolas públicas. 

Em 2006, no ENEM, a Escola obteve o 1º lugar entre as escolas 

públicas no Estado de São Paulo e a 8ª classificação no geral (públicas e 

privadas), reafirmando assim que é possível uma educação pública, gratuita e 

de qualidade.  
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Em julho de 2006, o Centro Paula Souza convidou a Direção da Escola 

para coordenar o Projeto de Implantação da ETEC Parque da Juventude. 

Como as instalações físicas dessa nova unidade não ficaram prontas, os 

alunos dos cursos técnicos em Enfermagem e Informática da ETEC Parque da 

Juventude estudaram o primeiro módulo no próprio endereço da ETESP.  

Em 2007, a ETESP ficou novamente em 1º lugar entre as escolas 

públicas estaduais de São Paulo no ENEM, além do oferecimento de vagas do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos (PROEJA). Passou a 

oferecer cursos de Qualificação Profissional em Desenhista Projetista Civil e 

Apoio Administrativo do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (PROMINP), cujo objetivo principal consistia na 

qualificação de pessoal proveniente de concurso público realizado pela 

Petrobrás, que pode ser absorvido para trabalhar na própria Petrobrás ou em 

empresas terceirizadas, prestadoras de serviços a essa estatal.  

Em 2008, a escola conquistou a 2ª colocação entre as melhores 

escolas públicas do Estado de São Paulo e a 9ª colocação entre as públicas e 

privadas da capital paulista no ENEM. Neste mesmo período, o curso técnico 

em Desenho de Construção Civil foi substituído pelo curso técnico em 

Edificações com ênfase em Projetos. 

A partir de 2009, em decorrência das novas orientações curriculares 

propostas pelo Centro Paula Souza, a ETESP passou a oferecer o curso 

técnico em Agenciamento de Viagens (substituiu o curso de Turismo); o curso 

técnico em Meio Ambiente (no lugar de Gestão Ambiental) e o curso técnico 

em Desenho de Construção Civil (em lugar do curso técnico em Edificações 

com ênfase em Projetos). Nesse mesmo ano a ETESP ofereceu cursos do 

Programa de Qualificação Profissional - PEQ e junto ao PROMINP. Passou a 

oferecer também o curso técnico em Transporte Ferroviário, em substituição ao 

curso técnico em Transporte Metropolitano sobre Trilhos. Além disso, ofereceu 

em classe descentralizada, na E.E. Ministro Costa Manso, o curso técnico em 

Administração, numa parceria ETESP-CEETPS e Secretaria da Educação.  
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Em 2010, a ETESP ofereceu novos cursos: Técnico em 

Eventos, Técnico em Administração Empresarial – modalidade semipresencial 

– e o curso Técnico em Transporte Rodoviário, em substituição ao curso 

Técnico em Transporte sobre Pneus e Trânsito Urbano. Além disso, coordenou 

a implantação de uma nova unidade do Centro Paula Souza, no Butantã, ETEC 

CEPAM, com o inédito curso Técnico em Gestão Pública.  

Em resumo, a ETEC São Paulo possui aproximadamente 1900 alunos, 

distribuídos nos cursos de Ensino Médio, Administração, Agenciamento de 

Viagem, Automação Industrial, Desenho de Construção Civil, Eletrônica, 

Eventos, Informática, Meio Ambiente, Telecomunicações, Transporte 

Ferroviário, Transporte Rodoviário (todos na modalidade presencial). 

Na modalidade semipresencial – Telecurso Tec –, oferece aos alunos o 

curso de Administração Empresarial. 

 

ETEC Joaquim Ferreira do Amaral – Jaú-SP 

(www.etejau.com.br) 

A Escola Técnica Joaquim Ferreira do Amaral, 

encontra-se à Rua Humaitá, nº 1090, Centro, em 

Jaú-SP. Foi fundada em 1928 pelo fazendeiro e 

autodidata Joaquim Ferreira do Amaral, daí o 

nome da escola.  

 

Após uma visita na França, Joaquim 

observou que as crianças não ficavam nas ruas, e 

sim se profissionalizavam em escolas. Neste momento surgiu a ideia de fundar 

o mesmo modelo no Brasil, isto é, cursos com qualificação para o trabalho.  

Por meio do Decreto nº 9.988 foi criada a “Escola Profissional 

Secundária Mista Joaquim Ferreira do Amaral”, que iniciou suas atividades em 

1942 com a 1ª série Vocacional, com os cursos Industrial Básico de Fundição, 

Mecânica de Máquinas, Marcenaria e Corte e Costura. No entanto, seu patrono 

não pode vê-la funcionando, pois faleceu antes de sua inauguração. 
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Em 1943, a escola passou a ser chamada de “Escola Industrial 

Joaquim Ferreira do Amaral” e, em 1951, recebeu o nome de “Escola Técnica 

Joaquim Ferreira do Amaral”. 

Durante a década de 1960 foram criados os cursos noturnos de 

Torneiros e Ajustadores Mecânicos para atender a demanda desses 

profissionais para o mercado de trabalho local, regional e também estadual. 

Nesse ínterim, a escola passou a ser denominada “Ginásio Industrial Estadual 

Joaquim Ferreira do Amaral” e também oferecia o 1º Grau (5ª a 8ª séries). 

A partir da lei de Diretrizes e Bases 5.691/71, a escola passou a ser 

chamada de “Colégio Técnico de Jaú” e teve seus cursos transformados em 

Cursos Técnicos de 2º Grau, com os cursos de Economia Doméstica, 

Eletromecânica e Mecânica. Com o sucesso alcançado por estes cursos, em 

1976 foi inaugurado um novo prédio em terreno contíguo, até hoje chamado de 

“Prédio Novo”, e um novo nome surgiu: “Centro Estadual Interescolar Joaquim 

Ferreira do Amaral”, assim como também surgiram outros cursos: Técnico em 

Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Enfermagem e Nutrição e Dietética, 

extinguindo-se o ensino de 1º Grau. 

Em 1978, a escola passou a ser chamada de ETESG “Joaquim 

Ferreira do Amaral” (Escola Técnica Estadual de Segundo Grau). Já em 1985 

passou a integrar às escolas da DISAETE (Divisão de Supervisão e Apoio às 

Escolas Técnicas Estaduais), órgão ligado à Secretária da Educação. 

No final de 1991, a escola foi transferida para a Divisão Estadual de 

Ensino Técnico (DEET) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico e estabeleceu-se o funcionamento do ensino 

técnico e de segundo grau integrados. 

Em 1993, pelo Decreto nº 37.735, esta escola passou a ser uma das 

Unidades de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza. No inicio de 1994, passou a ser denominada ETE (Escola Técnica 

Estadual) “Joaquim Ferreira do Amaral”. 
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Em 1998, o curso técnico passou por uma reorganização e instituiu-se 

o funcionamento em sistema de ciclos, propiciando aos alunos a possibilidade 

de concluir o curso técnico após o curso médio ou cursar ambos 

concomitantemente. Nos últimos quatro anos, a escola abriu classes 

descentralizadas em Macatuba (cursos: Técnico em Açúcar e Álcool, Química 

e Administração) e na cidade de Bariri (cursos: Técnico em Administração, 

Secretariado e Contabilidade). 

Atualmente, a escola é denominada “ETEC Joaquim Ferreira do 

Amaral”. No segundo semestre de 2009, abriu dois novos cursos: Técnico em 

Contabilidade e Transações Imobiliárias, que são ministrados nas 

dependências da Escola Estadual Professor Túlio Espínola de Castro (Jaú). 

Atualmente, a escola possui aproximadamente 1.300 (mil e trezentos) alunos 

matriculados, oriundos de 15 cidades da região. 

 

ETEC Martin Luther King 

(www.etcmlk.com) 

Localizada no Bairro do 

Tatuapé, Zona Leste da 

cidade de São Paulo, esta 

unidade escolar foi criada 

por meio de decreto em 

1965, com o nome de 

Ginásio Industrial Estadual 

do Tatuapé.  
 

Em 1968 passou a ser chamada de “Martin Luther King”, em 

homenagem ao grande pacifista americano falecido neste mesmo ano. 

Em 1978, foi denominada Escola Estadual de Segundo Grau "Martin 

Luther King", vinculada à 7ª Delegacia de Ensino. Em 1993, a escola foi 

transferida para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 
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Atualmente, além do ensino médio, possui os cursos técnicos de 

Administração, Automação Industrial, Manutenção Automotiva, Marketing, 

Mecânica, Mecatrônica. Na modalidade semipresencial, oferece os cursos 

Telecurso TEC (Administração Empresarial, Gestão de Pequenas Empresas, 

Secretariado e Assessoria, Marketing, Mecânica e Mecatrônica). 

A ETEC Martin Luther King possui aproximadamente 1.500 alunos 

matriculados em seus diversos cursos. 

 

ETEC Fernando Prestes – Sorocaba-SP 

(www.etefernandoprestes.com.br) 

Localizada na cidade de Sorocaba, interior 

paulista, esta unidade de ensino foi criada 

pela Lei nº 1.860, em 1921, mas foi 

instalada apenas em junho de 1929, com o 

nome de “Escola Profissional Secundária 

Mista de Sorocaba”. 

Seus primeiros cursos foram Corte e 

confecção, Artes Domésticas, Bordado flores
 

e chapéus, Tornearia, Entalhe em madeira, Marcenaria, Fundição, Serralheria 

e, em parceria com a Estrada de Ferro Sorocabana, o curso de Ferroviário. 

Em 1931, recebeu o nome de Escola Profissional Mista Coronel 

Fernando Prestes; no decorrer dos anos houve muitas mudanças de prédios e 

reformulações curriculares para atender exigências legais. 

Na década 1960, passou a ser chamada de Ginásio Industrial 

“Fernando Prestes”, após ser desalojada de seu próprio prédio para dar espaço 

a outra escola, passando a funcionar no campus do Seminário da Universidade 

de Sorocaba (UNISO). 

A partir de 1982, passou a se alojar na Rua Natal, nº 340, Jardim 

Paulistano, onde está localizado até os dias atuais o Centro Estadual 
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Interescolar “Fernando Prestes”, uma escola pré-profissionalizante que oferecia 

cursos para alunos da rede pública e privada que cursavam o ensino de 1º e 2º 

Grau e frequentavam o “Fernando Prestes” para uma iniciação ao mundo 

profissional em horário diferente de seus estudos regulares. No entanto, esta 

experiência não foi bem-sucedida na cidade de Sorocaba. 

Em 1982, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

assumiu os cursos de técnicos de 2º Grau da escola, que passou a ser 

conhecida como Escola Técnica Estadual Fernando Prestes. 

A escola desenvolve vários projetos, mas um dos projetos mais 

importantes é o Projeto Harmonia na Escola. Trata-se de um projeto que visa à 

realização de concertos didáticos aos finais de semana, executados pela 

Orquestra Filarmônica Fernando Prestes em escolas da rede pública que 

promovem o programa Escola da Família, além de outras apresentações.  

Essa orquestra é composta por músicos estudantes e profissionais 

entre 14 e 21 anos, e possui um caráter comunitário e social. Tem entre seus 

objetivos disseminar a música orquestral, visando à complementação da 

formação de jovens músicos. O grupo possui repertório diversificado, que inclui 

músicas clássicas e populares. 

Atualmente, a Fernando Prestes oferece, além do ensino médio, cursos 

técnicos em: Administração, Desenho de Construção Civil, Desenho de 

Projetos de Mecânica, Informática, Informática para Internet, Secretariado, 

Design de Interiores, Segurança do Trabalho, Contabilidade, Logística, 

Agenciamento de Viagem, além de classes descentralizadas que funcionam 

em outras escolas da rede estadual, sob a supervisão da ETEC Fernando 

Prestes, com cursos diversos atendendo a atual Lei de Diretrizes e Bases e ao 

Decreto 5.154/04.  

Possui também cursos técnicos semipresenciais – Telecurso Tec 

(Administração Empresarial e Gestão de Pequenas Empresas). 

A instituição conta com aproximadamente 2300 (dois mil e trezentos) 

alunos, composta por adultos e adolescentes não apenas de Sorocaba, mas de 
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diversas cidades, como São Roque, Piedade, Ibiúna, Itu, Salto de Pirapora, 

Araçoiaba, Alumínio, Porto Feliz, Pilar do Sul, Boituva, Mairinque, Salto, 

Votorantin e Iperó. 

 

ETEC João Belarmino – Amparo-SP 

(www.etejbelarmino.uli.com.br) 

Localizada no centro da cidade de 

Amparo, interior paulista, a escola 

“João Belarmino” foi criada 

quando o presidente da época, Dr. 

Nilo Peçanha, inaugurou o ensino 

técnico profissionalizante no país, 

destinado à formação de artífices, 

em âmbito federal, e incentivou os 
 

governos estaduais a também instalar nas escolas estaduais tais cursos.  

Assim, o governo de São Paulo mostrou-se interessado em abrir 

escolas profissionalizantes, no entanto poucas foram as cidades que 

manifestaram interesse no assunto, pois era um empreendimento totalmente 

desconhecido. 

Graças ao bem-sucedido e influente político João Belarmino a cidade 

de Amparo foi “apresentada” como candidata a ter tais escolas. Por meio da Lei 

Federal nº 1.425, de 30 de dezembro de 1910, foram criadas a Escola de Artes 

e Ofícios na cidade de Amparo e a Escola Profissional Agrícola de Jacareí.  

A escola foi implantada em uma chácara localizada na periferia da 

cidade, onde havia uma casa grande, de estilo neoclássico, que acabou se 

tornando a sede da escola. 

A partir de 1913, a casa foi dividida em dois pavimentos e lá foram 

implantados os cursos de Marcenaria, Empalhação, Selaria e Eletricidade. No 

piso principal da casa os alunos tinham aulas de Aritmética, Geografia, Língua 
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Materna, Desenho Técnico e Educação Moral e Cívica; no porão, ou piso 

inferior, foram instaladas oficinas de Mecânica, Serralheria, Ferraria e 

Ajustagem.  

adequada, que poderia ser obtida por meio das 

escolas profissionalizantes. 

as corresponde às medidas adotadas em decorrência da Lei nº 

5.692/71. 

 demanda industrial da época (posteriormente se transformou na atual 

escola). 

ão Belarmino, que passou a integrar a rede 

de ensino do Centro Paula Souza. 

 

Logística, Marketing, Mecânica, Segurança do Trabalho e Turismo Receptivo. 

classificada entre as 34 melhores escolas técnicas do Estado de 

São Paulo. 

A população, de maneira geral, ficou inicialmente à espera dos 

resultados dessa nova modalidade de ensino. Para muitos, essa escolarização 

estava destinada apenas a abandonados e carentes, tanto que houve um 

pronunciamento do diretor escolar da época explicitando os objetivos da 

escola, e as justificativas foram que havia dependência de mão de obra 

estrangeira, visto que os operários brasileiros não tinham condição de 

competir, pois os estrangeiros vinham de grandes centros e frequentavam 

escolas profissionais, e nós, brasileiros, não tínhamos experiência e sequer 

escolarização adequada. Para dar oportunidade de competição em igualdade, 

era necessária qualificação 

A escola passou por diversas reformulações, sendo que uma das mais 

significativ

Em 1970 havia sido criado o Colégio Técnico de Amparo, que iniciou 

suas atividades no ano seguinte o curso Técnico em Eletromecânica para 

atender a

Em 1994, por meio de decreto do governo do Estado de São Paulo foi 

criada a Escola Técnica Estadual Jo

Atualmente, a ETEC João Belarmino oferece, além do ensino médio, 

cursos técnicos em Administração, Agenciamento de Viagens, Contabilidade, 

Edificações, Eletrotécnica, Enfermagem, Eventos, Hospedagem, Informática e

Foi 
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Além de alunos amparenses, recebe estudantes de Jacutinga, Águas 

de Lindóia, Holambra, Bragança Paulista, Itapira, Jaguariúna, Monte Alegre do 

Sul, Pedreira, Morungaba, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Monte 

Sião (Minas Gerais), assim presta serviços não apenas ao Estado de São 

Paulo, mas também ao de Minas Gerais. 
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CAPÍTULO 5 

Análise dos dados e resultados 

 

Após a posse dos dados, cabe ao pesquisador analisá-los e interpretá-

los, pois os dados colhidos são apenas materiais brutos. Eles devem ser 

organizados, transcritos, codificados, agrupados por categorias, e, somente 

após esses cuidados, o pesquisador procederá a análise de dados (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). Em busca desta interpretação, este capítulo apresenta a 

análise dos dados obtidos após as entrevistas.  

Para se chegar aos resultados conclusivos, uma das alternativas numa 

pesquisa qualitativa é analisar qualitativamente os conteúdos, pois, ao fazê-lo, 

objetiva-se “decompor as unidades léxicas ou temáticas de um texto, 

codificadas sobre algumas categorias, compostas por indicadores que 

permitam uma enumeração das unidades, e a partir disso, estabelecer 

interferências generalizadoras” (CHIZZOTTI, 2006, p. 113). 

Ao analisar os discursos dos gestores e professores, buscou-se 

relacionar a frequência da citação de temas, palavras e ideias no texto 

produzido pelos entrevistados para medir o peso relativo atribuído a 

determinado assunto. Conforme Chizzotti (2006, p. 115), “pressupõe-se, 

portanto, que um texto contém sentidos e significados, patentes ou ocultos, que 

podem ser apreendidos por um leitor que interpreta a mensagem contida nele 

por meio de técnicas sistemáticas apropriadas”. 

Para as análises qualitativas de conteúdo, o pesquisador deve se 

prender 

as nuanças de sentidos que existem entre as unidades aos 
elos lógicos entre essas unidades ou entre categorias que as 
reúnem, visto que a significação de um conteúdo reside 
largamente na especificidade de cada um dos elementos e na 
relação entre eles, especificidade que escapa amiúde ao 
domínio do mensurável (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 227). 

Para se proceder as análises,  
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não há regras tão formalmente definidas, ainda que análise e 
interpretação muitas vezes se confundam. O que não significa 
que o procedimento seja aleatório e subjetivo: é preciso, ao 
contrário, assegurar-se de que ela continue estruturada, 
rigorosa, sistemática (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 227). 

Embora Laville e Dionne (1999) destaquem três estratégias de análise 

e interpretação qualitativa, neste estudo optou-se pela estratégia do 

emparelhamento, que consiste em emparelhar, ou seja, associar os dados 

recolhidos a um modelo teórico, com a finalidade de compará-los. Neste caso, 

supõe-se que haja uma teoria sobre a qual o pesquisador apoia-se para 

imaginar a situação a ser estudada; em seguida, verifica-se se há 

correspondência entre a teoria e a situação observada para compará-las nos 

conteúdos e objetos de sua análise10.  

Para melhor compreensão das entrevistas, a partir das respostas dos 

entrevistados foi criada uma coluna denominada “Explicitação dos 

significados”, com a finalidade de, em forma de itens, indicar a compreensão da 

pesquisadora sobre os depoimentos dos gestores acerca do que lhes foi 

questionado (SZYMANSKI, 2010). 

Quanto ao Grupo Focal realizado com os alunos, as análises foram 

feitas a partir dos resultados obtidos nas discussões, destacando-se categorias 

que emergiram das falas dos alunos, reportando-as ao problema inicial que 

este trabalho se propõe a investigar e buscar respostas. 

Ao caracterizarmos os gestores pesquisados, dos 6 (seis) gestores 

entrevistados: 3 (três) deles são do sexo masculino e 3 (três) são do sexo 

feminino, e a idade média é de 48 anos. Quanto à formação acadêmica, 3 

(três) deles são da área de Humanas e 3 (três) são da área de Exatas. O 

tempo de serviço desses profissionais no Centro Paula Souza é de 15 anos, 

                                                            
10 As demais estratégias apontadas por Laville e Dionne (1999) foram: Análise histórica: nesta 
estratégia, o pesquisador baseia-se num quadro teórico explícito para elaborar um roteiro da 
evolução do fenômeno ou situação que está sendo estudada. A este tipo de análise recorrerá 
um pesquisador que estuda a evolução de determinado problema de pesquisa, o que não diz 
respeito a este estudo. Construção iterativa de uma explicação: distingue-se das anteriores, 
pois não pressupõe a presença de uma teoria para lhe dar suporte. É um processo iterativo 
(recursivo), em que o pesquisador elabora uma explicação lógica da situação estudada, 
examinando as relações existentes entre as unidades e categorias reunidas; é recomendada 
para estudos de caráter exploratório. 
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em média, e o tempo que exercem a função de gestores é de sete anos em 

média. 

Reportando-nos ao objetivo inicial desta pesquisa – verificar se houve 

alguma mudança e, em caso positivo, quais foram, quanto à inserção de 

tecnologias nas unidades de ensino do Centro Paula Souza, após os gestores 

terem concluído o curso promovido pelo Projeto Gestão Escolar e Tecnologias. 

Focando principalmente os processos de ensino e de aprendizagem, 

analisaremos, a seguir, as respostas dos gestores obtidas. 

 

5.1 Análise das respostas dos gestores  

1 – Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da 

maioria dos professores? Pode dar exemplos de situações específicas 

que indicam tais mudanças? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação dos 

significados 

UE1 Concordo 

plenamente 

Implantou 3 lousas interativas através 

de verbas do MEC, 1 lousa através do 

Projeto Vita. Desenvolvendo a 

plataforma Moodle, professores estão 

sendo capacitados. A maioria aceitou. 

Uso de novos recursos 

Capacitação dos 

professores 

UE2 Concordo 

Antes os professores tinham mais 

dificuldades em lidar com os 

equipamentos de multimídias nas 

salas; hoje eles usam mais os 

equipamentos e têm menos 

dificuldades. Os professores trazem 

seus próprios notebooks, preparam 

aulas usando outros recursos com 

filmes e som. 

Atualmente, os 

professores usam novos 

recursos, apresentam 

menos dificuldades na 

Inclusão digital 

UE3 Concordo 

Vários professores criaram blogs, em 

reunião pedagógica, criaram fórum, 

usando site da escola, site e blog da 

escola, alguns professores gostaram 

Uso de recursos da Web 

2.0 ou uso da Web 2.0 

Adesão de professores 
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muito e criaram blogs, até os 

conservadores, os TCC fizeram uso 

do blog pra postar trabalho de aluno, 

Clickidéia. 

conservadores 

Uso de portal educacional 

ou uso de portal de 

conteúdos 

UE4 Concordo 

70 professores na escola, 

aproximadamente 50% utilizam 

tecnologias. Projeto Clickidéia – 

Fundação Paula Souza (ensino 

médio), Videoconferências 

promovidas pelo Paula Souza. Cursos 

a distancia da Paula Souza, 

funcionários e professores. 

Comunicação entre direção e 

professores totalmente por email. 

Divulgação do site na escola 

(matrículas, por exemplo). 

Uso de portal educacional. 

 

Uso das TIC pela metade 

dos professores. 

 

Promoção de cursos a 

distância para os 

professores 

 

UE5 Concordo 

A totalidade dos professores está 

procurando a inclusão digital. Houve 

interesse de funcionários em fazer 

cursos on-line do CEETPS na área de 

Informática. 

Inclusão digital 

Capacitação on-line de 

funcionários 

UE6 Concordo 

A plenitude vem com o tempo. Mais 

de forma veemente, Clickidéia, junto 

com a implantação das tecnologias e 

o viés é multidisciplinar que deu certo. 

Projeto do professor de Português – 

aluno criar criticidade nas leituras 

jornais. Prática do projeto piloto da 

revista digital multidisciplinar. 

Desperta o senso crítico do aluno 

posta no blog e farão um site. 

Uso de portal educacional 

Projetos multidisciplinares 

Despertar do senso crítico 

dos alunos 

Blog e site (alunos) 

Projeto de professor 

Entre as respostas obtidas, 5 (cinco) gestores responderam que 

concordavam que houve mudanças nas práticas educativas por parte da 

maioria dos professores e apenas 1 (um) deles concordou plenamente. 

Pensar em prática educativa implica refletir sobre o campo da 

intervenção pedagógica, que leva a possibilidades de melhoria profissional 

mediante aquisição, construção e reconstrução de conhecimentos por meio de 

104 



pesquisas, intervenções e propostas. Para Zabala (1998, p. 13) “a melhoria de 

nossa atividade profissional, como todas as demais, passa pela análise do que 

fazemos de nossa prática e do contraste com outras práticas”. 

No entanto, uma sala de aula é sempre imprevisível, pois há muitos 

fatores que influenciam os processos educativos, entre eles, processos 

externos ao ambiente escolar. Para Elliot (1993), existem duas formas de 

desenvolver práticas educativas: a primeira delas diz respeito ao professor que 

se dedica a uma pesquisa sobre um “problema prático, mudando sobre esta 

base algum aspecto da sua prática docente. Neste caso o desenvolvimento da 

compreensão precede a decisão de mudar as estratégias docentes” (ELLIOT, 

1993 citado por ZABALA, 1998, p. 14). A segunda forma, por sua vez, é 

quando o professor  

modifica algum aspecto de sua prática docente, como resposta 
a algum problema prático, depois de comprovar sua eficácia 
para resolvê-lo. Através da avaliação, a compreensão inicial do 
professor sobre o problema se transforma. Portanto, a decisão 
de adotar uma estratégia de mudança precede o 
desenvolvimento da compreensão. A ação inicia a reflexão 
(ELLIOT, 1993 citado por ZABALA, 1998, p. 15). 

 
 Os gestores apontaram em suas respostas que os professores estão 

mudando suas práticas educativas e aderindo ao uso da tecnologia. Cabe 

propiciar aos educadores no interior das escolas espaços e oportunidades para 

que busquem, reflitam e pesquisem referências para ajudá-los no processo 

educativo, assim poderão promover projetos interdisciplinares que possam 

contribuir para despertar a criticidade dos alunos (conforme citado pelos 

gestores). 

 Neste sentido, considerando que o professor é o gestor do processo de 

construção de conhecimentos na sala de aula, Vasconcellos (1993, p. 11) 

afirma que 

conhecer como se dá o conhecimento no processo pedagógico 
é ajudar a eliminar a determinação social dos destinos dos 
alunos. Para o professor é importante este conhecimento a fim 
de melhor saber como interagir com a criança, no sentido de 
favorecer seu desenvolvimento e emancipação.  

Pensar a produção do conhecimento como liberdade e a educação 

como um processo de humanização reporta-nos a Pimenta e Anastasiou 
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(2002) quando afirmam que o processo de ensino e de aprendizagem deve ser 

integrado às atividades de investigação, que o ensino meramente teórico deve 

ser substituído por ações que levem aluno e professor a investigações, o que, 

consequentemente, leva a um trabalho de equipe. Afirmam ainda que é 

necessário criar e recriar situações de aprendizagem, além de conhecer o 

universo cognitivo e cultural dos alunos e propiciar processos de ensino e 

aprendizagem interativos e com a participação de todos. Freire (2002) 

corrobora ao afirmar que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e que é 

na constante formação docente que se constrói novas práticas.  

Percebe-se que o aluno deve deixar de ser passivo para tornar-se 

sujeito ativo em seu processo de aprendizagem; assim, não há mais espaço 

para uma educação bancária (FREIRE, 2002). Há de se repensar o papel tanto 

do professor quanto do aluno, pois o aluno passa a ser construtor ativo do 

conhecimento e o professor deixa de ser o detentor único do saber. Para tanto, 

há necessidade de rever e entender as práticas pedagógicas. 

Em contrapartida, as funções do professor na atualidade passam a ser 

revistas. É necessário que este profissional realize intercâmbios entre 

linguagens, tempos e conhecimentos, e seja responsável por criar 

oportunidades de aprendizagens aos alunos que convivem diariamente com os 

recursos tecnológicos e àqueles alunos que só têm acesso a esses recursos no 

ambiente escolar. O professor também deve influenciar as atitudes e os valores 

de seus alunos, à medida que propicie reflexões e ações para que se 

respeitem as diferenças existentes entre os seres humanos, além de ser um 

agente de inovação, à medida que apresente aos alunos as transformações 

que ocorrem, as tecnologias que surgem, assim como sua incorporação no 

ambiente escolar (MENDES, 2008). 

Ao buscarmos respostas para o questionamento se houve mudança 

nas práticas educativas por parte dos professores após a inserção das 

tecnologias nas ETEC do Centro Paula Souza, os dados colhidos nas 

entrevistas apontam afirmativamente. No entanto, releva-se neste momento a 

importância de educar pessoas com capacidade de aprender a aprender e 

concretizar inovações. Assim, é necessário investir na criação de competências 
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e na formação permanente de docentes e funcionários para que se torne 

possível a atuação efetiva dos sujeitos aprendizes na produção de bens e 

serviços. 

Declara-se ainda que 

Pensar a educação na sociedade da informação exige 
considerar um leque de aspectos relativos às tecnologias de 
informação e comunicação, a começar pelo papel que elas 
desempenham na construção de uma sociedade que tenha a 
inclusão e a justiça social como uma das prioridades principais 
(TAKANASHI, 2000, p. 45). 

Ao serem questionados se houve mudanças significativas por parte da 

maioria dos professores, o gestor da UE1 destaca a implantação de lousas 

interativas, o desenvolvimento da plataforma Moodle, além de capacitação dos 

professores.  

A implantação de lousas interativas, ou lousas digitais, pode ser um 

avanço frente às aulas tradicionais, em que o professor é o centro das 

atenções. Para Amaral e Nakashima (2006), a lousa digital traz grandes 

benefícios em relação às outras tecnologias, como, por exemplo, o rádio e a 

televisão ou, até mesmo, o computador. A lousa digital incorpora as funções de 

vários recursos e propicia a interatividade entre professores e alunos, 

favorecendo as práticas pedagógicas, pois os alunos podem acompanhar as 

atividades do professor como desenhar, destacar palavras, abrir interfaces 

gráficas. A lousa digital oferece imagens e sons nítidos, e os alunos podem 

participar de atividades fazendo intervenções no conteúdo que está sendo 

apresentado, o que faz com que aprendam participando e experimentando. 

Em resumo,  

a lousa digital surge como uma ferramenta de apresentação de 
conteúdos escolares que oportuniza uma aprendizagem visual 
e participativa devido sua característica de interagir programas 
disponibilizados utilizando o próprio dedo. O que irá fazer a 
diferença na inserção dessa tecnologia da informação e 
comunicação na educação é justamente a criatividade do 
professor, isto é, ao propor atividades utilizando a lousa digital 
como ferramenta mediatizadora do processo educativo, o aluno 
poderá aprender agindo, experimentando e fazendo algo na 

107 



prática, isto é, será produtor de conhecimentos, utilizando a 
linguagem audiovisual (AMARAL; NAKASHIMA, 2006, p. 47). 

Cabe destacar, no entanto, que a lousa digital, por si só, não trará 

grandes benefícios para as práticas pedagógicas, pois dependerá de um real 

interesse e da disposição dos professores para inovar seus métodos de ensino, 

de modo que a lousa seja usada em benefício da aprendizagem dos alunos.  

Há de se ressaltar, também, que a lousa digital pode ser considerada 

uma ferramenta, quando pensamos no aspecto mais operacional e nas 

possibilidades de ações que ela nos proporciona, assim como pode ser 

entendida como um instrumento, quando se destacam os aspectos 

comunicativos, sensoriais e cognitivos, isto é, as diferentes formas de 

comunicação que ela nos proporciona (AMARAL; NAKASHIMA, 2006). 

Quanto ao uso da plataforma Moodle (UE1) para a capacitação dos 

professores, observa-se que o Centro Paula Souza realiza capacitações para 

docentes e funcionários usando a plataforma. Quando o gestor da UE2 ressalta 

que os professores estão usando notebooks e preparando aulas com o uso de 

recursos como filmes e som, é possível perceber que estão assumindo uma 

nova postura docente, buscando adequar-se às exigências atuais da 

Sociedade da Informação. 

Se admitirmos que o professor está assumindo novas posturas, isto 

pode significar uma nova mediação pedagógica, que, segundo Masetto (2006, 

p. 144-145), podemos entender como 

a atitude, o comportamento do professor que se coloca como 
um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que 
se apresenta com a disposição de ser uma ponte rolante, que 
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus 
objetivos. 

Neste mesmo contexto, Masetto (2006) ainda defende que o uso do 

computador e das novas tecnologias contribui para o desenvolvimento da 

educação, tornando mais dinâmicos e interessantes os processos de ensino e 

de aprendizagem.  
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Também é possível que as tecnologias presentes nas Unidades de 

Ensino sejam suportes para a formação, além de serem instrumentos para 

“práticas de gestão e reflexão sobre como gerir sua utilização na escola”, pois,  

adotar as TDIC como suporte da formação indica que estas 
tecnologias são estruturantes do currículo representado 
previamente nas telas de conteúdo, nos materiais de apoio e 
nas atividades propostas, sendo reconstruído na ação em um 
ambiente de representações e símbolos hipermidiáticos que 
engloba as dimensões técnicas, estéticas, éticas, políticas, 
pedagógicas e ideológicas (ALMEIDA; PRADO, 2011). 

Jonassen (2007) relata que o uso do computador como apoio à 

aprendizagem deve ser significativo para que se torne uma ferramenta 

cognitiva. Deve-se ter como exigência que alunos e professores pensem de 

forma significativa, a fim de utilizarem tal recurso como representação de suas 

capacidades de produzir conhecimento; é a possibilidade de melhorar 

qualitativamente o desempenho de professores e alunos. 

O uso e a criação de blogs foram citados pelos gestores da UE3 e 

UE6. Para Gomes e Lopes (2007), no entanto, deve-se ficar atento, pois o blog 

pode ser considerado tanto uma “exploração pedagógica por parte dos 

professores”, como também um espaço de divulgação de informações entre 

alunos. Os autores ainda afirmam que 

trata-se na realidade, com frequência, de um continuum em que, 
por um lado, a exploração pedagógica se centra mais na 
dimensão de publicação de informação por parte do professor, 
na generalidade dos casos em que a exploração dos blogues 
assume essencialmente o formato de um repositório de 
informação pesquisada e comentada pelo professor, 
normalmente envolvendo aspectos referentes a actualidades 
dentro da temática disciplinar em que o professor exerce a sua 
actividade, e por outro lado é o aluno (ou grupo de alunos), 
incentivado e motivado pelo professor, que cria e dinamiza o seu 
blogue, sendo responsável pela pesquisa, selecção e síntese da 
informação a postar, que será lida e comentada pelo professor e 
eventualmente pelos colegas de escola ou turma (GOMES; 
LOPES, 2007, p. 121). 

 O blog enquanto recurso pedagógico também pode constituir-se “na 

criação e dinamização pelo próprio professor ou grupo de professores de um 

blogue centrado na abordagem de conteúdos relacionados com a área que 

lecciona” (GOMES; LOPES, 2007, p. 122). 
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Nota-se também que o Centro Paula Souza promove situações 

propícias para a inserção de tecnologias na educação, entre elas: o uso do 

portal Clickidéia, palestras e videoconferências e a obrigatoriedade de 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso pelos alunos do Ensino 

Técnico, o que move e promove a pesquisa, sendo a Internet um dos recursos 

mais utilizados para tal finalidade.  

O gestor da UE6 afirma que houve a elaboração de uma revista digital 

multidisciplinar. Este fato indica que nesta unidade de ensino vários 

professores e alunos estão trabalhando em prol de um único projeto.  

O gestor da UE3 afirma que até mesmo os professores conservadores 

estão aderindo ao uso de tecnologias e criando blogs. Neste caso, vale 

ressaltar que pensar em professor conservador remete-nos à didática 

tradicional, em que o professor é o centro das atenções na sala de aula. 

Portanto, quando esse gestor afirma que até mesmo os professores 

conservadores estão usando recursos tecnológicos, estes profissionais podem 

ser vistos como os tradicionais. Neste caso, é necessário averiguar como os 

professores tradicionais estão fazendo uso de tais recursos, pois podem 

ocorrer situações em que a tecnologia é confundida com metodologia. Por 

exemplo, usa-se o data-show para não se usar o quadro negro.  

Assim, professores que afirmam fazer uso das TIC em seu cotidiano 

escolar podem, na verdade, estar dificultando o aprendizado de seus alunos 

com aulas fundamentadas em inúmeros slides com excesso de texto. Tais 

ações docentes levam-nos a refletir sobre como as TIC estão sendo integradas 

ao currículo e como os docentes concebem essa integração. 

É importante destacar que atualmente deve existir uma maior 

mediatização nos processos educativos, pois o professor  

é o ser que educa, favorece o desenvolvimento e a integração 
do aluno, procurando despertar-lhe o prazer e a alegria de 
aprender; sua atividade se estabelece na interação com o outro, 
interação esta que pode gerar a transformação do outro, e, ao 
mesmo tempo, reverter-se em transformação de si mesmo numa 
espiral recursiva ascendente (ALMEIDA, 2004, p. 79). 
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Por meio das respostas dos gestores é possível afirmar que há 

professores que não aderiram ao uso das tecnologias, que estão mudando 

suas práticas educativas com o uso das TIC, que estão motivados a pesquisar 

e construir projetos interdisciplinares, e que estão em busca de 

aperfeiçoamento e conhecimento das TIC; no entanto, não se descarta a 

possibilidade do uso incorreto dos recursos tecnológicos e, até mesmo, a 

adesão ao uso por obrigatoriedade do Centro Paula Souza (Portal Clickidéia, 

videoconferências, cursos e afins). 

Observamos, portanto, pelas respostas dos gestores, que estão 

ocorrendo algumas mudanças nas práticas educativas das unidades de ensino 

com o uso de recursos tecnológicos que professores mais conservadores estão 

aderindo, como o uso de blogs, mas a prática mais citada foi o uso do portal 

Clickidéia, que traz uma série de atividades (roteiros e orientações) para serem 

usadas pelos professores. 

 

2 – A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? 

Comente. 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação dos 

significados 

UE1 Concordo 

Mudanças não, mas auxiliaram nos 

planos de trabalho docente e nas 

aulas. 

Não promoveu mudanças. 

Auxiliou nos planos de 

trabalho e de aula dos 

docentes. 

UE2 
Discordo 

plenamente 

A escola não tem autonomia para 

alterar currículo; no entanto a escola 

promove semanas de estudo, por 

exemplo a Semana Técnica de 

Informática e Eletrônica que ocorre 

duas vezes por ano, além de 

palestras, informações de mercado 

de trabalho para manter os alunos 

atualizados, muitas visitas técnicas 

A escola não tem autonomia 

para alterar o currículo. 

 

A escola promove 

semanas de estudos e 

afins.  
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UE3 
Discordo 

plenamente 

Não tem autonomia.  
Não tem autonomia para 

alterar o currículo. 

UE4 
Concordo 

plenamente 

A unidade não tem autonomia, no 

entanto ao Centro Paula Souza 

instituiu o TCC para os cursos 

técnicos e ensino médio e usamos 

recursos tecnológicos para 

pesquisas, digitação. As alterações 

são feiras por amostragem. Depois 

são colocadas em práticas. 

Não tem autonomia para 

alterar o currículo. 

Institui a apresentação do 

TCC. 

Uso dos recursos 

tecnológicos para 

pesquisa e trabalhos dos 

alunos. 

UE5 Concordo 

Sim, todos os cursos contam com 

um laboratório de Informática. 
Uso dos laboratórios de 

informática por todos os 

cursos. 

UE6 Concordo 

Centro Paula Souza implementou o 

uso da tecnologia da educação. O 

Centro Paula Souza comprou o 

Clickidéia que faz parte do projeto 

político-pedagógico. 

Uso do Clickidéia, adquirido 

pelo Centro Paula Souza. 

Todas as unidades de 

ensino têm acesso ao portal.

O Clickidéia faz parte do 

Projeto pedagógico das 

escolas. 

Com o objetivo de analisar possíveis alterações curriculares nas 

unidades de ensino, deparamo-nos com 1 (um) gestor afirmando que 

concordava plenamente, 3 (três) que afirmaram concordar e 2 (dois) que 

discordaram plenamente. 

Refletir sobre o significado de currículo é importante para analisarmos 

as respostas dos gestores. Para Grundy (1987 citado por SACRISTÁN, 2000, 

p. 14), o currículo “não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não 

se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e 

previamente à experiência humana. É antes, um modo de organizar uma série 

de práticas educativas”. 

Percebemos que a definição de currículo exige atenção, pois o tema é 

complexo quando nos deparamos com outras definições, tais como, currículo é: 
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o guia das experiências que o aluno obtém na escola, como 
conjunto de responsabilidades da escola para promover uma 
série de experiências, sejam estas as que proporciona 
consciente e intencionalmente, ou experiências de 
aprendizagem planejadas, dirigidas ou sob supervisão da 
escola, ideadas e executadas ou oferecidas pela escola para 
obter determinadas mudanças nos alunos, ou ainda, 
experiências que a escola utiliza com a finalidade de alcançar 
determinados objetivos (RULE, 1973 citado por SACRISTÁN, 
2000, p. 14). 

ou, ainda, currículo como a  

definição de conteúdos da educação, como planos ou 
propostas, especificação de objetivos, reflexo da herança 
cultural, como mudança de conduta, programa da escola que 
contém conteúdos e atividades, soma de aprendizagens ou 
resultados, ou todas as experiências que a criança pode obter 
(RULE, 1973 citado por SACRISTÁN, 2000, p. 14). 

Percebe-se que quando os gestores entrevistados afirmam que a 

unidade escolar não promoveu alterações no currículo escolar (gestores da 

UE2, UE3, UE4) referem-se ao currículo prescrito, que pode ser definido como 

conteúdos da educação, planos ou propostas colocados em documentos, mas 

o currículo “é uma forma de ter acesso ao conhecimento, não podendo esgotar 

seu significado em algo estático, mas através das condições em que se realiza 

e se converte numa forma particular de entrar em contato com a cultura” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

Quando, no entanto, o gestor da UE2 afirma que “a escola promove 

semana de estudos (...) além de palestras, informações de mercado de 

trabalho para manter os alunos atualizados, muitas visitas técnicas”, ele está 

anunciando uma mudança no currículo, pois significa práxis, prática; é 

proporcionar novas formas de acesso ao conhecimento. 

Os gestores, ao citarem o uso do laboratório de informática (UE4), a 

elaboração do TCC e, consequentemente, o uso das pesquisas e dos recursos 

tecnológicos, por meio do uso de laboratórios de informática (UE5) e do uso do 

Clickidéia (UE6), trazem-nos mostras de que está ocorrendo práxis para além 

do descrito nos planos de ensino oficiais e não entendida como alteração no 

currículo pelos gestores. As pesquisas e o uso de computadores sinalizam 
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novos desafios a alunos e professores, e podem demonstrar alterações no 

currículo, um currículo que está em (re)construção. 

Como afirma Sacristán (2000, p. 17), o currículo 

em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos 
apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma 
opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro 
de uma determinada trama cultural, política, social e escolar; 
está carregado portanto, de valores e pressupostos que é 
preciso decifrar (SACRISTÁN, 2000, p. 17). 

As alterações curriculares apontadas pelos gestores das unidades 

citadas norteiam também a reflexão sobre a incorporação das novas 

tecnologias pelos professores, visando à resolução de problemas pessoais e 

profissionais (planos de aula, TCC, Clickidéia); é necessário, portanto, que 

professores e alunos reflitam em suas ações e sobre as ações, em que o 

professor deve ser sujeito ativo nesse processo. Assim, 

a incorporação de uma tecnologia aos processos educacionais 
passa pela compreensão das características constitutivas 
desse novo meio, de suas potencialidades e limitações em 
relação as formas de interação e construção de significados. 
Assim, torna-se necessário que o professor utilize a tecnologia 
na condição de sujeito ativo, protagonista da ação, de modo 
que possa analisar a efetividade das contribuições desse 
suporte para criação de experiências educativas e relevantes 
para os aprendizes (ALMEIDA, 2007, p. 159). 

Observamos que os gestores afirmam que não têm autonomia para a 

mudança curricular; no entanto, outros já entendem que, com a apresentação 

obrigatória dos TCC, houve tais mudanças. Destacamos, ainda, que o 

Clickidéia também foi citado como mudança curricular, pois ele passou a fazer 

parte do Projeto Pedagógico, fato entendido como currículo, contudo, neste 

caso, é também um currículo prescrito em hipermídia. 

Outra questão é que mesmo a unidade escolar não tendo autonomia 

para alterar um currículo prescrito, gestores apontam a existência de feiras e 

palestras, por exemplo, e isso pode ser entendido como ampliação curricular, 

desde que não estejam privilegiadas no projeto pedagógico da unidade escolar 

(currículo prescrito). 
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Enfim, percebemos que falta aos gestores a conscientização de que 

currículo não é apenas o documento instituído, prescrito, pois ele também se 

constrói no dia a dia da escola, em situações diversas, com o envolvimento de 

diversos setores e sujeitos. O uso das TIC (como os blogs, por exemplo) 

sugere alteração no currículo, desde que não previamente prescritas. 

 

3 – As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita 

esse dinamismo? Pode dar exemplos? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação dos 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Ficaram sim, um dos exemplos são 

as lousas interativas, através  

de softwares disponíveis na rede, 

professores capacitados e 

multiplicadores para o uso de tais 

recursos. 

Uso da lousa interativa; 

Softwares. 

Professores capacitados. 

UE2 Concordo 

A escola promove incentivos para o 

uso das tecnologias e multimídias. 
Uso de tecnologias e 

multimídias. 

UE3 

Concordo 

plenamente 

 

Muitos passaram a usar o data-

show, aula mais cativante, não 

precisa mais escrever na lousa, no 

entanto alunos cansam-se do 

excesso de recurso. 

Uso do data-show. 

Não precisa escrever na 

lousa. 

Alunos cansados do 

excesso de uso do data-

show. 

UE4 
Concordo 

plenamente 

Sim, o uso de data-show, o uso da 

internet para pesquisa, programas 

específicos de cada área por 

exemplo: Autocad (curso de 

mecânica). 

Uso do data-show. 

Programas específicos. 

UE5 Concordo 

Os professores trabalham com 

pesquisas na Internet e data-show. 
Uso do data-show. 

Pesquisas na Internet. 

UE6 Concordo Sim, por exemplo, professor usa 
Clickidéia (uso obrigatório 
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Clickidéia para ilustrar sua ação, dá 

aulas e provas com animação em 

flash, simula provas, questionários. 

pelo Centro Paula Souza) 

Conforme dados mostrados, 3 (três) gestores concordaram plenamente 

com esta questão e 3 (três) concordaram. 

Ao analisarmos os aspectos que tornaram as aulas mais dinâmicas, 

percebemos que o Portal Clickidéia, já citado nesta pesquisa, foi novamente 

apontado, no entanto, tal portal é de uso obrigatório em todas das unidades de 

ensino do Centro Paula Souza, o que pode não significar o dinamismo 

apontado pelos gestores, e sim o uso desse portal como obrigatoriedade. Se os 

professores não explorarem o portal como possibilidade de criação e 

elaboração do conhecimento, ele se tornará um recurso estático, em que o 

aluno não interagirá nem construirá conhecimentos.  

Deve-se ressaltar que as ferramentas “só se tornam ‘cognitivas’ 

quando utilizadas para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Se tal não for 

pensado essas ‘supostas’ ferramentas cognitivas limitam a progressão do 

aluno (CRUZ; CARVALHO, 2010, p. 384). 

Há, portanto um consenso entre os gestores de que o uso da 

tecnologia na sala de aula propicia o dinamismo nas aulas, no entanto, em 

todas as respostas sobressaiu-se o uso dos recursos tecnológicos, porém 

apenas o recurso não é suficiente, nem promove o dinamismo, pois, como 

afirma o gestor da UE3, os alunos ficam cansados com o uso do data-show. 

No entanto, reafirmamos que, ao usarmos um recurso tecnológico, 

como o data-show, lousa interativa, por exemplo, devemos usá-lo de maneira 

significativa, ou seja, visando realizar uma tarefa significativa do ponto de vista 

cognitivo, pois é necessário focar menos na ferramenta e mais no que ela pode 

fazer (JONASSEN, 2007). 

Quando pensamos em dinamismo em sala de aula, entendemos que 

não apenas o professor é sujeito detentor de conhecimentos, e por isso é 

preciso que sejam propiciadas aos alunos situações em que construam seus 

conhecimentos de forma dinâmica, subjetiva e, ao mesmo tempo, participativa. 
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O computador e outros recursos já citados devem ser parceiros no processo 

educativo. As tecnologias devem apoiar a construção dos significados pelos 

alunos, e isso só acontecerá quando os alunos forem colocados em situações 

que os desafiem (JONASSEN, 2007).  

A pesquisa revelou que o data-show é o recurso tecnológico utilizado 

pela maioria dos professores. Consequentemente, isto sugere que os alunos 

ainda continuam como expectadores dentro do processo educativo, não 

interagindo com esses recursos e não construindo seus conhecimentos. 

Para Ramos (2005, p. 212 citado por CRUZ; CARVALHO, 2010, p. 

384), 

os alunos não só aprendem através dos processos de 
construção do próprio conhecimento no seu contexto e na 
construção pessoal do significado, através das interacções 
sociais emergentes no contexto de aprendizagem como ainda 
aprendem em situações de envolvimento activo nos processos 
de construção de conhecimento para outros.  

Assim, os professores devem encontrar formas adequadas para 

integrar as tecnologias ao dinamismo de suas aulas e aprender a dominar as 

várias tecnologias de comunicação interpessoal/grupal e 

audiovisual/telemática.  

Moran (2000) afirma que cabe aos docentes encontrar meios para que 

possam ajudar seus alunos a aprender, e que é importante diversificar as 

formas e ações ao realizar atividades educativas, pois a aula atualmente não 

pode se limitar ao tempo e ao espaço escolar, e sim deve continuar fora desses 

espaços, pois os alunos podem estar em tempos e espaços diferentes usando 

as TIC. Por isso, o professor pode, por exemplo, solicitar pesquisas, para que 

os alunos tenham a oportunidade de construir conhecimento e sintam-se 

incentivados a aprender. 

A flexibilidade de tempo e espaço fará com que o aluno permaneça 

aprendendo mesmo quando estiver longe das salas de aula. Com isto, a 

motivação de querer continuar aprendendo levará os alunos a se interessar 

mais pelo conteúdo ministrado nas escolas. 
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Hoje, o professor deve ser um facilitador, sujeito que colabora com o 

processo de aprendizagem de seus alunos, respeitando os limites impostos 

pelas instituições de ensino. Sobretudo, ele tem liberdade para organizar os 

processos de ensino e de aprendizagem. O professor deve lembrar-se que o 

aluno é um sujeito em desenvolvimento e portador de expectativas 

institucionais e sociais. Cabe a ele desenvolver situações e explorar as 

potencialidades de interação e dinamismo que o atual momento lhe propicia 

(MORAN, 2006).  

Quando o professor utiliza recursos tecnológicos de forma pouco 

reflexiva e explorada, seja quanto aos conteúdos, métodos de ensino ou 

mesmo à avaliação, acaba por gerar nos alunos descontentamento e 

desinteresse, conforme alertado pelo gestor da UE3. 

O gestor da UE3 relata que o excesso de uso do data-show torna-se 

cansativo ao aluno, e que o professor, ao usar esse recurso, não precisa mais 

usar a lousa. Com esta afirmação o gestor admite que os alunos estão 

passivos e não estão tendo oportunidade para construir seus conhecimentos, já 

que o uso do data-show substitui a lousa, um dos mais antigos recursos 

usados nas salas de aula. 

Cabe ao professor, portanto, ao buscar o dinamismo em suas aulas, 

perceber se é necessário adequar suas metodologias de ensino. O importante 

neste momento é que mude sua forma de conceber o processo de ensino e de 

aprendizagem, “pois o professor não é mais aquele que ensina, mas sim 

aquele que viabiliza o processo de aprendizagem dos alunos” (ALONSO, 2003, 

p. 33). 

Ainda sobre o uso das tecnologias pelos professores, Almeida (2000, p. 

109) alerta para o fato de que 

(...) mesmo o professor preparado para utilizar o computador 
para a construção do conhecimento é obrigado a questionar 
constantemente, pois com freqüência se vê diante de um 
equipamento cujos recursos não consegue dominar em sua 
totalidade. Além disso, precisa compreender e investigar os 
temas ou questões que surgem no contexto e que se 
transformam em desafios para sua prática – uma vez que nem 
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sempre são de seu domínio, tanto no que diz respeito ao 
conteúdo quanto à estrutura. 

Assim, é necessário alternar os recursos utilizados nas aulas para que 

estas se tornem mais dinâmicas, pois o data-show, ou mesmo a lousa 

interativa, ou programas específicos, não fornece recursos necessários para 

incentivar a criatividade dos alunos, nem os ajuda a desenvolver competências 

e elaborar seus conhecimentos, se os alunos não participarem dinamicamente 

das atividades. 

 

4 – As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia 

nas aulas? Você pode dar exemplos? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação dos 

significados 

UE1 Concordo 

Sim, por exemplo: no curso 

Informática para Internet os alunos 

desenvolveram muitas coisas 

através do curso. No Ensino Médio 

as aulas de Inglês, usa-se uma nova 

modalidade através de multimídias e 

as lousas. 

Uso da Internet 

UE2 
Concordo 

plenamente 

Os alunos usam Orkut, Blogs e 

trazem para a sala de aula as 

novidades vistas. 

Orkut, Blogs 

UE3 Concordo 

O aluno agora só apresenta 

trabalhos com data-show, tudo é 

slides e data-show, apresentações 

em pátio, TCC são projetos, som nos 

intervalos. 

Uso de recursos para 

apresentação de TCC e 

projetos 

UE4 
Concordo 

plenamente 

Nos cursos técnicos, através do 

TCC, há a interação entre as 

disciplinas para preparação de 

materiais Expotec, ensino médio, 

todos os projetos usam tecnologia 

para pesquisas, troca de emails 

entre professor-aluno, neste email 

Interação das disciplinas 

para preparação de material 

de exposição 

Uso do email para envio de 

material didático 

Uso do twitter para 
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envia-se material didático, propostas 

de emprego, twiter para 

comunicação entre os alunos e 

docentes. 

comunicação entre alunos e 

professores 

UE5 Concordo 

As aulas tornaram-se mais 

dinâmicas e atualizadas com o uso 

das tecnologias. 

 

UE6 Concordo 

Os professores têm mais recursos 

para dar suas aulas e os alunos 

podem interagir com eles no 

Clickidéia. 

Uso do Clickidéia para 

comunicação entre alunos 

e professores 

Ao buscarmos respostas para o aumento de interação, principalmente 

entre o professor e o aluno na sala de aula, podemos observar pelas respostas 

que 2 (dois) gestores concordaram plenamente que houve aumento e 4 

(quatro) concordaram. 

Faz-se necessário refletir sobre o que é uma aula interativa. Silva 

(2000, s/p) esclarece que  

o termo "interação" dá origem ao termo "interatividade" na 
década de 1970. Isso pode ter ocorrido entre os informatas que 
buscavam uma nova palavra para exprimir a novidade do 
computador que substitui as herméticas linguagens 
alfanuméricas pelos ícones e janelas conversacionais que 
permitem interferências e modificações na tela. Entretanto, 
penso que a interatividade não é meramente um produto da 
tecnicidade informática. Ela tem raízes na arte participacionista 
da década de 1960 e, na virada do século XX para o XXI, se 
apresenta como tendência geral, como um pão cada vez mais 
cotidiano, como um novo paradigma comunicacional que pode 
substituir o paradigma da transmissão próprio da mídia de 
massa. 

Isto posto, pensar em uma aula interativa supõe pensar em sujeitos 

ativos, em que o professor não transmite conhecimentos, e sim propõe ações 

para que os alunos os construam. O papel do professor é o de “provocador de 

situações, arquiteto de percursos, mobilizador de inteligências múltiplas e 

coletivas na experiência do conhecimento” (SILVA, 2000, s/p).  
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Neste sentido, cabe ao professor a tarefa de criar situações para que 

os alunos participem da elaboração de seus conhecimentos e deixem de ser 

sujeitos passivos. 

 Quando os gestores citam o uso de blog, Orkut, troca de e-mails entre 

professores e alunos, eles sinalizam que o aluno é considerado um sujeito ativo 

e participativo. A interação entre as disciplinas para a preparação de materiais 

para a Expotec é um indício de que os alunos estão discutindo determinados 

assuntos. Tal processo é denominado “participação-intervenção” (SILVA, 2000, 

s/p). 

Ao propiciar um espaço de participação autêntica dos alunos, estes são 

impulsionados para a liberdade de expressão, para a participação na 

sociedade. Nas aulas interativas não há separação entre emissão (professor) e 

recepção (alunos), já que se busca a construção em conjunto de novos 

conhecimentos (SILVA, 2000). 

Pensar em aula interativa não significa apenas investir em 

computadores e outros equipamentos, pois essa não é a solução, visto que de 

nada adiantará a tecnologia se os professores persistirem com o modelo de 

educação bancária. Durante as entrevistas, 4 (quatro) gestores concordaram 

que as aulas ficaram mais interativas (UE1, UE3, UE5, UE6); 2 (dois) gestores 

concordaram plenamente (UE2 e UE4). Os gestores destacaram o uso dos 

blogs (UE2), pesquisas para a elaboração do TCC e o uso do Twitter (UE4). 

Os gestores das unidades de ensino UE1, UE3, UE4, UE5, UE6 

apontam que há indícios de uma possível mudança de postura docente, com 

características de docentes mais flexíveis, mobilizadores de conhecimento, 

características estas necessárias para que ocorra interatividade. 

Em decorrência do aumento do uso das TIC, algumas apresentações 

de TCC ocorrem nos pátios, durante os intervalos, por meio de data-show e 

outros recursos midiáticos. Estes fatos demonstram um avanço em relação às 

aulas tradicionais, no entanto, para que os alunos fizessem essas atividades 

citadas foi preciso que os professores tivessem proposto ações, provocado 

situações mobilizadoras de inteligências, tendo criado, assim, aulas interativas 
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para se chegar ao resultado apresentado. Porém, nas respostas dos gestores 

não foram encontrados indícios dessa postura docente.  

A aula interativa e a interação são caracterizadas com o uso do 

Clickidéia, o uso das tecnologias (sem explicar como o uso ocorre), uso da 

Internet, uso de Orkut e blog. Apenas o gestor da UE4 aponta preparação de 

material, elaboração de projetos, o que indica sujeitos ativos, em que 

professores e alunos constroem em conjunto novos conhecimentos. 

Destaco, em uma das visitas realizadas nas unidades de ensino, que 

havia uma exibição de um curta-metragem totalmente elaborado pelos próprios 

alunos e compartilhado com os demais colegas de escola. Percebemos nesta 

situação os alunos como construtores de seus conhecimentos. Observamos, 

também, uma exposição de fotos e de projetos dos alunos, apresentados por 

eles a partir de recursos tecnológicos, situações que demonstram alunos 

utilizando as TIC e sendo mais ativos em sua construção do conhecimento. 

E, para que os alunos fizessem essas atividades citadas, os 

professores propuseram ações, provocaram situações, mobilizaram 

inteligências, criaram aulas interativas, no entanto essas atividades não foram 

citadas pelos gestores. 

 

5 – Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material 

de apoio? Quais recursos? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Lousa Interativa, equipamentos de 

Multimídia, videoteca de temas 

diversos (400 DVDs diversos) 

Lousa interativa 

Equipamentos de multimídia

UE2 
Concordo 

plenamente 

A escola tem comprado 

equipamentos de multimídias e os 

alunos têm usado o portal Clickidéia 

Equipamentos de multimídia

Clickidéia 

UE3 Concordo Mais data-show Data-show 
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UE4 
Concordo 

plenamente 

Videoteca, DVD, salas de 

audiovisual, data-show, TV, vídeo, 

CDs. 

Videoteca 

DV 

Data-show 

TV  

Sala de audiovisual 

UE5 Concordo Internet e data-show. 
Data-show 

Internet 

UE6 Concordo Uso dos computadores. Computadores 

Nesta questão, 3 (três) dos gestores concordaram plenamente e 3 

(três) concordaram. Observamos que o uso de computadores, data-show, 

recursos audiovisuais, como televisão, vídeos, CDs, além do uso da lousa 

interativa, são recursos utilizados na unidade de ensino. 

Percebe-se, neste caso, um avanço no uso das tecnologias nas 

unidades de ensino elencadas nesta pesquisa; no entanto, não basta apenas 

adquirir equipamentos. Moran (2007) ressalta que ao usar as tecnologias nas 

escolas é necessário que o professor questione, incentive, crie tensões 

produtivas, provoque os alunos. 

O aumento do uso de computadores, por exemplo, citado pelo gestor 

da UE6, só será relevante se o professor incentivar os alunos a aprenderem 

com essas tecnologias, cabendo a ele também a tarefa de colaborar e definir 

critérios e escolhas de sites de pesquisa, avaliar páginas consultadas pelos 

aprendizes, aproveitar o conhecimento que os alunos trazem de seu cotidiano 

e transformá-lo em conhecimentos científicos, conforme afirma Moran (2007, p. 

103): “O foco da aprendizagem deve ser a busca de informação significativa, 

da pesquisa, do desenvolvimento de projetos e não predominantemente a 

transmissão de conteúdos específicos”. 

Já para Alonso (2008, p. 754), a incorporação das tecnologias do ponto 

de vista pedagógico, 
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o uso das TIC no contexto escolar e as significações sobre elas 
têm implicado transformações que relativizam a função do 
professor como transmissor do conhecimento, deslocando o 
centro da questão para o protagonismo dos alunos. O 
problema é que a escola, como instituição, está ainda marcada 
pela lógica da transmissão, fazendo colidir a lógica das TIC e a 
lógica escolar. 

É necessário, portanto, entender as mudanças pelas quais o ambiente 

escolar está passando com a inserção das TIC e, neste contexto, verificar 

como os professores estão atuando, em que situações e condições, para que 

obtenham sucesso. Adquirir equipamentos é um ponto positivo para as 

unidades de ensino; no entanto, essa aquisição deixa de ser relevante quando 

esses equipamentos não são utilizados conforme as exigências atuais da 

sociedade, entre elas, utilizar novas formas de ensinar e aprender, pois o uso 

dos laboratórios de informática e outras TIC muitas vezes não têm “enredado 

alunos e professores numa rede que seja significativa”, afirma Alonso (2008, p. 

755). 

Assim, os recursos didáticos citados pelos gestores entrevistados 

(lousa interativa, equipamentos de multimídia, videoteca, data-show, sala com 

equipamento audiovisual, vídeos, CDs, computadores), encarados como 

tecnologias aplicadas à educação, devem movimentar a educação e provocar 

novas ações e interações entre os envolvidos – professores, alunos, gestores, 

demais membros da comunidade educativa. Além disso, devem provocar 

também 

novas mediações entre a abordagem do professor, a 
compreensão do aluno e o conteúdo veiculado. A imagem, o 
som e o movimento oferecem informações mais realistas em 
relação ao que está sendo ensinado. Quando bem utilizadas, 
provocam alteração dos comportamentos de professores e 
alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior 
aprofundamento do conteúdo estudado (KENSKI, 2007, p. 45). 

Os recursos citados pelos gestores devem auxiliar nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Devem estar presentes em  

todos os momentos do processo pedagógico, desde o 
planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta 
curricular até a certificação dos alunos que concluíram um 
curso, (...) da mesma forma, a organização do espaço, do 
tempo, o número de alunos que compõe a turma e os objetivos 
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de ensino podem trazer mudanças significativas para as 
maneiras como os professores e alunos irão usar as 
tecnologias em suas aulas (KENSKI, 2007, p. 44). 

É necessário atenção com a inserção das TIC no ambiente educativo, 

principalmente nas aulas, pois com o uso das tecnologias torna-se possível 

así como en la empresa las tecnologías sólo determinan un 
aumento en la productividad cuando se las combina con una 
nueva forma de organización del trabajo, en la escuela el 
impacto de las nuevas tecnologías sólo era efectivo si se 
modifica la cultura institucional (FILMUS, 2003, p. 24). 

Esta pesquisa aponta que novos recursos estão sendo inseridos nas 

unidades de ensino, no entanto, como a escola é um espaço privilegiado para 

ensinar e aprender, para criar e recriar, para fazer intervenções sociais, é 

preciso que os gestores fiquem atentos para que a escola cumpra seu papel 

social, promovendo a mediação necessária e colaborativa entre os professores 

e os alunos com o auxílio das TIC. 

 

6 – Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você 

pode indicar professores que tenham aderido de forma mais intensa e 

que possam participar da pesquisa? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 Concordo O professor de Informática 
Professor de Informática 

aderiu 

UE2 Concordo 

Ainda existem os professores mais 

tradicionais que não aderiram ao 

uso das tecnologias e usam uma 

metodologia mais conteudista no 

ensino médio. 

Uma das propostas da escola no 

curso que fizemos (Gestores) foi a 

implantação da rede de wireless no 

prédio central e conseguimos graças 

a uma parceria que os professores 

Professores tradicionais não 

aderiram 

Implantou-se wireless 

Escola promove curso de 

informática aos 

interessados 

Adesão: Professor de 
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de Estágio conseguiram fazer. 

A escola tem curso de Informática 

para os interessados. 

Indico o professor coordenador do 

curso de Informática. 

Informática 

UE3 Concordo 

Data-show a maioria, os mais 

antigos trazem notebook, a escola 

tem wireless, alunos trazem 

notebook também. Para os 

professores da área da indústria foi 

ótimo, instalaram telão nas salas e 

eles pesquisam no youtube e trazem 

para os alunos aulas e desenhos 

Para textos são cansativos, mas 

para desenhos e animação são 

ótimos. 

(Indicou um professor da Indústria, 

um professor da área de mecânica e 

uma professora de Português). 

Uso de data-show pela 

maioria dos professores 

Escola tem wireless 

Alunos e professores usam 

notebooks próprios 

Adesão: professor da 

Indústria, da área de 

mecânica e professora de 

Português 

UE4 Concordo 

Professor de Informática, Professora 

de Biologia do ensino médio, 

Professora de Matemática do Ensino 

Médio, Professor de Química do 

Ensino Médio. 

Adesão: Professor de 

Informática, Biologia, 

Matemática, Química.  

UE5 Concordo 

A grande maioria, temos onze 

cursos técnicos e todos necessitam 

da tecnologia. 

Grande maioria 

UE6 Concordo Professor de Português e Inglês 
Adesão: Professor de 

Português e Inglês 

Ao serem questionados sobre a adesão dos professores ao uso das 

novas tecnologias, os 6 (seis) gestores entrevistados concordaram com esta 

questão.  

Ao analisarmos as respostas, observamos que o gestor da UE2 relata 

que “Ainda existem os professores mais tradicionais que não aderiram ao uso 

das tecnologias e usam uma metodologia mais conteudista no ensino médio”. 

Na resposta deste gestor, mesmo ele afirmando que todos os professores 
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aderiram ao uso das tecnologias, ele revela que alguns ainda permanecem 

tradicionais e utilizam-se de metodologia conteudista, ou seja, praticam a 

educação bancária (FREIRE,1983). 

Reportando-nos a Freire (1983, p. 68), quando alerta sobre a educação 

bancária, nesta concepção de educação 

O educador é o que educa; os educandos, os que são 
educados; o educador é o que sabe; os educandos, os que não 
sabem; o educador é o que pensa; os educandos, os 
pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os 
que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os 
educandos, os disciplinados; o educador é o que opta e 
prescreve sua opção; os educandos os que seguem a 
prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que têm 
a ilusão de que atuam; o educador escolhe o conteúdo 
programático; os educandos, se acomodam a ele; o educador 
identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 
que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes 
devem adaptar-se às determinações daquele; o educador, 
finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos. 

É clara a percepção que esta modalidade educativa não supre as 

necessidades de educação formal para os dias atuais. Freire (1983, p. 67) 

ainda destaca que 

na visão "bancária" da educação, o "saber" é uma doação dos 
que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que 
se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia 
da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o 
que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual 
esta se encontra sempre no outro. 

Já para Saviani (1999), a pedagogia tradicional pode ser entendida 

como intelectualista e, às vezes, enciclopédica, ou seja, os conteúdos são 

separados da experiência e da realidade social dos alunos; é uma educação 

formal e acrítica. 

O professor é o centro das atenções e detentor do saber; no 

relacionamento professor e aluno, prevalece a autoridade do professor, que 

transmite os conteúdos de maneira unilateral e dogmática. 

Enfim, a metodologia tradicionalista e conteudista estão em oposição 

às metodologias exigidas para as atuais circunstâncias sociais. O gestor desta 
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unidade de ensino deve sensibilizar estes professores por meio de diálogos e 

treinamentos necessários para que os mesmos possam mudar suas 

metodologias e fazer uso das tecnologias presentes na unidade de ensino, pois 

cada vez mais é necessário que se aceite o desafio da mudança e que sejam 

atendidas as necessidades atuais da sociedade e da educação. 

Como os gestores deste trabalho de pesquisa são ex-alunos do Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias, e em suas propostas de ação apontaram o uso 

das tecnologias como ferramentas que podem melhorar a aprendizagem dos 

alunos, é preciso que haja um empenho por parte desses gestores para que 

não apenas sejam adquiridas e implantadas as tecnologias nas escolas que 

dirigem, mas também haja empenho por parte da gestão para que tais recursos 

sejam positivamente utilizados e que os professores explorem o potencial de 

cada um deles. 

Libâneo (2001) aponta que os gestores escolares devem possuir 

algumas características básicas, entre elas, capacidade de trabalhar em 

equipe, liderança, poder de liderança e comunicação, principalmente junto aos 

seus colaboradores, para propor e atingir metas em favor da melhoria da 

educação dos alunos. Já  Alonso (2003, p. 37) informa que mesmo que haja 

limitações – ao gestor – estabelecidas pela burocracia é 

fundamental o desenvolvimento de uma consciência crítica 
coletiva por parte dos gestores educacionais em diferentes 
níveis, no sentido de trabalharem juntos e de forma organizada 
para o encaminhamento de novas e profundas mudanças nas 
escolas e nos processos educativos que lhes competem. 

No entanto, às vezes a atuação do professor está determinada por 

modelos de ensino internalizados quando era estudante, pois para alguns 

professores é mais fácil reproduzir metodologias e métodos que já estejam 

habituados e que os acompanharam por toda a vida acadêmica e profissional. 

Porém, atualmente os alunos são bem diferentes dos de gerações anteriores, e 

os professores devem estar atentos quanto à metodologia de ensino adequada 

para atender esta população.  

Cabe ao gestor incentivar, propor ações e situações para que todos os 

professores utilizem as TIC no cotidiano escolar, assim como cabe a ele buscar 
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seu aprendizado e aperfeiçoar-se para manter-se atualizado diante das atuais 

exigências. 

Quanto às escolas possuírem wireless (UE2 e UE3), isso pode ser 

considerado um ponto positivo, pois propicia a alunos e professores o acesso a 

Internet, o que contribui e incentiva principalmente as pesquisas.  

Outro ponto a destacar é a seguinte afirmação do gestor da UE3: “para 

os professores da área da indústria foi ótimo, instalaram telão nas salas de aula 

e eles pesquisam no youtube e trazem para os alunos aulas e desenhos. Para 

os textos são cansativos, mas para desenhos e animação são ótimos”. 

Este gestor destaca que os professores buscam no YouTube aulas e 

desenhos, o que considera ótimo, mas ressalta que os textos são cansativos. 

Essa afirmação sugere que o conteúdo já vem pronto, e que os recursos 

tecnológicos estão sendo usados para transmitir conhecimentos. Mas, como já 

abordamos neste trabalho, é importante que o aluno construa seu 

conhecimento, aprenda a aprender. 

Todos os gestores concordaram que os professores aderiram ao uso 

das tecnologias, no entanto, em suas respostas apontam “que existem os 

professores mais tradicionais que não adeririam ao uso das tecnologias” (UE2) 

ou, até mesmo, “a grande maioria, temos onze cursos técnicos e todos 

necessitam de tecnologia” (UE4). A grande maioria não significa todos os 

professores, e o gestor, em vez de citar professores que aderiram ao uso das 

tecnologias, relata que os cursos técnicos necessitam de tecnologias. 

Percebemos, portanto, que embora os professores estejam aderindo 

ao uso das tecnologias, ainda há os que não aderiram ao seu uso, 

denominados tradicionais pelos gestores. Professores de Informática foram 

citados como destaque por dois gestores (UE1 e UE4), porém neste caso cabe 

destacar que esses profissionais já possuem uma graduação voltada para o 

uso das tecnologias e que certamente possuem mais facilidades que os demais 

colegas quanto a seu uso e adesão. Destaca-se ainda a afirmação do gestor 

da UE3 no que se refere ao uso do YouTube, pois, ao pesquisar vídeos e 

trazê-los para os alunos, certamente as aulas ficam mais dinâmicas e atrativas, 
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porém, o aluno continua no seu papel de receptor passivo de conhecimento se 

não houver, a posteriori, debate e (re)elaboração de conhecimentos. 

No entanto, a escola com wireless (UE2, UE3), a promoção de curso 

de Informática aos professores interessados (UE2) podem ser considerados 

incentivos para que os professores aderissem ao uso das TIC. 

 

7 – O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre 

professores e alunos provocou mudanças e interação entre eles? Pode 

dar exemplos? 

Gestores 
Resposta 

Objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

A escola foi piloto da Clickidéia, 

programa voltado para o Ensino 

Médio, com todas as disciplinas e 

todos têm acesso. O Programa 

ensina inclusive a fazer Blogs, 

jornais, etc. 

Uso do Portal Clickidéia 

Programa ensina a fazer 

Blogs, jornais, etc. 

UE2 Concordo 

Com a questão das tecnologias, os 

alunos têm acesso a muitas 

informações e o professor tem que 

ter mais jogo de cintura; os alunos 

querem gravar e filmar as aulas dos 

professores. 

 

Alunos têm mais acesso a 

informações 

 

UE3 Concordo 

Sim, pois tornam-se mais próximos, 

aprendemos muitos com os alunos 

sobre as tecnologias, aluno auxilia 

professor nas aulas. 

Alunos e professores mais 

próximos 

Alunos auxiliam o 

professor nas aulas 

UE4 Concordo 

Professor envia estudos e sites 

sobre o Enem para os alunos; 

informações de palestras; divulgação 

entre estágios e empregos. 

Ex. aluno projeto no site EuREKA. 

 

Envio de informações 

diversas aos alunos 

UE5 Concordo 
A atualização dos conteúdos 

acompanhados da prática gera 
Atualização de conteúdos e 
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maior interesse. prática: maior interesse 

UE6 Concordo 
O uso de Blogs e Fóruns no site da 

Escola e do Clickidéia. 

Uso de Blog e Fóruns, 

Clickidéia 

Nesta questão, os gestores, quando questionados se o 

compartilhamento dos conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças e interação entre eles, 1 (um) gestor concordou 

plenamente e 5 (cinco) concordaram. Observamos que o uso de blogs e fóruns 

é apontado como oportunidade de compartilhar conhecimentos, além do Portal 

Clickidéia, que foi novamente apontado. 

Os alunos das unidades estudadas são da era digital. Esse estudantes, 

de acordo com Win e Wrakking (2009), comunicam-se em tempo real via MSN, 

interpretam imagens mesmo antes de aprenderem a ler, constroem sites e 

blogs, participam de redes sociais, aprendem com jogos, trafegam em 

diferentes linguagens – movimentos, sons, imagens – e são capazes de 

construir novos códigos de comunicação virtual. 

Assim, convém refletir sobre a afirmação do gestor da UE2 de que “os 

alunos têm acesso a muitas informações”. Neste caso os professores estão 

diante do desafio de se adaptarem a esta realidade e a este perfil de alunos, 

que inclusive “querem gravar e filmar as aulas dos professores” (UE2), 

“auxiliam os professores” (UE3), têm a possibilidade de interagir com os 

professores por meio de blogs e fóruns (UE1 e UE6) ou, ainda, quando o 

gestor da UE3 afirma que o “aluno auxilia o professor nas aulas”. Estas 

situações demonstram que 

o professor também é desafiado a assumir uma postura de 
aprendiz ativo, crítico e criativo, articulador do ensino com a 
pesquisa, constante investigador sobre o aluno, sobre seu nível 
de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, sobre sua forma 
de linguagem, expectativas e necessidades, sobre seu estilo de 
escrita, sobre seu contexto e sua cultura (ALMEIDA, 2005, p. 
66). 

Ao assumir esta postura – de aprendiz – o professor passa a construir 

processos de ensino e de aprendizagem com seus alunos, em que ele não é o 

professor que detém o saber e seus alunos executam as atividades propostas, 
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nesta nova situação, ambos, alunos e professores, são parceiros e sujeitos do 

processo de conhecimento, em que cada um desempenha seu papel e um 

nível de desenvolvimento (ALMEIDA, 2005). 

Conforme afirma o gestor da UE3, “os alunos e professores tornam-se 

mais próximos” através do compartilhamento dos conhecimentos tecnológicos. 

Por isso, é muito importante que o professor se conscientize de que 

seu aluno também possui conhecimentos que vão além dos saberes 

acadêmicos e que devem ser explorados. Neste sentido, Freire (2002, p. 33) 

afirma que “ensinar exige respeito aos saberes do educando”.  

O gestor da UE6 aponta o uso de blogs e fóruns. Atualmente um 

número cada vez maior de alunos e professores faz uso de blog (ou blogue) 

como um recurso para ensinar, aprender, publicar, partilhar, comunicar. 

Algumas vezes com entusiasmo ou curiosidade passageira, outras como 

presenças contínuas na web. A blogosfera está cada vez mais abrangente, 

consolidada, diversificada e possibilita infinitas abordagens e práticas 

educativas. 

Há diferentes tipos de blogs, que podem ser explorados em educação 

de diferentes maneiras:  

Há blogs criados e dinamizados por professores ou alunos 
individuais, há blogs de autoria colectiva, de professores e 
alunos, há blogs focalizados em temáticas de disciplinas 
específicas e outros que procuram alcançar uma dimensão 
transdisciplinar. Há blogs que se constituem como portefólios 
digitais do trabalho escolar realizado e blogs que funcionam 
como espaço de representação e presença na Web de escolas, 
departamentos ou associações de estudantes (...). A 
blogosfera educacional é cada vez mais transversal aos 
diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino superior 
(GOMES, 2005, p. 311). 

Os blogs educacionais ainda permitem produzir e organizar textos, 

sejam eles relatórios de visitas ou excursões, publicação de fotos e vídeos, 

desenhos, opinião sobre atualidades. Sua importância também se destaca 

quando usado para pesquisar e publicar resultados de pesquisas. 
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Atualmente, a escola, ao possuir acesso às redes eletrônicas, permite 

que alunos, professores, funcionários e demais envolvidos na escola tenham 

acesso a qualquer informação do mundo; porém, ao mesmo tempo, a escola 

possibilita que qualquer pessoa do mundo tenha acesso a algumas 

informações da escola. Os blogs podem ser um instrumento importante para a 

divulgação de trabalhos e projetos desenvolvidos na escola, o que contribui 

para os conhecimentos de mais pessoas não só no Brasil, mas em outras 

partes do mundo. 

Já os fóruns são importantes instrumentos de aprendizagem coletiva. 

Há alunos que participam ativamente, outros pouco se expõem, mas essa 

atividade pode contribuir para aprofundar uma discussão já iniciada em sala de 

aula ou de um assunto que ainda será discutido. Por meio da comunicação 

assíncrona é possível preparar previamente as aulas, com questões a serem 

debatidas, envio de textos e outras informações (MORAN, 2007). 

Embora, citados apenas gestores da UE1 e UE6, os fóruns e chats 

podem ser considerados recursos bem proveitosos para que se promova 

compartilhamentos e trocas, porém, é imprescindível que o professor assuma 

também o papel de aprendiz. 

 

8 – Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar 

acompanha seu conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob 

seu ponto de vista? 

Gestores 
Resposta 

Objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Eles são livres. No ensino técnico 

eles têm o Moodle, onde são 

postados apostilas, exercícios, tira-

dúvidas, etc. 

Foram incentivados.  

São livres para criar 

UE2 Concordo 

Eles criam, mas a escola não 

consegue controlar. Existem fóruns, 

comunidades. Há blogs criados por 

coordenadores de curso, por 

Alunos criam blogs 

Coordenadores criam 

Blogs 
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exemplo. 

UE3 
Concordo 

plenamente 

A escola tem que se adaptar às 

tecnologias por causa dos alunos. 

A escola só controla o que pertence 

à escola, aulas gravadas e imagens, 

por exemplo. 

O aluno precisa de autorização da 

escola. 

O Site da escola foi feito por um 

aluno do ensino médio. 

Escola tem que se adaptar 

às tecnologias 

O aluno precisa de 

autorização da escola para 

fazer um blog 

Site da escola feito por 

aluno. 

UE4 Concordo 
Há blogs dos cursos alimentados por 

alunos sob supervisão docente. 

Blogs dos alunos sob 

supervisão de docentes 

UE5 Discordo Foi criado o site da escola.  

UE6 Concordo 

Os dos alunos de uma classe do 3º 

ano do ensino médio que fizeram 

parte do Projeto Época na Educação 

na criação de uma Revista Digital. 

Blogs de alunos que 

fazem parte de Projeto da 

Escola 

É apontado que os alunos foram incentivados à criação de blogs, mas 

percebemos que em algumas unidades de ensino os blogs ainda são 

controlados pela instituição para que não haja divulgação de conteúdos, cujo 

teor comprometa negativamente a escola, os funcionários administrativos, 

professores e alunos; há alunos que criaram o próprio site da escola, mas o 

conteúdo do site é monitorado pela instituição. 

Das respostas obtidas, 2 (dois) gestores concordaram plenamente que 

os alunos foram incentivados a criar blogs; 3 (três) concordaram e 1 (um) 

discordou. 

Quando o gestor da UE5 discorda de que houve incentivo à criação de 

blogs, essa informação aponta indícios de que a gestão não se preocupa com 

essa ferramenta de comunicação tão importante e atual para os nossos dias. 

Demonstra ser uma gestão mais centralizadora, em que não há espaços para 

que os membros da comunidade escolar se manifestem. 

No entanto, quando os gestores das Unidades UE1, UE2, UE3, UE4, 

UE6 apontam que os alunos foram incentivados e criaram blogs, e que “são 
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livres” para tal, isso sugere a ideia de gestão democrática e incentivadora. 

Porém, percebe-se que quando o aluno cria um blog oficial da escola, há 

necessidade de autorização da gestão (UE3); quando alunos criaram o site da 

escola (UE3 e UE5), o conteúdo teve de ser aprovado pela gestão; quando 

ocorreu a criação de uma Revista Digital (UE6), houve a supervisão de 

professores e gestores. Nota-se que os alunos têm autonomia para agir, mas 

não liberdade total, uma autonomia relativa, o que é compreensível, nesta 

situação. 

Destacamos a fala de um dos gestores quando relata que “A escola 

tem que se adaptar às tecnologias por causa dos alunos” (UE3). Essa 

afirmativa aponta indícios de uma gestão democrática e favorável à inserção 

das tecnologias no ambiente escolar, visto que demonstra flexibilidade, 

adaptação às novas circunstâncias e exigências sociais e educacionais e apoia 

as inovações (MORAN, 2007). 

Ao pensarmos nas adaptações das escolas para a atual sociedade, 

remetemo-nos a Libâneo (2008) quando nos relata que diante do surgimento 

de novos paradigmas econômicos, sociais e com as mudanças no trabalho, a 

instituição escolar deve adaptar-se e integrar-se ao meio onde está inserida 

para atender aos anseios sociais e atender também ao perfil dos alunos. A 

escola atual é um lugar de intercruzamento de culturas, de modos diferentes de 

pensar e agir, de significados e valores, de práticas e comportamentos de 

pessoas que influenciam práticas e comportamentos dos professores nas salas 

de aula. 

As unidades visitadas e os gestores entrevistados forneceram indícios 

de que mudanças e adaptações estão ocorrendo, blogs estão sendo criados 

pelos alunos, as UE controlam o conteúdo dos blogs quando os conteúdos 

apresentados dizem respeito à própria escola, como aulas gravadas e  

imagens. No entanto, nenhum dos gestores soube indicar algum blog 

específico de alunos, o que pode sugerir que os gestores os desconheçam. 
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9 – Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o 

uso das TIC para além do que foi ensinado no curso? Pode dar 

exemplos? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

Significados 

UE1 Concordo 
Sim, desenvolveram (Procurar o 

professor de Informática). 

Sim: professor de 

Informática 

UE2 Concordo 
Professores usam muito a Internet 

para planejar aulas e pesquisar. 

 

Uso da Internet 

UE3 Concordo 

Professores livres para explorar os 

recursos que a escola oferece. 

(sugeriu o nome da Professora de 

Português) 

 

Professores livres para 

explorar (professora de 

Português) 

UE4 Concordo 

Professores são incentivados a usar 

os recursos disponíveis na escola. 

Exemplo: professor de eletrotécnica. 

 

Recursos disponíveis na 

escola  

UE5 Concordo 

Os cursos técnicos dependem da 

tecnologia e cada um segue as suas 

características, usando AutoCAD, 

solidwork, softwares. 

 

Cursos técnicos: 

programas prontos 

UE6 Concordo 

Na verdade isso acontecerá com o 

tempo, mas alguns professores 

foram além, como é o caso do 

professor que atua na área de 

Língua Portuguesa e Inglês. 

 

 

Professora de Português 

Nesta questão, a totalidade dos gestores entrevistados optou pela 

alternativa Concordo (6), mas, quando tiveram que citar as técnicas e 

metodologias de ensino com o uso das TIC, solicitaram que procurássemos os 

próprios professores responsáveis e destacaram o uso da Internet, por 

exemplo. 

O uso das TIC no ambiente escolar vai além de apenas usar um 

recurso, pois é necessário que os recursos utilizados sejam explorados em 

busca da construção dos conhecimentos pelos alunos.  
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Cabe aos professores conhecerem as características, limitações e 

potencialidades das TIC, pois, caso contrário, poderá 

desperdiçar a oportunidade de favorecer um desenvolvimento 
mais poderoso do aluno. Isto porque para questionar o aluno, 
desafiá-lo e instigá-lo, o professor precisa saber quais mídias 
são tratadas por essas tecnologias e o que elas oferecem em 
termos de suas principais ferramentas, funções e estruturas 
(ALMEIDA, 2005, p.69). 

No entanto, para que os professores tenham ou desenvolvam as 

competências necessárias e produtivas em relação ao uso das TIC, com base 

em teorias educacionais adequadas, é indispensável que ele (o professor) 

esteja participando de capacitações e programas de formação continuada 

(ALMEIDA, 2005). 

Com os conhecimentos das potencialidades das TIC no contexto 

educacional e com o objetivo de deixar a educação mais interativa, é preciso 

criar espaços e situações que favoreçam a produção de diferentes sentidos e 

significados, por meio da interação e vivência entre professores e alunos, que 

poderão ser criadas a partir de cada área de conhecimento. Entretanto, cabe a 

ele – professor – ampliar, aprender e dominar as formas de comunicações 

grupais e telemáticas para poder utilizar fóruns, chats, aula-pesquisa, entre 

outros, conforme as intenções pedagógicas das atividades. 

Os professores atuais deparam-se com o desafio de 

Saber lidar pedagogicamente com alunos e situações 
extremas: dos alunos que já possuem conhecimentos 
avançados e acesso pleno às últimas tecnologias aos que se 
encontram em plena exclusão tecnológica; das instituições de 
ensino equipadas com as mais modernas tecnologias digitais 
aos espaços educacionais precários e com recursos mínimos 
para o exercício da função docente. O desafio maior, no 
entanto, ainda se encontra na própria formação profissional 
para enfrentar esses e tantos outros problemas (KENSKI, 
2007, p. 103). 

Em meio aos desafios apontados e com a consciência de que é 

necessária a formação permanente dos professores, esta pesquisa apontou 

que, segundo os gestores, os professores são livres (UE3), incentivados (UE4), 

usam recursos e programas (UE2, UE4, UE5, UE6) e desenvolvem 
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metodologias (UE1). Porém, quando os gestores foram solicitados a dar 

exemplos de técnicas e metodologias desenvolvidas, a maioria reportou-se aos 

professores, sem especificar o que foi desenvolvido para além do que foi 

ensinado no curso. 

No entanto, a criação de blogs e mesmo o uso do portal Clickidéia 

levam os professores a desenvolver, pesquisar, criar ou aperfeiçoar 

metodologias para atingir o que propuseram. 

 

10 – Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar 

acompanha seu conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob 

seu ponto de vista? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Sim, são livres para elaborarem. Há 

a comunidade da escola no Orkut. 

Outro dia foi detectado um caso de 

“Bullying” contra um aluno no blog 

da escola e as ofensas foram 

tiradas do ar e os alunos advertidos. 

Sim, 

Foi detectado Bullying no 

site da escola 

UE2 Concordo 

Sim, professores criaram blogs, 

Professor de Meio ambiente, 

Coordenador de Eventos.  

 

Sim, professores criam 

blogs 

UE3 Concordo 

Há alguns professores que têm mais 

iniciativa que outros. A Professora 

de Português, por exemplo. 

 

Sim, alguns professores têm 

mais iniciativa que outros 

UE4 Concordo 

Professores livres para criação e a 

escola não fiscaliza os conteúdos. 

Exemplo o professor de 

eletrotécnica. 

 

Sim, professores livres para 

criar 

UE5 - (Gestor optou por não responder)  

UE6 Concordo 

Sim, à medida que o Portal 

Clickidéia oferece essa ferramenta e 

também com o trabalho em conjunto 

com a Época na Educação. O Blog 

Sim, Clickidéia oferece 

ferramenta 
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está em fase de conclusão e os 

alunos apresentarão dentro do site 

da escola em breve. 

Os gestores afirmam que os professores foram incentivados a criar 

blogs e que há liberdade para isso, sem fiscalização da escola. O portal 

Clickidéia foi novamente citado como ferramenta para o uso e a inserção de 

tecnologias.  

Dos gestores entrevistados, 1 (um) concordou plenamente com a 

questão, 4 (quatro) concordaram e 1 (um) gestor optou por não responder a 

questão. 

Das respostas positivas quanto ao uso de blog pelos professores, cinco 

gestores responderam afirmativamente, no entanto, apenas 3 (três) 

professores, de um total de 6 (seis) escolas pesquisadas, foram citados como 

portadores de blogs. Esses professores citados pelos gestores trazem indícios 

de que o uso do blog está começando a fazer parte do cotidiano escolar.  

Cabe ao gestor, além de incentivar e sensibilizar, criar condições para 

que o número de professores usuários de blogs aumente nas unidades de 

ensino, pois, por meio dos blogs, novas metodologias educacionais e 

interações podem ser criadas, pois “os blogs possuem historicidade, preservam 

a construção e não apenas o produto (arquivos): são publicações dinâmicas 

que favorecem a formação de redes” (GUTIERREZ, s/d), dando a professores 

e alunos novas oportunidades de ensino-aprendizado. 

Sobre esta questão, o gestor da UE1 afirmou: “Sim, são livres para 

elaborarem. Há a comunidade da escola no Orkut. Outro dia foi detectado um 

caso de “Bullying” contra um aluno no blog da escola e as ofensas foram 

tiradas do ar e os alunos advertidos”. 

Ao conversarmos com o gestor sobre esta situação específica, ele 

informou que “os próprios alunos alertaram que havia uma discriminação 

sexual sobre um determinado aluno da escola”. A direção foi comunicada, o 

post foi retirado do blog e os alunos responsáveis pelo bullying foram 

identificados e devidamente punidos, de acordo com o regimento escolar. 
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 Esta situação nos incentiva a refletir sobre a punição do aluno, que 

não é uma atitude democrática. O gestor, ao permitir que alunos e professores 

criassem e participassem das comunidades, pode ser considerado um líder 

democrático, pois ofereceu oportunidades para que os alunos possam 

aprender a compreender a vida, os valores sociais, a sociedade e a si mesmos, 

sendo o mobilizador e articulador da diversidade, e o responsável por promover 

transformações de relação de poder e práticas da organização escolar, 

sabendo lidar com os conflitos e tensões existentes (LÜCK, 2000). 

Já o gestor da UE6, ao afirmar sobre o incentivo aos professores para 

que criassem seus blogs, responde que “Sim, à medida que o Portal Clickidéia 

oferece essa ferramenta e também com o trabalho em conjunto com a Época 

na Educação. O Blog está em fase de conclusão e os alunos apresentarão 

dentro do site da escola em breve”.  

Esse gestor responde afirmativamente, no entanto, reporta-se ao Portal 

Clickidéia, que oferece o tutorial que ensina a montar o blog, mas não cita 

nenhum professor que esteja utilizando o Portal com a finalidade de montar um 

blog. Cita, desse modo, o trabalho que professores e alunos fizeram e que está 

integrado ao Projeto: “A utilização metodológica de uma revista digital aplicada 

pedagogicamente aos primeiros anos do Ensino Médio para a elaboração de 

uma revista inter e multidisciplinar”.  

A proposta do projeto, de acordo com o gestor UE6, é “socializar as 

possibilidades de integração destas novas maneiras de utilizar o computador, 

bem como as ferramentas de tecnologia da informação, aplicadas através de 

um profissional com o perfil de um educador, pois não basta apenas ter 

habilidade técnica”. 

O gestor da UE6 ainda destacou: 

mediante o Projeto Piloto Pedagógico aplicado com êxito (uso 
de uma Revista Digital de maneira Pedagógica) em uma classe 
do Ensino Médio, pretendemos socializar a metodologia em 
todas as classes de primeiro anos do Ensino Médio de nossa 
unidade. De tal forma, que a utilização de TI de forma 
pedagógica, possa apoiar o ensino e pesquisa na construção 
de conhecimentos (...) Trata-se de um projeto que busca 
“contribuir para reflexão, utilização e socialização de softwares 
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e metodologias com suas respectivas aplicabilidades de forma 
pedagógica, de tal forma, que a escola através dos 
professores, além de ensinar a utilizar as ferramentas e ou 
metodologia, possibilitem aos alunos, pesquisar e socializar o 
conhecimento que eles venham a conquistar com o apoio 
destas ferramentas, no caso em questão o Projeto 
Metodológico Época na Educação. 

O gestor da UE6 destaca o projeto para a elaboração da Revista 

Digital. O que pude observar nas visitas à escola é que o projeto em questão 

foi interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Português e Geografia. O foco 

era que os alunos se envolvessem na pesquisa de assuntos do cotidiano e, 

assim, fosse possível subsidiar os componentes curriculares em questão. Para 

o gestor da UE6, o projeto objetiva que os alunos tenham a oportunidade 

elaborar novos conhecimentos de forma participativa, autônoma e dinâmica, 

além de “uma maior motivação e dinâmica no ensino e aprendizagem, 

utilização ‘amigável’ das TIC na educação. Uma maior interatividade entre os 

professores e alunos”. 

É relevante destacar este projeto, pois nele estão envolvidos fatores 

importantes para a educação atual: o aluno pesquisou e elaborou 

conhecimentos, e os professores foram parceiros no processo, interdisciplinar; 

houve divulgação posterior do resultado junto à comunidade, ou seja, a 

Revista; o gestor tem consciência da importância do uso das TIC no contexto 

educacional; o projeto consta no Plano Plurianual de Gestão; houve uma 

equipe gestora composta por diretores, professores e alunos, ou seja, um 

trabalho em equipe. Esses dados são característicos de uma gestão 

democrática. 

O projeto foi um sucesso e todos foram agraciados pela Época na 

Educação, com a edição da revista da escola impressa em comemoração aos 

80 anos da instituição. 

Além da gestão democrática, percebe-se que houve a preocupação de 

que as tecnologias estivessem presentes nos processos de ensino e de 

aprendizagem. O gestor demonstra essa preocupação quando também afirma: 

“O aluno não está mais reduzido a olhar, ouvir, copiar e prestar contas”. 

141 



Este projeto colocou em evidência esta unidade de ensino, destacando 

a gestão, professores e uso das tecnologias, ao mesmo tempo em que aponta 

que é possível realizações relevantes, que unam alunos, professores e 

gestores, destacando que é característica de um gestor democrático esta união 

de diferentes atores do ambiente escolar em prol de determinado objetivo que 

valorize e favoreça a comunidade. 

 

11 – Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados 

pelos gestores mesmo que não tenham feito o curso? Pode dar 

exemplos? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

O Administrativo, tudo é 

informatizado, estamos 

desenvolvendo programas próprios 

para secretaria. Radio-stream pela 

Internet, postar aulas faladas. 

O Administrativo é 

informatizado 

UE2 
Concordo 

plenamente 

A compra e troca de muitos 

computadores, a instalação de 

wireless. 

Compra e troca de 

equipamentos 

UE3 Concordo 

São obrigados a trabalhar com 

computador e por si só aprendem 

uma série de coisas, aprendem na 

pratica. Existe muita troca de 

conhecimento, um ensina o outro, 

estão sempre prontos a ensinar. 

São obrigados a usar 

UE4 Concordo 
Funcionários fazem cursos a 

distância do Centro Paula Souza. 

Funcionários fazem cursos 

a distância do Centro 

Paula Souza 

UE5 Concordo 
O setor administrativo vem sendo 

informatizado. 
Processo de informatização 

UE6 Discordo 

Ainda não, temos muito a melhorar, 

mas repito que é uma questão de 

tempo. 

Ainda não 
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Nesta questão 2 (dois) gestores concordaram plenamente; 3 (três) 

concordaram e 1 (um) discordou.  

Esta questão, que buscou informações sobre os funcionários 

administrativos da escola, leva-nos a refletir sobre o papel que o gestor escolar 

tem ao propiciar a inserção das tecnologias no cotidiano não apenas de alunos 

e professores, mas também de funcionários.  

Se analisarmos a instituição escolar como um todo, em que os 

processos de ensino e de aprendizagem não ocorrem apenas dentro de uma 

sala de aula, observaremos que todas as pessoas que trabalham nas escolas 

contribuem para a educação dos alunos, desde o estilo de gestão adotado pela 

direção, que determina práticas e formas de relacionamento, até os serviços 

que a secretaria presta à comunidade em geral, e a preparação e distribuição 

da merenda podem influenciar a educação dos alunos. A concessão de espaço 

nas reuniões pedagógicas para que os professores se manifestem, a 

estimulação do trabalho coletivo, as decisões tomadas em conjunto com 

funcionários, professores e alunos também trarão consequências junto aos 

alunos (LIBÂNEO, 2008). 

Em virtude dessas influências, pode-se afirmar também que a 

incorporação das TIC junto aos funcionários trará consequências nos 

processos de aprendizagem dos alunos. 

As funções atuais da escola extrapolam o ensinar e o aprender, pois é 

preciso buscar a formação de um cidadão participante, ativo e consciente de 

seu papel social, ou seja, formar a pessoa integralmente, desde o cognitivo até 

o afetivo, social e moral, tornando-a capaz de conviver com a diversidade em 

todos os sentidos. Além disso, também é necessário preparar o aluno para 

ingressar no mercado de trabalho, procurando desenvolver suas competências 

e habilidades gerais (VIEIRA, 2003).  

Para cumprir essa tarefa a escola deve sofrer alterações estruturais e 

organizacionais, mudanças que não são apenas do currículo prescrito, e sim do 

experienciado e expandido, numa perspectiva de currículo que incorpora a 

cultura e os valores para além das novas metodologias ou de recursos. É 
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necessário que as escolas se relacionem com a sociedade em geral e se 

orientem a respeito do significado de educação, escola e de aprendizagem da 

sociedade atual. Para tanto, é importante que as pessoas se tornem sujeitos 

ativos, conscientes e dinâmicos nos processos sociais e nas instituições em 

que participam. Assim, não apenas os professores, mas os especialistas, pais, 

alunos, funcionários e gestores devem ser atuantes nas instituições escolares, 

pois a participação de todos contribuirá para a melhoria do ensino (LÜCK, 

2010). 

A escola deve se abrir ao meio exterior com uma forte relação junto à 

comunidade onde está inserida para que se identifiquem as características 

gerais dos alunos, as necessidades locais e para que sejam feitas parcerias. 

Para estas questões o auxílio dos funcionários é indispensável, pois eles estão 

em contato direto com a família dos alunos. A forma de gestão deverá ser 

horizontalizada, de modo que se tenha flexibilidade e os papéis e funções não 

sejam mais preestabelecidos, configurando-se e reformulando-se mediante às 

necessidades apresentadas. Devem ser valorizados o compromisso e a 

responsabilidade pelos resultados dos trabalhos (VIEIRA, 2003). 

O gestor escolar, ao promover práticas de gestão compartilhada, a 

participação coletiva, a estabilidade profissional, o preparo profissional de 

professores e funcionários, está também promovendo um eficaz nível de 

aproveitamento escolar dos alunos (LIBANEO, 2008). 

Assim, ao proporcionar aos funcionários meios e capacitações para a 

incorporação e o uso das TIC, o gestor estará contribuindo para a eficácia do 

aproveitamento escolar dos alunos da escola que dirige e para sua formação 

como cidadãos. 

Ao analisarmos o resultado desta pesquisa, o gestor da UE1 afirma 

que “o Administrativo, tudo é informatizado” e que estão desenvolvendo 

programas para a secretaria, enquanto o gestor da UE2 informa a compra e 

troca de computadores e a instalação de wirelles. Observamos que ambos os 

gestores focam equipamentos e recursos, porém não citam as melhorias, 

treinamentos e afins que envolvam o acesso e integração de tecnologias com 
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os funcionários, não citam mudanças organizacionais, nem a importância dos 

funcionários para o processo de aprendizagem dos alunos. Compras de 

equipamentos, não significam “(...) desenvolvimento profissional dos 

professores e administradores” (VIEIRA, 2003, p. 35). 

Outra situação é apontada pelo gestor da UE3:  

“São obrigados a trabalhar com computador e por si só 
aprendem uma série de coisas, aprendem na prática. Existe 
muita troca de conhecimento, um ensina o outro, estão sempre 
prontos a ensinar”. 

Indica que não houve treinamento específico e que o funcionário 

aprende por si só ou entre seus pares; por outro lado, evidencia-se a criação 

de um ambiente educativo entre os funcionários. 

Como já ressaltado, o Centro Paula Souza promove cursos a distância 

a seus colaboradores. Assim, quando o gestor da UE4 aponta esta questão, 

afirma que os funcionários dessa Unidade de Ensino participam dos cursos que 

lhes são propiciados e fazem uso com mais consciência dos recursos 

tecnológicos.  

Já, quando o gestor da UE5 afirma que “o setor administrativo vem 

sendo informatizado”, é apontada a inserção das tecnologias neste ambiente, 

mas não são citados cursos nem treinamentos para os funcionários explorarem 

os recursos disponíveis. 

E, finalmente, o gestor da UE6, ao discordar da questão, afirma: “Ainda 

não, temos muito a melhorar, mas repito que é uma questão de tempo”. Esse 

gestor reconhece, portanto, que nenhuma ação foi feita para que os 

funcionários administrativos fossem beneficiados com o uso consciente e 

produtivo das TIC. 
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12 – Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido 

utilizados para desenvolver a criatividade e incentivar a pesquisa nos 

alunos? Pode dar exemplos de como isso ocorre? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Sim, bastante. Tem acesso à banda 

larga. Grupo de estudos aos 

sábados, projetos de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

Na Feira Geral Tecnológica houve 2 

projetos aprovados na Feira de 

Ciências que envolve todas as ETEC 

do Estado de São Paulo, os alunos 

criaram um alimentador de cães 

totalmente eletrônico. 

Sim. Grupos de estudo 

aos sábados, Projeto de 

TCC, Feiras. 

UE2 
Concordo 

plenamente 

Sim, os alunos têm usado ainda mais 

a Internet para suas pesquisas, 

principalmente para a apresentação 

dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso. 

Alguns alunos não possuem 

computador em casa e todo trabalho 

é desenvolvido na própria escola. 

Sim, uso da Internet para 

pesquisas e TCC. 

UE3 
Concordo 

plenamente 

Usa o tempo todo, há até briga para o 

uso, várias capacitações do Centro 

Paula Souza são feitas aqui. 

Sim, capacitações do 

Centro Paula Souza 

UE4 
Concordo 

plenamente 

Na biblioteca tem computadores, todo 

curso tem laboratório de informática 

com no mínimo 10 máquinas. 

Sim, equipamentos 

disponíveis 

UE5 Concordo 
De acordo com as necessidades dos 

cursos. 
Sim 

UE6 Concordo 

Sim, as ações e os planejamentos do 

trabalho dos docentes já contemplam 

os laboratórios de informática como 

salas de aulas “comuns”, onde as 

ferramentas tecnológicas estão 

disponíveis de uma maneira melhor. 

Temos utilizado as ferramentas do 

 

Sim, ferramentas 

tecnológicas disponíveis, 

sites consultados, 

laboratórios agendados 

por professores 

previamente 
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Portal Clickidéia e também os links e 

twitters de sites como o da Revista 

Nova Escola (professores) e o da 

Época na Educação entre outros. 

Os laboratórios são previamente 

agendados pelos professores e existe 

um acompanhamento de utilização 

principalmente do Portal ClickIdéia. 

 

Dos gestores entrevistados, 4 (quatro) deles concordaram plenamente 

com a questão e 2 (dois) concordaram em afirmar que não apenas os 

laboratórios de Informática, mas também as bibliotecas têm sido amplamente 

usados para pesquisa e elaboração dos TCC. 

Este diagnóstico é positivo, pois nas visitas às escolas foi possível 

observar que realmente os alunos usam os computadores e laboratórios. 

Professores, em seus planejamentos, já apontam o uso dos laboratórios de 

informática (UE6). 

Mesmo não estando no horário de aulas regulares, verificou-se que os 

alunos usam os computadores e as dependências da escola. No Centro Paula 

Souza, os alunos concluintes apresentam TCC, mas muitos deles não 

possuem computador em suas casas; assim, toda a pesquisa é desenvolvida 

na própria escola (UE2; UE1).  

Os laboratórios de informática também têm sido usados pelos alunos 

para o desenvolvimento de projetos, entre eles, a revista eletrônica e projetos 

premiados em Feiras de Ciências, entre eles o Projeto do alimentador de cães.  

Pode ser observado nas respostas dos gestores que principalmente o 

laboratório de informática (e, consequentemente, os computadores) estão 

sendo utilizados pelos alunos e professores. 
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13 – Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as 

práticas colaborativas? Exemplos. 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

Significados 

UE1 Concordo 

Sim, houve. Salas climatizadas, 

mudanças de layout e 

equipamentos. 

Sim, salas climatizadas, 

mudanças de layout 

UE2 Concordo 

Sim, houve mudança no layout dos 

laboratórios de Informática e vai se 

criar o quinto laboratório. 

Sim, mudanças no layout e 

criação de novo laboratório 

de informática 

UE3 Concordo 

Biblioteca remodelada e o laboratório 

de Gestão, mesas para reunião, 

mesas redondas para facilitar o 

entendimento dos alunos. 

Sim, biblioteca e 

laboratórios 

UE4 Concordo 

Não há para os cursos, mas há 

cursos onde as aulas são em 

bancadas ou em mesas com 5 

alunos reunidos. 

Ex. sala de gestão para o curso de 

Administração. 

Sim, salas-ambiente com 

bancadas e mesas para 

reuniões de aluno  

UE5 Concordo 

A partir de 2005, de três laboratórios 

de Informática a escola passou a ter 

treze. 

Mudanças ocorrendo desde 

2005 

UE6 Discordo 

Não, no momento a escola tem 

conseguido atingir seus objetivos 

iniciais, contudo não descartamos a 

necessidade de no futuro termos 

outros espaços para melhoria das 

práticas. 

Não 

As respostas apontaram que 5 (cinco) gestores concordaram e, do 

total, 1 (um) gestor discordou que houve mudança no espaço físico das 

Unidades Escolares. 

As práticas e aprendizagens colaborativas sugerem o incentivo ao uso 

de tecnologias em mudanças de estratégias pelos professores, por exemplo, os 

alunos podem fazer suas pesquisas em duplas ou em grupos em mesas 
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maiores, balcões e bancadas, e esta situação propicia maior interação entre os 

eles em relação a carteiras individuais e isoladas. 

O ambiente da sala de aula tradicional muitas vezes é preenchido pela 

informalidade e impessoalidade, está limitado a um espaço físico e temporal 

das aulas, e o uso das TIC, neste caso, de computadores, podem favorecer 

situações síncronas e assíncronas, com atividades presenciais ou não, com 

situações individuais ou em grupos (MORAIS, 2009). 

 

14 – Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. 

Pode dar exemplos? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

Significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Uso da plataforma Moodle, inclusive 

para atividades de recuperação dos 

alunos. 

Sim, recuperação dos 

alunos 

UE2 
Concordo 

plenamente 

Curso de Administração Empresarial 

é semipresencial. 

O uso do Teletec; plataforma que 

disponibiliza informações dos alunos 

para a Administração; 

Videoconferências do Centro Paula 

Souza;e Palestras e capacitações. 

Sim, cursos 

semipresenciais, 

videoconferências, 

palestras e capacitações 

UE3 
Discordo 

plenamente 
Não usamos. Não 

UE4 Concordo 

Alunos: usam: Clickidéia e 

videoconferência 

Funcionários: cursos a distância 

Professores: videoconferência e 

cursos a distância 

Gestão: videoconferências e cursos 

oferecidos pela Paula Souza. 

Sim, Clickidéia, 

videoconferências, cursos 

UE5 
Discordo 

plenamente 
- Não 

UE6 Discordo Não no momento. Não 
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O uso das videoconferências foi apontado positivamente como recurso 

usado para atividades em EaD. Concordaram plenamente 2 (dois) gestores 

entrevistados, 1 (um) gestor optou pela alternativa Concordo e, em 

contrapartida, 2 (dois) gestores discordaram totalmente do uso deste recurso e 

1 (um) gestor discordou. 

Neste caso, pode ser vista como uma inovação o uso da plataforma 

Moodle nas recuperações dos alunos (UE1); além disso, o Centro Paula Souza 

já é adepto a cursos não apenas presenciais, mas também semipresenciais, 

como é o caso do Curso de Administração Empresarial, conforme cita o gestor 

da UE2. Os gestores da UE2 e UE4 afirmam que palestras, conferências e 

capacitações são transmitidas virtualmente. Quanto ao gestor que discordou 

(UE3), sinaliza que eles desconhecem os recursos que o Clickidéia oferece. 

 

15 – As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de 

ambientes virtuais? Pode especificar como isso ocorre? 

Gestores 
Resposta 

objetiva 
Resposta dissertativa 

Explicitação de 

significados 

UE1 
Concordo 

plenamente 

Sim, foi criado um programa, o aluno 

tem uma senha e o professor monta 

sua recuperação através de vídeos, 

textos, etc. 

 

Sim, tem sido usado  

 

UE2 
Discordo 

plenamente 
Essa atividade é presencial. Não  

UE3 Concordo 

Três professores fazem as 

atividades de recuperação no blog. 

Futuramente, a progressão parcial 

poderá ser feita on-line, projeto 

ainda está no pensamento, nada foi 

escrito. 

Sim, através do Blog 

UE4 Concordo 
Os alunos do Ensino Médio usam o 

Clickidéia. 
Sim, através do Clickidéia 

UE5 Concordo 

Estamos iniciando este 

procedimento através do Portal 

Clickidéia. 

Sim, através do Clickidéia 
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UE6 Concordo 

Não no momento. Não dispomos 

dessa maturidade ainda. O que 

temos são questionários ou 

avaliações aplicadas imediatamente 

após a explanação e orientação do 

professor no Ambiente Virtual 

Clickidéia. A ferramenta aponta ao 

aluno e professor onde estão os 

temas contemplados de forma em 

que o aprendizado não ocorreu 

conforme o esperado. 

Não 

As atividades de recuperação dos alunos em ambientes virtuais foram 

apontadas na alternativa “concordo plenamente” por 1 (um) gestor 

entrevistado, 4 (quatro) deles concordaram e 1 (um) deles discordou 

plenamente que as unidades de ensino usam ambientes virtuais para tal 

atividade. 

O uso de ambientes virtuais por 5 (cinco) gestores para atividades de 

recuperação pode demonstrar que tais ambientes (blogs, Clickidéia) estão 

sendo explorados também em momentos que o aluno exige um atendimento 

mais personalizado que globalizado.  

Estar de recuperação significa não ter atingido a média necessária em 

algum conteúdo programático. A partir do momento em que o aluno tenha a 

seu dispor diversos recursos, como ler, navegar, assistir a filmes, além de 

opções de vídeos, jogos e afins, ele terá maiores chances de aprender o que 

não havia conseguido anteriormente, além de desenvolver um dos quatro 

pilares da educação: aprender a aprender, tão necessário para os dias atuais 

(DELORS, 1998). 

Os alunos atuais aprendem de diferentes maneiras, e não mais apenas 

recebendo conteúdos prontos dos professores. É necessário explorar outros 

recursos, valorizar os diversos tipos de inteligências, dar aos alunos a 

oportunidade para que ele construa seu conhecimento. Portanto, o processo de 

recuperação dos alunos por meio de ambientes virtuais é um recurso que deve 

ser mais explorado pelas UE do Centro Paula Souza, até mesmo porque essas 
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unidades de ensino contam com o Clickidéia (ao qual professores e alunos têm 

acesso), que oferece a oportunidade de usar recursos para promover a 

recuperação dos alunos. 

 

5.2 Análise das repostas livres dos gestores 

Além da entrevista semiestruturada e com roteiro organizado, ao final 

de cada entrevista os gestores puderam se expressar acerca de três temas: 

a) Facilidades da inserção das tecnologias nas Unidades de Ensino. 

b) Dificuldades encontradas para inserir as tecnologias nas Unidades de 

Ensino. 

c) Pontos relevantes que quisessem expor. 

 

Quanto às facilidades da inserção das tecnologias nas Unidades de 

Ensino, as respostas obtidas foram: 

Gestores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

UE1 

A maioria dos professores aderiu a ideia. 

Em 2004 havia apenas dois laboratórios de 

informática; hoje são 12 laboratórios. 

Laboratórios virtuais. 

Aumento do número de 

computadores 

Professores aderiram à ideia 

UE2 

A implantação da wireless (a ideia da 

implantação surgiu no curso do Projeto).  

Elaboração de um Manual de Normas para 

o uso de equipamentos.  

Os professores se ajudam. 

Implantação de wireless 

Professores se ajudam 

UE3 

Foi após fazermos o curso (Projeto 

Gestores); foi produtivo porque durante o 

curso já mexemos em muita coisa na 

escola, ideias iam surgindo, metas a serem 

cumpridas, o curso foi 10, muita coisa foi 

mudada e implantada. 

Após o curso feito pelos 

gestores, novas ideias foram 

surgindo e metas a serem 

cumpridas 
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UE4 

Faixa etária dos alunos jovens até 30 anos 

(80%). 

Disponibilidades de alternativas: clickidéia, 

videoconferências, número razoável de 

computadores na escola. 

Acesso a internet todos os cursos possuem. 

TCC feitos na instituição através de 

pesquisas. 

Governo está suprindo necessidades. 

Faixa etária dos alunos (a 

maioria dos alunos são jovens) 

Clickidéia 

Acesso a Internet 

Incentivo a pesquisa (TCC) 

Recursos governamentais. 

UE5 Não respondeu.  

UE6 

Nossa escola tem uma estrutura (em função 

dos Cursos Técnicos na área de TI) que 

nos propiciaram um significativo avanço no 

uso da tecnologia. 

Escola possui estrutura 

adequada 

Dos seis gestores entrevistados, um não respondeu às questões. Das 

respostas obtidas dos cinco gestores, destacam-se: 

 facilidade de acesso a Internet (UE4); 

 aumento do número de computadores na Unidade de Ensino (UE1); 

 avanço da tecnologia atribuída a cursos existentes na escola (UE6); 

 a maioria dos professores aderiu a ideia (UE1); 

 implantação de acesso à internet em rede sem fio wireless (UE2); 

 governo supre as necessidades (UE4); 

 alunos usam os computadores da escola para as pesquisas (UE4), 

principalmente com a exigência da apresentação de TCC; 

 aproximadamente 80% dos alunos da UE4 são jovens (maioria até 30 anos 

de idade); 

 uso do Clickidéia (UE4); 

 professores se ajudam (UE2); 
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 novas ideias surgidas após o curso realizado pelos gestores. 

É notório que a sociedade está se adequando às novas formas de 

estudar, se organizar, se divertir, produzir bens e conhecimentos, ensinar e 

aprender. As escolas estão sofrendo mudanças, tal como acontece em outras 

organizações, empresas por exemplo. Investimentos estão sendo feitos nas 

escolas, por meio de programas governamentais, destacando-se a implantação 

de tecnologias de alta velocidade para conectar alunos, professores e a 

administração. O ideal é que todos os segmentos da sociedade estejam 

conectados a Internet, que haja espaços e incentivos a pesquisa e ao aprender 

a aprender. 

Quando o gestor (UE1) aponta a adesão dos professores, cabe 

destacar que eles são protagonistas essenciais nos processos de ensinar e 

educar. Cabe aos gestores promover ações para que o processo de educar 

ocorra entre professores e alunos e que se transforme em processos 

permanentes de aprendizagem. Com a inserção das tecnologias e adesão dos 

professores pode-se melhorar a qualidade de ensino em busca de um ensino 

de qualidade, em que as ações do gestor ficarão evidenciadas por meio de 

uma  

organização inovadora, aberta, dinâmica, com um projeto 
pedagógico coerente, aberto, participativo; com infra-estrutura 
adequada, atualizada, confortável; tecnologias acessíveis, 
rápidas e renovadas. Uma organização que congregue 
docentes bem preparados intelectual, emocional, 
comunicacional e eticamente (...); uma organização que tenha 
alunos motivados, preparados para o intelectual e 
emocionalmente com capacidade de gerenciamento pessoal e 
grupal (MORAN, 2006, p. 14). 

Uma categoria que merece atenção é a idade cronológica dos alunos 

da UE4, em que a maioria dos alunos (80%) desta unidade de ensino possui 

menos de 30 anos. Quando o gestor aponta a idade dos alunos, remete-nos à 

reflexão sobre os nativos digitais. Esses nativos (alunos) nasceram cercados 

de tecnologias, do avanço do uso do computador e da internet.  

Segundo Tapscott (1999), essa geração é cercada pela mídia digital, 

em que os usuários não são apenas expectadores ou ouvintes, mas também 
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exigem interatividade. São pessoas que querem interagir com o mundo através 

das mediações que podem ocorrer por meio das tecnologias (computadores e 

video games, por exemplo).  

Essa geração realiza várias atividades ao mesmo tempo; para eles e-

mail já está ultrapassado, pois usam telefone para mandar mensagens, 

navegar na internet, fotografar e encontrar locais e caminhos. Usam o 

Facebook e a comunicação instantânea sempre que estão conectados. Essa 

geração representa um desafio para o comércio, pois exigem serviços 

personalizados e rápidos, para as escolas, por serem tão dinâmicos, buscam 

informações rápidas, precisas e querem dinamismos nas aulas.  

Quanto aos professores, quando os gestores apontam que “aderiram 

às idéias” (UE1) e “se ajudam” (UE2), demonstram que nessas unidades, além 

do fator positivo de adesão às tecnologias, há um movimento de 

descentralização e gestão democrática, pois a gestão democrática ocorre na 

medida em que as práticas escolares ocorrem com autonomia e 

responsabilidade, com o objetivo de se ter uma educação de qualidade. A 

autonomia “é a ação que transforma a realidade e não a contemplação. As 

idéias não têm valor por si próprias, mas por sua capacidade de impulsionar a 

ação para promover resultados desejados” (LÜCK, 2006, p. 104). 

 

Quanto às dificuldades na implantação das tecnologias nas Unidades de 

Ensino das ETEC do Centro Paula Souza: 

Gestores Resposta dissertativa 
Explicitação de 

significados 

UE1 
Alguns professores ainda têm aversão à 

tecnologia. 

Professores têm aversão 

ao uso das tecnologias 

UE2 

A dificuldade financeira, ou seja, recursos para a 

compra de equipamentos, falta de manutenção nos 

equipamentos e mão de obra também, os 

laboratórios têm apenas 20 máquinas cada.  

Falta de recursos 

financeiros para compra e 

manutenção de 

equipamentos 

UE3 
A maior dificuldade foi o ser humano, que é 

resistente, mas tudo é uma questão de tempo. 
Ser humano resistente ao 
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uso da tecnologia 

UE4 

Dependendo do curso, há alunos mais maduros 

(mais de 40 anos) que encontram alguma 

dificuldade para uso de tecnologias. 

Preocupação futura: defasagem de equipamentos 

que estão sendo instalados. 

Controle de acesso e utilização de internet nas 

aulas. Alunos, funcionários podem usar. 

Velocidade de navegação. 

Tempo de preparo de aulas. O professor leva mais 

tempo para preparar uma aula que usa os 

recursos. 

Falta um funcionário técnico para auxiliar o uso das 

tecnologias. 

Professores não testam antes.

Choque de horários de aula em laboratórios de 

informática. 

Alunos com mais de 40 

anos 

Controle de acesso e 

utilização da Internet 

Velocidade de navegação 

Professor leva mais tempo 

para preparar as aulas 

Falta funcionário técnico 

Professores não se 

preparam 

Choque de horário de 

aulas 

UE5 Não respondeu.  

UE6 

Sem dúvida a diferença de idade entre os 

professores, normalmente os professores mais 

antigos apresentam uma resistência maior em 

adotar a prática com uso de “novas tecnologias”, 

mas não necessariamente uma regra. Não 

obstante isso, hoje todos participam de uma 

maneira ou de outra, com mais ou menos 

intensidade. Isso se dá principalmente se eles se 

sentirem seguros e “não pressionados” ou pela 

Gestão ou até pelos próprios alunos. 

Diferença de idade entre 

os professores 

Professores antigos 

apresentam resistência 

maior 

Todos participam de uma 

forma ou de outra 

Evidencia-se nas respostas dos gestores que os professores 

encontraram dificuldades para a integração das tecnologias na escola quando: 

 professores e pessoas têm aversão ao uso das tecnologias (UE1); 

 idade dos professores: “normalmente os professores mais antigos 

apresentam uma resistência maior em adotar a prática com uso de ‘novas 

tecnologias’” (UE6);  
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 idade dos alunos: há alunos mais maduros (mais de 40 anos) que encontram 

alguma dificuldade para uso de tecnologias (UE4); 

 “resistência do ser humano” (UE3); 

 dificuldade financeira, ou seja, de recursos para a aquisição de 

equipamentos, falta de equipamentos, mão de obra (UE2); 

 preocupação com a velocidade da internet, defasagem dos equipamentos, 

controle do acesso à internet (UE4); 

 “tempo de preparo para as aulas” e “professores não testam antes” (UE4); 

  falta de técnicos para manutenção (UE4). 

Os gestores apontaram problemas de ordem técnico-financeira – 

dificuldade financeira de aquisição e manutenção dos equipamentos – e de 

ordem administrativo-pedagógica – choque de horário de aulas e no laboratório 

de informática. Quando apresentam dificuldades humanas, podemos citar 

aversão e resistência quanto ao uso das TIC, além do controle de acesso à 

Internet; já quanto aos problemas de ordem administrativa, é possível destacar 

a falta de funcionários para auxiliar quanto ao uso das TIC.  

Dos problemas apontados, cabe ao gestor, dentro de suas 

competências, viabilizar recursos quer sejam de sua instância ou requerer a 

instâncias superiores para que possam ser resolvidos. 

Os próprios gestores entrevistados afirmaram que as tecnologias estão 

presentes nas ETEC de diversas maneiras; por isso, no processo educacional 

busca-se criar situações para que os indivíduos sejam capazes de buscar 

informações e construir conhecimentos por meio de situações reflexivas e 

questionadoras, pois a educação hoje tende a ser tecnológica e, 

consequentemente, exigirá cada vez mais entendimento e interpretação das 

tecnologias. “As tecnologias são complexas e práticas, ao mesmo tempo, elas 

estão a exigir uma nova formação do homem que remeta à reflexão e 

compreensão do meio social em que ele se circunscreve”, afirma Grinspun 

(1999, p. 37). 
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Não é possível educar nesta sociedade permeada de tecnologias com 

os professores ignorando-as ou não sabendo como lidar com elas, como 

afirmam, por exemplo, os gestores das UE1 e UE3. 

Embora o gestor UE1 apresente como fato positivo na unidade de 

ensino que dirige “a maioria dos professores aderiu a ideia” do uso das 

tecnologias, ele mesmo retrata como uma das dificuldades encontradas “a 

aversão” que os professores têm quanto ao uso das tecnologias; afirma, ainda, 

que o “problema está no ser humano”. Já o gestor da UE3 ressalta a 

“resistência do ser humano”. Observa-se nesta escola que o gestor se depara 

com pessoas que aderem e outras que têm aversão ao uso das tecnologias. Já 

está sinalizado nesta pesquisa que há professores que ainda não aderiram ao 

uso das tecnologias, alertando que o portal educativo Clickidéia está instalado 

em todas as unidades de ensino e todos os professores possuem login e senha 

para usá-lo. A questão da aversão do uso pode estar ligada ao 

desconhecimento, e por meio de capacitações esses professores poderão ser 

ajudados, pois sabemos que o professor deve atuar 

como mediador, facilitador, incentivador, desafiador, 
investigador do conhecimento, da própria prática e da 
aprendizagem individual e grupal. Ao mesmo tempo em que 
exerce sua autoria, o professor coloca-se como parceiro dos 
alunos, respeita-lhes o estilo de trabalho, a co-autoria e os 
caminhos adotados em seu processo evolutivo. Os alunos 
constroem o conhecimento por meio da exploração, 
navegação, comunicação, troca, representação, criação/ 
recriação, organização/reorganização, ligação/religação, 
transformação e elaboração/reelaboração (ALMEIDA, 2005, p. 
73). 

Mais do que professores capacitados e favoráveis ao uso e inserção 

das TIC nas escolas, atualmente, ao pensarmos em sala de aula, deparamo-

nos com a inserção das TIC nas escolas, com a Internet e as redes de 

comunicação em tempo real, fazendo surgir novos espaços de aprendizagem, 

cujo uso permite modificar e ampliar o espaço físico da sala de aula tradicional.  

A maioria das escolas está equipada com algum tipo de recurso 

tecnológico, o computador, por exemplo, com atividades que integram pesquisa 

e domínio técnico-pedagógico. Essas atividades exigem de alunos e 

professores novas posturas, pois o aluno pode organizar sua pesquisa nos 
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laboratórios de informática e pode realizar suas atividades a distância, por meio 

da Internet, e também usar as tecnologias móveis dentro e fora da escola. Se 

antes as atividades docentes se restringiam ao espaço de sala de aula, hoje o 

professor deve aprender a gerenciar também atividades a distância, flexibilizar 

seu tempo de aula presencial com as atividades de pesquisa que os alunos 

podem fazer sem sua presença física, orientar projetos, fóruns, chats, blogs e 

afins (MORAN, 2007). 

Em contrapartida, o uso inadequado e mal-planejado das TIC pode 

gerar problemas desagradáveis e fomentar argumentos e rejeições para o seu 

não uso por aqueles que ainda resistem à inserção das TIC na educação e nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Para Paiva (2008, p. 1),  

quando surge uma nova tecnologia, a primeira atitude é de 

desconfiança e de rejeição. Aos poucos, a tecnologia começa a 

fazer parte das atividades sociais da linguagem e a escola acaba 

por incorporá-la em suas práticas pedagógicas. Após a inserção, 

vem o estágio da normalização, (...) que é estado em que a 

tecnologia se integra de tal forma às práticas pedagógicas que 

deixa de ser vista como cura milagrosa ou como algo a ser 

temido.  

 Contudo, há educadores que insistem em não usar as TIC por não 

saberem lidar com elas, ou seja, desconhecem o processo de utilização, ou 

mesmo por insegurança ou medo. 

Fernandes (2004) nos alerta que a resistência quanto à utilização das 

TIC se deve, entre outros fatores, à falta de habilidade em informática; à 

questão da desvalorização profissional; à falta de infraestrutura nas escolas; ao 

fator relacionado ao tempo em sala de aula; ao fazer docente em sala de aula; 

à possibilidade de superação dos alunos. 

Os professores devem ser conscientizados de que deverão desprender 

esforços para superar estas dificuldades, que é preciso mudar; porém, é 

responsabilidade do gestor criar condições para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores (ALONSO, 2007). 
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Outra questão apontada pelos gestores se refere à idade dos 

professores (UE6) e alunos (UE4). A idade dos docentes não pode ser 

encarada como um problema. É importante não apenas sensibilizá-los quanto à 

importância do uso das TIC, mas também promover formação permanente para 

o uso e exploração dos recursos das TIC, além de incentivá-los a participar de 

comunidades de aprendizagem e produção de conhecimento, por exemplo. 

A formação propiciará 

o triplo domínio em termos midiáticos com as respectivas 
linguagens, teórico-educacionais e pedagógicos, acrescido da 
gestão das atividades em realização e respectivos recursos 
empregados, é adquirido por meio de formação continuada, na 
qual o professor tem a oportunidade de explorar as tecnologias, 
analisar suas potencialidades, estabelecer conexões entre 
essas tecnologias em atividades nas quais ele atua como 
formador, refletir com o grupo em formação sobre as 
possibilidades das atividades realizadas com aprendizes e 
buscar teorias que favoreçam a compreensão dessa nova 
prática pedagógica (ALMEIDA, 2005, p. 65). 

Durante o processo de formação, os professores vivenciarão diferentes 

papéis, como o de aprendiz, o de observador (ao observar outros professores), 

o de gestor de atividades desenvolvidas em grupo, além do papel de mediador 

junto aos demais aprendizes. Essas situações colaborarão para que o 

professor incorpore as TIC para a produção de conhecimento. A formação é 

direcionada ao presente e visa uma ação imediata do professor, 

contextualizada na realidade escolar (ALMEIDA, 2005). 

Embora os gestores não tenham apontado a necessidade de formação 

dos professores para o uso pedagógico das TIC, embora no decorrer do 

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias o uso das TIC para a formação dos 

profissionais de escola tenha sido discutido, propostas foram elaboradas e 

apresentadas pelos gestores. Enfim, os gestores estão cientes de que a 

formação do professor é essencial para o uso adequado das tecnologias e 

consequentemente refletirá positivamente na aprendizagem dos alunos. 

Porém, outros problemas foram apontados pelos gestores cuja 

resolução não depende apenas de sua gestão: a “dificuldade financeira, ou 

seja, de recursos para a aquisição de equipamentos, falta de equipamentos, 
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mão de obra” (UE2); a preocupação com a velocidade da internet; a defasagem 

dos equipamentos; o controle do acesso à internet (UE4); a falta de técnicos 

para manutenção (UE4). As soluções destes problemas dependem de ações e 

políticas governamentais, pois as escolas são públicas e dependem de verbas 

financeiras do Governo. 

E, finalmente, quando o gestor da UE4 aponta como dificuldade 

enfrentada pelo professor o “tempo de preparo para as aulas”, remete-nos à 

reflexão de que, ao preparar sua aula com recursos tecnológicos, sejam eles 

filmes, uso do computador ou elaboração de pesquisa, o professor levará mais 

tempo do que aquele professor que apenas lê ou resolve exercícios na lousa, 

por exemplo. Porém, pela resposta do gestor, os professores não perceberam 

esta necessidade.  

Os professores, ao incorporarem o uso das TIC na preparação de suas 

aulas, devem estar atentos, pois são diversas as atividades que podem ser 

propostas, além do fato de que os alunos podem ter acesso aos 

conhecimentos disponíveis na Internet, o que exigirá do docente pesquisas, 

roteiros, além de outras metodologias de ensino, tais como pesquisa feita por 

alunos, a elaboração de textos, chats, fóruns. 

 

Pontos considerados relevantes expostos pelos gestores: 

Gestores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

UE1 

Nós caminhamos para a tecnologia, a 

escola está sendo cercada com o uso de 

recursos, futuramente teremos a radio, a 

TV (médio prazo por IP) para facilitar os 

alunos com aulas gravadas, o uso da lousa 

eletrônica fica gravado e os alunos podem 

ter acesso ao conteúdo da lousa depois e é 

disponibilizado no Moodle. 

Disponibiliza conteúdos aos 

alunos 

UE2 

O curso ajudou muito, mudou ideias, 

conheceu outras realidades escolares. 

Sem o curso as mudanças seriam mais 

Curso feito pelos gestores  auxiliou 

nas mudanças que ocorreram na 

escola 
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lentas.  

UE3 

A reunião de Planejamento, foi feita antes 

on-line, montei uma página e deixei várias 

informações aos professores, por exemplo: 

um vídeo sobre o Aprender a Aprender 

(youtube), O que é um blog, o que é 

podcast, o que é wiki, o que é Moodle e 

outras informações para que os 

professores começassem a se informar a 

respeito desses assuntos. 

Uso das TIC para compartilhar 

informações e novos 

conhecimentos 

UE4 

A conscientização que não há condições 

de trabalhar sem o uso das tecnologias. 

Exemplo: comunicação e-mails. 

 “a comunicação, a comunicação, a 

comunicação”, bendita comunicação 

Conscientização que é necessário 

o uso das tecnologias para a 

comunicação 

UE5 Não respondeu.  

UE6 

A possibilidade real de enriquecer as aulas 

sob o ponto de vista da dinâmica e 

criatividade do professor. Enfatizo aqui a 

condição sine qua non da presença, 

importância e relevância do professor, seja 

qual tecnologia tivermos nos séculos XXI, 

XXII ou XXIII. 

Incentivo ao dinamismo e 

criatividade dos professores 

Os gestores puderam apontar livremente pontos relevantes quanto à 

inserção das tecnologias nas escolas. Podemos destacar vários pontos 

positivos, entre eles: 

 a referência positiva quanto ao curso do Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologias, segundo o gestor (UE2): “sem o curso as mudanças seriam 

mais lentas”. Essa afirmativa nos alerta quanto à importância de cursos de 

capacitação a professores e gestores;  

 a conscientização dos professores quanto à importância do uso das TIC, ao 

afirmarem que toda comunicação é feita por e-mail, o que facilita muito a 

comunicação (UE4);  

 a importância e relevância do professor no contexto educacional, mesmo 

com o avanço das tecnologias (UE6);  
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 o uso das TIC para capacitação interna, “a reunião de planejamento foi feita 

previamente on-line”, por meio de uma página criada pela gestora, além do 

compartilhamento de novos conhecimentos (UE3);  

 os novos modelos de ensino e de aprendizagem por meio do Moodle e da 

Lousa digital, e a instalação de rádio para gravar e posteriormente reproduzir 

aulas para os alunos (UE1).  

 o aumento do dinamismo e da criatividade dos professores (UE6). 

  

5.3 Análise das respostas dos professores 

1 – Você usa as tecnologias em sua prática pedagógica? Para que as 

utiliza? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Sim, e acho muito importante. 

Principalmente no curso de física, 

sempre utilizo simuladores para ilustrar 

fenômenos complexos e de difícil 

visualização, como cargas elétricas e 

suas interações e também conteúdos 

existentes na física quântica (parte da 

física que os alunos mais têm interesse 

em estudar).  

Uso de simuladores para explicar 

Física. 

P2UE3 
Algumas vezes. Para facilitar e dinamizar 

algumas atividades. 

Uso de tecnologias, às vezes, 

para dar dinamismo à aula 

P3UE4 

Sim, bastante uso com projetor de slides, 

data- show toda aula, pesquisas para os 

alunos, Também e-mail dos professores 

e alunos, direção, tudo via email, 

professores mandam prova por email 

para eu imprimir, facilita muito. 

Uso de projetor de slides,  

data-show em todas as aulas 

Uso contínuo de e-mail por parte 

de professores, alunos, direção 

P4UE4 

Sim, para pesquisar listas de exercícios 

para os alunos para não ficar só no livro 

didático, para ter mais opções. 

Para pesquisar listas de 

exercícios 
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Quando questionados sobre o uso das tecnologias em seu cotidiano 

em sala de aula, 3 (três) professores (P1U3, P3U4, P4U4) afirmaram 

positivamente e 1 (um) professor (P2U3) informou que algumas vezes usa. Das 

respostas colhidas, os recursos utilizados pelos professores são o computador 

e a Internet, data-show, projeto de slides e simuladores de fenômenos físicos. 

Na Internet os professores podem encontrar várias aplicações 

educacionais, principalmente para suas pesquisas. No entanto, é necessário 

ter cuidado para não se prender a programas prontos e que não permitam ao 

aluno construir ele mesmo seus conhecimentos. O computador traz novas 

formas de aprender e ensinar, e é um grande aliado no processo educativo, 

com a possibilidade de o aluno aprender “brincando”, sem ser punido por seus 

erros. Além disso, o computador pode transformar o aprendizado em um 

processo contínuo, facilitando o diálogo, valorizando as potencialidades e 

criando possibilidades de transformar alunos e professores em parceiros. 

De acordo com as respostas dos professores, percebe-se que há 

coerência e percepção quanto à importância do uso das tecnologias nas 

escolas, principalmente quanto ao uso do computador como recurso 

tecnológico voltado à aprendizagem e suas infinitas possibilidades de 

transformar, melhorar e dinamizar o ato educativo, entretanto os gestores 

afirmaram que os professores são resistentes ao uso das tecnologias. 

   

2 – Quando começou a utilizar as tecnologias em sua prática? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Utilizo desde o primeiro dia em que 

comecei a lecionar. Fiz um bom curso de 

licenciatura e na faculdade sempre tive 

acesso aos sites que hoje utilizo em 

minhas aulas.  

Professor utiliza desde a 

graduação 

P2UE3 

Sempre utilizo as tecnologias de que 

tomo conhecimento e de que consigo 

obter algum domínio 

Sempre utilizou as tecnologias 

P3UE4 Bem antes de vir para cá, em 99/98 por Utiliza desde 1998/1999 
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aí, trabalhava em escola particular que 

oferecia cursos pra começar a mexer no 

computador. 

P4UE4 

Difícil precisar, mais faz tempo, este ano 

estou usando mais que antes, a escola 

oferece recursos para isso. 

Faz tempo que usa, nesta escola 

usa mais do que em outras 

Pela resposta dos 4 (quatro) professores entrevistados, percebe-se que 

tais educadores já usam as tecnologias há vários anos. Um dos objetivos desta 

pesquisa ao fazer esta questão era diagnosticar se no último ano letivo, após 

os gestores terem concluído o curso, os professores teriam iniciado, se 

aprimorado ou, até mesmo, se motivado a usar as TIC. 

O único professor que destacou o ano letivo em questão foi a resposta 

de P4UE4: “Difícil precisar, mais faz tempo, este ano estou usando mais que 

antes, a escola oferece recursos para isso”. 

Verifica-se pela fala de P4UE4 que em 2009 a escola ofereceu mais 

recursos para que o uso das TIC ocorresse. Sinaliza-se nesta resposta que o 

gestor desta unidade de ensino promoveu recursos para que os professores 

usassem as tecnologias na escola, e esta professora, especificamente, passou 

a utilizar mais esses recursos. 

Conforme afirma Vieira (2003), cabe ao gestor escolar exercer sua 

função com responsabilidade e comprometimento, com o propósito de garantir 

que haja a criação de um ambiente de ensino e de aprendizagem inovador e 

organizado, e que ele – o gestor – compreenda o processo de apropriação das 

TIC e que seja positivo o envolvimento de toda a equipe escolar.  

 

3 – Qual(is) recurso(s) utiliza? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Simuladores de fenômenos físicos e 

programas interativos para que os alunos 

manipulem e “brinquem” com os 

fenômenos estudados em sala de aula. 

Simuladores 

Blog 
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Tenho um blog também, no qual informo 

as notas que os alunos obtém nas 

avaliações, disponibilizo materiais 

didáticos e o utilizo também como um 

quadro de avisos, onde é possível um 

diálogo com os alunos fora do período de 

aula na escola.  

P2UE3 

Blog, Portais, apresentações em 

PowerPoint, etc.  

 

Blog 

Portais 

PowerPoint 

P3UE4 

Pesquisa minha e dos alunos, uso o 

tempo todo; faz- se muitas capacitações, 

através de videoconferências, facilita não 

precisa ir a SP para fazer, hoje faz tudo 

por videoconferência, faz as 

capacitações, projetos, atividades não 

presencias e faz cursos a distancia, da 

própria Fundação Paula Souza, fiz o 

curso de prevenção de drogas, por 

exemplo. 

Pesquisas 

videoconferência 

Cursos a distância 

P4UE4 

Internet, computador, projetor 

multimídias, slides PowerPoint, faz as 

aulas e complementa, sou graduada em 

Informática, já estou acostumada no dia a 

dia o uso do computador 

Internet 

Computador 

PowerPoint 

Dos 4 (quatro) professores entrevistados, 2 (dois) deles possuem blog 

(P1UE3, P2UE3), ponto considerado positivo e relevante para a atualidade. 

Vale destacar, nas palavras do professor P1UE3, a utilização que faz de seu 

blog: “informo as notas que os alunos obtém nas avaliações, disponibilizo 

materiais didáticos e o utilizo também como um quadro de avisos, onde é 

possível um diálogo com os alunos fora do período de aula na escola”. 

Neste caso este professor amplia suas atividades docentes para além 

da sala de aula. “É um papel de animação e coordenação muito mais flexível e 

constante, que exige muita atenção, sensibilidade, intuição (radar ligado) e 

domínio tecnológico”, afirma Moran (2006, p. 50). 
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O professor P3UE4 destaca em sua fala, além das pesquisas que 

desenvolve com os alunos – quando os alunos são incentivados a pesquisar 

sobre assuntos de aula e relacioná-los com o cotidiano, para posterior partilha 

e apresentação aos colegas de classe –, as capacitações oferecidas pelo 

Centro Paula Souza via videoconferência, além de cursos a distância 

oferecidos (este professor fez um curso sobre Prevenção de Drogas).  

Cumpre destacar que o Centro Paula Souza, conforme afirma a 

professora P3UE4, tem proporcionado aos envolvidos na comunidade 

educativa, desde alunos, professores, funcionários e gestores, a possibilidade 

de inserção de tecnologias por diversos meios: de videoconferências ao portal 

Clickidéia. No entanto, é perceptível pelas entrevistas dos gestores que ainda 

há uma grande demanda de professores que ainda não utilizam tais recursos. 

Quanto à adesão dos professores ao uso das tecnologias, caberá aos gestores 

ações mais efetivas, tanto em relação a uma maior sensibilização para esta 

questão quanto à formação permanente dos professores. 

A professora P4UE4 destaca em sua fala que é graduada em 

Informática e, portanto, está acostumada ao uso das tecnologias desde a 

graduação. Com isso, concluímos que não é a escola ou o Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias que lhe incentivou a usar as TIC; tal uso é proveniente 

de sua vida acadêmica, mas não significa que a metodologia seja adequada, 

pois os conhecimentos trazidos da graduação são diferentes dos exigidos para 

atuar como docente e fazer uso pedagógico das TIC, pois o uso das 

tecnologias exige metodologias e concepções próprias que visem, 

principalmente, o aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem. 

 

4 – Como você desenvolvia sua prática docente sem o uso de 

tecnologias? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Não tenho elementos para responder 

essa pergunta, pois sempre utilizei as 

tecnologias em minhas aulas. 

Sempre usou as tecnologias 
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P2UE3 
As tecnologias eram outras, televisão por 

exemplo. 
Televisão 

P3UE4 

Sempre gostei de coisas práticas, aulas 

praticas em laboratórios, como não pode 

mais dissecar animais, hoje uso as 

tecnologias para me ajudar, fazia muito 

coisas praticas e palpáveis. 

Aulas práticas 

P4UE4 

Giz e lousa não envolvem mais os 

alunos, não têm graça nenhuma para 

eles, sempre usei, sou formada em 2000, 

sempre usei. Em outras escolas públicas 

não dá para usar porque não têm 

recursos.  

Sempre usou as tecnologias  

Usa quando a escola oferece 

recursos 

Inicialmente cabe destacar a fala do professor P1UE3, quando afirma 

que sempre utilizou as tecnologias em suas aulas. Verificando seu perfil, trata-

se de um jovem professor, de 25 anos, cuja geração sempre viveu num 

cotidiano repleto de recursos tecnológicos. Porém, isso não é garantia de que 

ele usa as TIC adequadamente para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Resposta similar é a da professora P4UE4 que, mesmo tendo dez anos 

a mais que o professor (P1UE3), afirma que usa as tecnologias desde que se 

formou em 2000. Isso nos leva a refletir que não apenas as idades e gerações 

têm influência quanto ao uso das tecnologias, pois a professora P3UE3, 

embora com idade não revelada, leciona há 18 anos na ETEC e revela que 

usava outros tipos de tecnologia (cita a televisão) e, finalmente, a professora 

P4UE3, que leciona há dez anos na ETEC, destaca que sempre usou práticas, 

ou seja, usava outros recursos para facilitar e motivar a aprendizagem dos 

alunos. As tecnologias sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, no 

entanto, cabe refletir como elas são utilizadas, quais são suas finalidades e 

consequências. 

 Isso nos leva a refletir que é necessário, independentemente da 

tecnologia, que haja a mediação pedagógica, pois é necessário que não 

apenas se transmita informações, mas que essas informações sejam mediadas 

pedagogicamente (GUTIERREZ; PRIETO, 1994 citados por CORRÊA, 2006, p. 47). 
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E, como afirma P4UE4, “giz e lousa não envolve mais os alunos, não 

tem graça”, temos que admitir que devemos usar outros recursos nas 

processos educacionais, pois a educação mediada por tecnologias sempre 

evolui e cria nova possibilidades de aprendizado, não apenas por meio dos 

computadores, mas também de celulares e outros recursos móveis. Cabe a 

escola se adequar. 

 

5 – Que contribuições as tecnologias trazem para sua prática? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Facilita o meu trabalho didaticamente, na 

parte de visualização do fenômeno que 

eu explico teoricamente.  

Facilita o trabalho docente 

P2UE3 

Economia na produção de material 

didático, maior interesse dos alunos, 

mais recursos disponíveis na rede. 

Economia na elaboração do 

material didático 

P3UE4 

Tudo, mas o professor agora tem que ser 

melhor que antes, o professor tem que 

saber mais que os outros.  

 

P4UE4 

Eu me mantenho atualizada, sempre tem 

novidades e novos recursos, muitos 

softwares de Matemática dá pra ser 

usado, levo os alunos no laboratório. 

Facilita o trabalho docente por 

meio de Softwares educativos 

Quanto às contribuições que as tecnologias trazem para a prática 

docente, os entrevistados citaram a maior facilidade no trabalho docente, no 

caso de P1UE3, quando os alunos conseguem visualizar o fenômeno teórico 

explicado; a economia no tempo para preparar material didático (P2UE3); a 

maior possibilidade de manter-se atualizado, por meio de novidades, recursos 

e softwares, o que por conseguinte facilita o trabalho docente (P4UE4).  

No entanto, cabe alertar que, quando a professora (P3UE4) destaca 

que “Tudo, mas o professor agora tem que ser melhor que antes, o professor 

tem que saber mais que os outros”, indica que o papel do professor nos tempos 

atuais sofreu mudanças, e muitos professores, por motivos diversos, não se 
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adequaram a elas; quando percebem que seus conhecimentos (repertório de 

saberes) não são mais suficientes, sentem-se fracassados (ESTEVE, 1999). 

Por outro lado, os gestores escolares, já sensibilizados com a 

necessidade de mudanças, deverão levar aos professores incentivo e 

propostas para um melhor aproveitamento das tecnologias em prol de cada um 

deles, respeitando a individualidade e as dificuldades apresentadas. 

No entanto, na análise das respostas dos professores, destaco que as 

TIC têm contribuído positivamente para os processos de ensino e de 

aprendizagem, pois há situações que sem elas (as TIC) raramente 

aconteceriam, por exemplo, as simulações dos fenômenos físicos (P1UE3), 

que certamente ajudam os alunos a compreender melhor os conteúdos 

programáticos; os programas interativos que os alunos podem manipular e 

brincar (P1UE3), em que os alunos aprendem de maneira lúdica; enfim, é 

relevante destacar que o uso das TIC com intencionalidade pedagógica, com 

objetivos e clareza de ação, contribui positivamente para o aprendizado dos 

alunos. 

 

6 – Quais dificuldades você encontra para o uso das tecnologias? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

A Internet da escola nem sempre está 

funcionando e também só existem 4 

laboratórios de informática na escola. 

Cada sala de aula deveria ser 

estruturada e equipada para o acesso 

dos alunos à internet. 

Dificuldades de acesso a Internet 

Poucos laboratórios de 

informática 

P2UE3 

Nem todos os alunos têm acesso à 

Internet e tempo gasto para uso de 

laboratórios. 

Alunos sem acesso à Internet 

P3UE4 

As planilhas de Excell, mas faço um 

curso a distância para aprender a usar, 

fiz um curso de movie-maker, também. 

Uso de programas 

P4UE4 Não encontro dificuldades  
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Das dificuldades apontadas pelos professores sobressaem os 

problemas cuja responsabilidade não é do docente, por exemplo: mau 

funcionamento da Internet; falta de computadores; alunos não têm acesso a 

computadores e Internet em casa. O único caso destacado como dificuldade 

pessoal foi o da P3UE4, sobre usar planilhas do Excell; mas, segundo ela 

mesma, já está fazendo um curso a distância sobre o tema. 

Quanto às dificuldades em relação ao uso do computador, é necessária, como 

já afirmado anteriormente, a formação continuada permanente dos professores 

para o uso das TIC, pois é importante que os professores explorem as 

potencialidades tecnológicas diante das necessidades pedagógicas (VALLIN; 

RUBIM, 2007). 

A análise das dificuldades apontadas pelos professores permite afirmar 

que os problemas apontados, em sua maioria, não são gerados pelo próprio 

docente, mas sim de outros fatores que interferem na prática pedagógica. 

 

7 – Como você costuma contorná-las? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Não tenho nenhuma estratégia, sempre 

que é possível eu utilizo o laboratório de 

informática e quando não é possível 

adiamos para um outro dia a atividade 

interativa ou, então, oriento que eles 

façam a atividade em suas respectivas 

residências. 

Não há estratégia 

Quando não há laboratórios 

disponíveis a atividade é 

cancelada  

Alunos são orientados a fazer 

atividades em suas residências 

P2UE3 

Solicitando aos alunos que utilizem seus 

próprios computadores ou os da 

biblioteca e estendendo prazo de acordo 

com a exigência de cada atividade. 

Alunos usam seus próprios 

computadores ou da biblioteca 

Prorrogação do prazo de entrega 

da atividade. 

P3UE4 Procurando informações, me informando. 
 

P4UE4 
Enquanto coordenadora do Clickidéia, 

percebo que os professores são arredios 
Professores arredios quanto ao 
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quanto ao uso. É difícil o convencimento, 

os mais antigos não gostam de 

mudanças. 

uso 

Difícil convencer 

Não gostam de mudanças 

Enquanto busca da solução para seus problemas, os professores usam 

estratégias que vão desde estender o prazo de entrega de trabalhos, busca de 

informações até o cancelamento de atividades. Nestes casos não há indícios 

da presença do gestor para ajudá-los nas soluções; o que está sinalizado é que 

os professores procuram resolver seus problemas por si mesmos. 

Com base na fala da professora P4UE4, “enquanto coordenadora do 

Clickidéia percebo que os professores são arredios quanto ao uso. É difícil o 

convencimento, os mais antigos não gostam de mudanças”, fica refletida neste 

trabalho a questão do convencimento dos “mais antigos”, em que neste caso 

há uma nova nomeação: “são arredios quanto ao uso”. É preciso entender o 

porquê de o uso das tecnologias causar essa situação: talvez por 

desconhecimento quanto ao uso das tecnologias em favor dele próprio 

(professor) e dos processos de ensino e de aprendizagem ou, até mesmo, por 

medo de ser substituído pela máquina. Nesse sentido Corrêa (2006, p. 45) 

assume duas posições a respeito: 

a visão tecnofóbica, de total aversão ao uso das tecnologias de 
informação e comunicação, considerando que a maquina irá 
substituir o homem ou promoverá distanciamento, a perda das 
relações afetivas, e a posição tecnofílica, de total 
endeusamento da máquina como possibilidade de resolver 
todos os problemas educacionais. Enfim, ambas as posições 
atribuem à maquina aquilo que diz respeito ao humano, ou 
seja, o bem ou o mal dependem do uso que faremos dela. 

Nas respostas dos professores, pude perceber a ausência do gestor 

para ajudar na solução de problemas, cuja responsabilidade perpassa a 

competência do docente: a falta de computadores para as atividades gera 

outros problemas, por exemplo: mudança na data da entrega das atividades, 

atividade cancelada, mudança de data da atividade, e tais fatores podem gerar 

prejuízo à atividade prevista e, consequentemente, prejudicar o aprendizado 

dos alunos. 
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8 – O que você gostaria de sugerir a um professor que está começando 

agora a usar as tecnologias na prática pedagógica? 

Professores Resposta dissertativa Explicitação de significados 

P1UE3 

Preparar muito bem a aula, com relação 

ao tempo e aos sites visitados pelos 

alunos. Com orientação detalhada e 

entrega de um roteiro de atividade, pois 

senão vira bagunça. 

Aula bem preparada 

Usar roteiros de atividades 

P2UE3 
Sugeriria que experimentasse como eu, 

aos poucos. 
Experimentar gradativamente os 

recursos das TIC 

P3UE4 

Ele não ter medo de errar, adulto é 

travado, pesquisar muito antes de pedir 

pesquisa aos alunos, estar bem seguro. 

Segurança é melhor que o próprio 

conhecimento. Não ter medo de errar. 

Não ter medo de errar 

Ter segurança 

P4UE4 

Ter um computador em casa, perder o 

medo de usar, fazer cursos pra aprender 

o básico. A partir deste ano, todos usam 

o Clickidéia, todos têm login e senha, 

todos deveriam entrar, mas não entram. 

Se um cai, tem o outro. 

Possuir um computador 

Fazer cursos 

Buscou-se nesta questão identificar sugestões oferecidas pelos 

próprios professores para um professor iniciante quanto ao uso das TIC.  

É interessante ressaltar a resposta de P1UE3 quando sugere que, ao 

usar as TIC, a aula deve ser muito bem-preparada, preocupando-se com o 

tempo e os sites visitados, e destaca que a entrega de um roteiro de atividades 

é importante para não virar bagunça. Podemos perceber, neste caso, que os 

alunos, diante de um computador, fazem inúmeras atividades ao mesmo 

tempo, abrem muitas “janelas”, preferem a leitura curta e rápida, etc. Por isso, 

é necessário que o professor tenha um planejamento de sua aula, bem como 

que deixe claro os objetivos dela, pois os jovens são inquietos, comportam-se 

como pesquisadores de informação, e não mais como seres passivos 

recebendo informações. A característica comum desses jovens é a autonomia 

e necessidade de independência em relação ao conhecimento (KENSKI, 2007)  
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Outros professores sugerem, ainda, que os novatos no uso de 

tecnologias usem os computadores sem medo de errar, assim como 

recomendam o uso do Clickidéia, o portal usado pelo Centro Paula Souza, 

disponível em todas as unidades de ensino e para todos os professores. 

Em síntese, destacamos na fala dos professores uma percepção 

quanto à importância do uso das TIC, no entanto, não há sinalização quanto ao 

uso das TIC de modo integrado com a intenção pedagógica e os processos de 

ensino e de aprendizagem. Percebemos também que o uso de blog está 

bastante vinculado a um espaço para deixar informações e recados dos 

professores para os alunos, quando o blog oferece outras características. 

Insiste-se ainda na não adesão dos professores quanto ao uso das TIC, mas 

não se alerta para a necessidade de capacitação. 

 

5.4 Grupo Focal com os alunos 

Realizado nas unidades UE3 e UE4, com 3 (três) alunos de cada 

unidade de ensino, o Grupo Focal teve o Roteiro do Debate do Grupo Focal 

direcionado pelas seguintes questões-chave: 

 Tecnologias usadas em sala de aula pelos professores e como as utilizam. 

 Melhoria na aprendizagem ou não. 

 Uso das tecnologias pelos alunos. 

 Finalidades de uso das tecnologias pelos alunos. 

 Quais tecnologias usam no cotidiano. 

O diálogo decorrente do Grupo Focal levou-nos a analisar a percepção 

dos alunos quanto à inserção das tecnologias no ambiente escolar no ano 

letivo de 2009. As transcrições a seguir são pertinentes ao Roteiro de Debate. 

 Alunos e suas percepções 

Foram entrevistados 3 (três) alunos do Ensino Médio. 
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Quanto às tecnologias usadas em sala de aula: 

Alunos Respostas Explicitação de significados 

UE1 

Os professores usam data-show e o 

professor que não usa data-show é 

rotulado de “aula chata” monótona e dá 

sono. 

Não dá pra prestar atenção na aula e ao 

mesmo tempo copiar a matéria. Professor 

disponibiliza conteúdo para os alunos via 

e-mail. 

A maioria das pesquisas são feitas pela 

Internet, quase não utilizamos livros nas 

bibliotecas. 

Uso de data-show 

Não uso de data-show significa aula 

monótona e desinteressante 

Conteúdos disponibilizados por e-

mail 

Pesquisas por meio da Internet 

Quase não usam a biblioteca para 

pesquisas 

UE2 

Através das aulas com ppt, aprende-se 

mais, pois tem imagens e sons. 

Melhora da comunicação de alunos e 

professores. 

Professores enviam e-mails aos alunos. 

Aulas com data-show (mais Biologia e 

História). 

Pesquisa nos laboratórios (após agenda 

do professor). 

Uso de data-show 

Mais recursos: sons e imagem 

Melhor comunicação entre alunos e 

professores 

Comunicação por e-mail 

Uso de laboratórios (Informática) 

para pesquisa 

 

Quanto à melhoria no processo de aprendizagem: 

Alunos Respostas Explicitação de significados 

UE1 

Telões para exibição de filmes e vídeos 

produzidos pelos alunos. 

Apresentação dos seminários com data-

show. 

Aulas com data-show. 

MSN grupo da sala, trabalho e lição falam 

pelo MSN, tira dúvidas, prova ajudam 

estudar. 

Telões 

Uso de data-show 

MSN 

Uso do MSN para estudar 

UE2 

Apresentações de seminários (alunos) 

com data-show. 

Uso da Internet para pesquisar e fazer 

Uso de data-show 

Uso da Internet 
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trabalhos. 

Aulas mais interessantes por que tem 

som. 

Mais recursos nas aulas (som) 

 

Quanto ao uso das tecnologias pelos alunos: 

Alunos Respostas Explicitação dos significados 

UE1 

Aprendem mexendo, não fizeram cursos. 

Possuem celular, vídeo game, ipods. 

Diariamente usam o computador e a 

Internet. 

Possuem computador em casa. 

Alunos aprendem usando o 

computador 

Uso de outras tecnologias 

Uso diário do computador 

Computador em casa. 

UE2 

Usam diariamente o computador, todos 

têm celular. 

Quando têm dificuldade, baixam 

programas e trocam informações com 

colegas. 

Uso diário do computador 

Baixar programas 

Trocar informações 

 

Quanto às finalidades de uso das tecnologias pelos alunos: 

Alunos Respostas Explicitação de significados 

UE1 

Vídeos produzidos por alunos.  

Trabalham com vídeos gravados com 

próprias máquinas digitais, celular não é 

usado. 

Usam o MSN para estudar e trocar 

informações. 

(o celular não é usado por conta da 

qualidade da imagem) 

Alunos dos cursos técnicos usam mais 

tecnologia que os do ensino médio 

(apresentação dos TCC). 

Produzir vídeos com as máquinas 

digitais próprias 

Uso do MSN para estudar 

Alunos de curso técnico usam mais 

o computador que os do Ensino 

Médio (apresentação de TCC) 

UE2 
Não se imaginam sem a tecnologia. 

Usam para tudo: estudar, namorar, 
Uso do computador para estudar, 

namorar, resolver problemas 
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resolver problemas. 

Fazem pesquisa e trabalho com o uso dos 

computadores e apresentam os trabalhos 

com data-show. 

Fazer pesquisas, trabalhos 

escolares. 

Uso de data-show na apresentação 

de trabalhos escolares. 

 

Quanto às tecnologias no cotidiano: 

Alunos Respostas Explicitação de significados 

UE1 
Todos têm computador em casa e celular. Uso de tecnologias diariamente: 

computador e celular 

UE2 
Todos têm computador em casa e celular. Uso de tecnologias diariamente: 

computador e celular 

Os alunos entrevistados nas Unidades de Ensino são unânimes em 

afirmar que usam recursos tecnológicos em seu cotidiano e que as aulas com o 

uso das TIC são mais interessantes. Também preferem aulas com o uso de 

som e imagens, por exemplo, afirmando que a aula sem tais recursos “é 

monótona e dá sono”.  

De acordo com esta afirmação do aluno, independentemente dos 

recursos usados, cabe ao professores explicar aos alunos os objetivos das 

atividades pedagógicas. É importante que o professor tenha um roteiro de sua 

atividade, com os objetivos a serem atingidos, e faça uma avaliação para 

verificar os resultados alcançados com a atividade. Se pensarmos numa aula 

com o uso de data-show, por exemplo, com textos extensos e letras pequenas, 

apenas para a transmissão de informações, não será interessante ao aluno. 

Os alunos usam as redes sociais para fazerem seus trabalhos 

escolares e ajudam-se mutuamente por meio delas; preferem as pesquisas 

virtuais ao uso da biblioteca convencional; produzem seus trabalhos escolares 

e os apresentam em PowerPoint; produzem filmes e os exibem em telões para 

seus colegas. Percebemos, portanto, que esses alunos exigem dos 

professores e da própria escola recursos para que eles possam pesquisar e 

elaborar seus trabalhos, preferencialmente usando a internet. 
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Ao relembrarmos o objetivo deste trabalho e remetermo-nos às 

respostas obtidas, perceberemos que os alunos incorporaram e estão fazendo 

uso das TIC em seu cotidiano, quer na escola ou fora dela, ou seja, na escola 

fazem uso dos recursos que a escola possui tanto para suas pesquisas, para 

usarem nas salas de aula, quanto para elaboração de TCC, por exemplo, e em 

suas residências usam o computador para se comunicarem com os colegas, 

estudar por meio do MSN ou grupos de estudos por eles criados, pesquisar, 

jogar, etc. Os alunos entrevistados possuem celular e usam os recursos que o 

equipamento lhes fornece; costumam usar máquina digital para filmes e 

imagens, que também compartilham com seus colegas em forma de 

apresentação de trabalhos, exposição de fotos, por exemplo. 

Percebemos, portanto, que os alunos possuem e exploram os recursos 

das tecnologias e que esse conhecimento pode ser aproveitado nas escolas 

para que os processos de ensino e de aprendizagem sejam mais dinâmicos e 

interessantes. Portanto, gestores e professores não podem mais ignorar este 

perfil de estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Informo, inicialmente, que para este trabalho utilizo o termo 

“Considerações Finais” e não “Conclusões”, pois, diante do que foi estudado, 

pesquisado e analisado nesta tese, percebo que ainda há novas investigações 

a serem feitas e concluídas, já que a inserção das TIC nos ambientes 

escolares carece de novos e contínuos estudos. Por isso, não é possível 

concluir totalmente tais reflexões, mas sim apenas “considerar” os resultados 

anunciados até este momento. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar se houve (ou não) a 

inserção de tecnologias nas unidades de ensino (ETEC) do Centro Paula 

Souza e nos processos de ensino e de aprendizagem, após os gestores 

escolares destas unidades de ensino terem concluído o curso Projeto Gestão 

Escolar e Tecnologias e serem aprovados em 2009. Com os estudos e as 

práticas desenvolvidos no decorrer do referido curso, esperava-se que os 

gestores, após incorporação de ideias e conceitos, colocassem em prática nas 

unidades de ensino onde atuam ações que favorecessem a inserção e 

incorporação das TIC nos ambientes escolares. 

No decorrer do curso, os gestores elaboraram ações de uso de 

tecnologias na gestão escolar (com base na realidade onde as unidades de 

ensino em que trabalham estão inseridas) e apresentaram um plano 

estratégico para viabilizar a construção coletiva de um projeto de gestão de 

tecnologias na UE, que deveria ser realizado no Momento 3 do curso – 

acompanhamento da realização do projeto. 

Após estudos efetuados e diante da realidade encontrada nas UE, 

cabe aos gestores viabilizarem e criarem oportunidades e propostas, por meio 

de gestão compartilhada e democrática, e propiciarem espaços onde os 

demais atores escolares possam criar e recriar uma instituição escolar 

autônoma e atual para atender as necessidades desta sociedade. 
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Nesta tese foram entrevistados gestores de 6 (seis) unidades de 

ensino, além de professores e alunos de duas delas. Por sugestão dos próprios 

gestores, foram entrevistados professores que, na opinião dos gestores, 

destacaram-se quanto ao uso das TIC nas salas de aula. Finalmente, foram 

ouvidos alunos de duas unidades de ensino para a verificação das alterações 

ocorridas no processo de aprendizagem quanto ao uso das tecnologias em 

2010. 

A opção metodológica foi a pesquisa qualitativa, pois buscou-se dados  

descritivos, com o objetivo de que fosse possível interpretar não apenas um 

fato, mas o sentido e significado que as pessoas atribuem a ele, por meio do 

que as pessoas falam e fazem (CHIZOTTI, 2006). 

O material empírico desta pesquisa foi constituído pelos discursos 

produzidos pelos gestores, pelas observações, pelos resultados dos 

questionários e visitas nas UE. Com os gestores, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas – roteiro preestabelecido, flexível e com possibilidades de 

inserção de temas considerados importantes no decorrer da entrevista, 

conforme Minayo (1999). Já com os professores foram feitas entrevistas 

parcialmente estruturadas (questões abertas preparadas antecipadamente), à 

luz dos pressupostos teóricos de Laville e Dione (1999). Os alunos 

entrevistados formaram o Grupo Focal, na busca de identificar percepções, 

atitudes e ideias dos participantes acerca de determinado assunto, conforme 

Dias (2000). 

O procedimento para a coleta dos dados consistiu inicialmente em 

buscar, entre as 94 (noventa e quatro) propostas e projetos de ação elaborados 

pelos gestores das ETEC do Centro Paula Souza, quais gestores priorizavam a 

inserção e o uso das TIC nos processos de ensino e de aprendizagem dos 

seus alunos. Entre essas 94 (noventa e quatro) unidades de ensino, 23 (vinte e 

três) delas tomaram este processo como prioritário, e para este trabalho escolhi 

6 (seis) ETEC. Essa escolha levou em consideração o destaque que elas têm 

junto à comunidade onde estão inseridas; o contingente de alunos atendidos 

não apenas da cidade onde estão localizadas, mas também da região e, até 

mesmo, de outros estados; as boas médias obtidas no ENEM; os projetos 
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premiados em feiras e eventos científicos; lançamento de revistas; enfim, por 

serem referência regional no campo educacional. 

As 6 (seis) unidades de ensino pesquisadas, cujos gestores 

apresentaram propostas de ação e de projetos com o foco no “Uso das TIC no 

processo de ensino e de aprendizagem”, foram: ETEC Paulino Botelho (São 

Carlos - SP), ETEC Martin Luter King (São Paulo - SP), ETEC São Paulo (São 

Paulo - SP), ETEC Fernando Prestes (Sorocaba - SP), ETEC Joaquim Ferreira 

do Amaral (Jaú - SP) e ETEC João Belarmino (Amparo - SP); na ETEC 

Deputado Salim Sedeh (Leme - SP) foi feito um estudo exploratório, em que 

foram testados os instrumentos de coleta de dados. 

Após a coleta de dados, reportei-me a Laville e Dione (1999) e, com 

base na estratégia do emparelhamento (associar os dados recolhidos a um 

referencial teórico, com a finalidade de compará-los), busquei analisar os 

discursos dos gestores e professores. Para um melhor entendimento dos 

discursos promovidos, foi criada uma categoria denominada Explicitação de 

Significados (SZYMANSKI, 2010). 

Resultados, considerações e propostas 

Retomo os objetivos desta pesquisa:  

 investigar se houve (ou não) a inserção ou incorporação das 

tecnologias nas unidades de ensino (ETEC) do Centro Paula Souza;  

 focar nos processos de ensino e de aprendizagem e verificar quais 

mudanças ocorreram  quanto ao uso das TIC; 

 observar se houve mudanças por meio de práticas lideradas pela 

equipe gestora; 

 analisar as dificuldades e/ou facilidades que os gestores das ETEC 

encontraram quanto à inserção das TIC nas unidades de ensino pelas 

quais são responsáveis. 
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Feitas as análises, os resultados indicam que os gestores, ao serem 

questionados sobre as significativas mudanças que ocorreram nas práticas 

educativas por intermédio dos docentes, apontaram que ainda há professores 

que não aderiram ao uso das tecnologias e outros que estão mudando suas 

práticas educativas por meio do uso das TIC. Essa dupla situação sugere que 

há necessidade de um trabalho de sensibilização, mobilização e formação 

permanente junto aos professores, e, neste caso, cabe ao gestor promover 

estas ações, para que os professores se adaptem à realidade atual de nossos 

estudantes.  

Nas ETEC os alunos são obrigados a apresentar o Trabalho de 

Conclusão de Curso, e esta empreitada exige dos alunos pesquisas, 

principalmente por meio da Internet. Para tanto, é necessário que os 

professores conheçam os recursos que as TIC oferecem para incentivar essa 

pesquisa. 

Ressalto que todas as ETEC do Centro Paula Souza têm acesso ao 

Portal Clickidéia, em que todos os professores são cadastrados e possuem 

login; mas, no entanto, há professores que não usam este portal, e, pelas 

respostas dos gestores, não há nenhuma ação focada ou algum treinamento 

para que eles o utilizem. 

Pelas respostas obtidas, não se descarta o uso incorreto dos recursos 

tecnológicos. Há professores sobrecarregando os alunos com uso de data-

show, apenas substituindo o giz e a lousa, e desprezando as condições que o 

uso das TIC proporciona para a construção ativa dos conhecimentos. 

Observei que os gestores entrevistados entendem como currículo 

apenas o que está prescrito, desprezando o que de fato ocorre nas UE, tais 

como feiras, palestras, apresentação de trabalho dos alunos, situações que 

demonstram a existência de um currículo ativo (SACRISTÁN, 2000). 

O dinamismo das aulas interfere no processo de aprendizagem dos 

alunos, e há um consenso entre os gestores de que as TIC podem propiciar 

esse dinamismo. No entanto, nas respostas dos gestores sobressaiu-se o uso 

dos recursos tecnológicos, principalmente do data-show, e isto sugere que os 
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alunos continuam a ser passivos e meros expectadores no processo educativo, 

não interagindo e não construindo seus conhecimentos durante as aulas. 

Torna-se necessário, portanto, que os gestores e professores revejam tais 

práticas, a fim de promoverem situações reais de construção de conhecimentos 

para os alunos, tirando-os da passividade, pois atualmente o professor não é 

mais aquele que só ensina, e sim aquele que viabiliza o processo de 

aprendizagem dos alunos (ALONSO, 2003). 

Nos dias atuais, quanto maior a interação entre professores e alunos, 

melhor será o resultado nos processos de ensino e de aprendizagem, pois nas 

aulas interativas não há separação entre emissão (professor) e recepção 

(alunos), já que há uma construção de conhecimentos em conjunto (SILVA, 

2000).  

Os gestores entrevistados afirmaram que há uso de Blog, Orkut, 

Twitter, troca de e-mails entre professores e alunos. Estas respostas apontam 

uma possível mudança de postura docente, mais flexibilidade para a 

elaboração de conhecimentos. Porém, as respostas dos professores 

entrevistados explicitam uma percepção quanto à importância e o uso das TIC, 

no entanto, não destacam o uso das TIC com intenção pedagógica ou com 

objetivo específico de uso nos processos de ensino e de aprendizagem. O uso 

do blog está ligado a um espaço de informações e recados dos professores 

para os alunos. 

Percebi também, nas visitas às unidades de ensino, que os alunos 

(re)elaboram seus conhecimentos por meio de exposição de fotos, projetos, 

projeção de filmes, elaboração de uma revista a partir do uso dos recursos 

tecnológicos. Considero tais ações relevantes, positivas e emancipatórias para 

os alunos em oposição às respostas dos gestores e professores. 

Nas UE foram introduzidos em 2009 alguns recursos tecnológicos, 

entre eles, lousas interativas, computadores, data-show, recursos audiovisuais. 

Evidenciou-se junto aos gestores entrevistados a preocupação em adquirir 

recursos tecnológicos, no entanto, aquisição não significa incorporação. A 

incorporação das tecnologias, do ponto de vista pedagógico, só ocorre quando 
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há transformações nos processos de ensino e de aprendizagem, quando há 

mediações entre as abordagens dos professores, o agir dos alunos e o 

conteúdo a ser vinculado e (re)construído por eles (ALONSO, 2008). 

 O resultado desta pesquisa aponta que embora haja algumas 

exigências aos alunos (como a apresentação do TCC) de uso das TIC, ainda 

há unidades de ensino onde não há a incorporação dessas tecnologias pelos 

professores na prática pedagógica, embora tais UE ofereçam cursos de 

Informática, os quais se vinculam com estudos sobre o uso das tecnologias. 

Embora os 6 (seis) gestores entrevistados tenham afirmado que os 

professores aderiram ao uso das tecnologias, eles reconheceram que há 

professores, denominados pelos gestores como tradicionais, que ainda usam 

uma metodologia mais conteudista, teórica, em que o aluno é um sujeito 

passivo e apenas receptivo. Como os gestores entrevistados são ex-cursistas 

do Projeto Gestão Escolar e Tecnologias e em suas propostas apontaram 

ações possíveis dentro de suas realidades quanto ao uso das tecnologias para 

melhorar a aprendizagem dos alunos, não aparecem nas respostas ações que 

busquem soluções e recursos a serem utilizados, nem para promover 

capacitações permanentes aos professores que ainda não utilizam os recursos 

disponíveis. Alerto que o Portal Clickidéia, por exemplo, está disponível para 

todos os alunos e professores das ETEC. Portanto, não se apontou com 

clareza metodologias usadas com o uso das TIC, e as análises apontaram que 

estão ocorrendo alterações do currículo prescrito. 

Os gestores entrevistados informam, também, que está ocorrendo nas 

UE maior compartilhamento dos conhecimentos tecnológicos entre professores 

e alunos, provocando mudanças e interação entre eles. Os alunos atualmente 

possuem facilidade de manuseio e adaptação com as TIC, portanto, os 

professores devem se conscientizar e admitir esse perfil do alunado e buscar 

conhecimentos para que possam aderir ao uso de blogs e fóruns, como ocorre 

em duas das seis unidades de ensino. Admitir que os alunos têm mais acesso 

a informações é bem positivo, que os alunos auxiliam os professores nas aulas 

é relevante, no entanto, por meio do Portal Clickidéia é possível que todas as 
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escolas e todos os professores mantenham blogs, fóruns e outros recursos 

para a plena interação entre os sujeitos da comunidade escolar. 

Segundo os gestores, há incentivo para que os alunos criem blogs, 

mas em algumas unidades de ensino são controlados pela instituição para que 

não haja divulgação de conteúdos, cujo teor comprometa negativamente a 

escola, funcionários administrativos, professores e alunos; há alunos que 

criaram o próprio site da escola, mas o conteúdo do site é monitorado pela 

instituição, assim, sob a supervisão de professores e gestores, percebemos 

que os alunos têm autonomia para agir, mas não liberdade total; trata-se de 

uma autonomia relativa. Entre as seis unidades de ensino pesquisadas, um 

gestor não incentiva o uso e a criação de blogs, deixando de ressaltar a 

importância desse recurso, desprezando até mesmo os recursos que a 

instituição oferece (computadores, portal educativo com tutorial completo 

disponível aos professores, por exemplo). 

As respostas dos seis gestores também anunciaram que os 

professores estão desenvolvendo técnicas e metodologias de ensino com o 

uso das TIC, no entanto, nenhum gestor soube explicitar as técnicas, sugerindo 

que buscássemos as respostas junto aos professores. Portanto, observa-se 

que não está claro para os gestores o trabalho desenvolvido pelos professores 

junto aos alunos. 

No entanto, para a criação de blogs e mesmo o uso do portal 

Clickidéia, é preciso levar os professores a desenvolverem, pesquisarem, 

criarem ou aperfeiçoarem metodologias para atingir seus objetivos educativos. 

É necessário, portanto, um maior envolvimento de gestores e professores para 

que o blog passe realmente a fazer parte do contexto pesquisado. 

Os gestores afirmaram, ainda, que as UE estão incentivando os alunos 

a pesquisar, e o TCC passou a ser obrigatório. Também informam que colocam 

computadores à disposição dos alunos. Nas visitas às escolas, verifiquei que 

os alunos realmente usam os computadores tanto dos laboratórios quanto das 

bibliotecas. Encontrei alunos estudando fora de seu período regular de aulas e 

constatei a elaboração de sites das escolas, elaboração de revista e 
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desenvolvimento de projetos pelos alunos, sempre com o auxílio dos 

computadores e, geralmente, sem a presença dos professores, mas o 

resultado final destes trabalhos passam pela supervisão de gestores e 

professores. 

Quanto às atividades de recuperação dos alunos que não atingiram as 

médias necessárias, detectei que nem todos os gestores incentivam o uso dos 

ambientes virtuais para essas atividades, o que pode ser encarado como um 

fato negativo, pois o recurso está disponível a todos por meio do Portal 

educativo. 

Entre as facilidades e as dificuldades quanto à inserção de tecnologias 

pelos gestores, cabe destacar a adesão da maioria dos professores 

(facilidades) e a não adesão (dificuldades) de outros. Novamente destaco a 

necessidade de sensibilização e ação da equipe gestora para com estes 

profissionais, promovendo ações de aprendizado e, até mesmo, de inclusão 

dos professores quanto ao uso das TIC. Os gestores citaram também a faixa 

etária dos alunos e professores, sugerindo que os mais novos têm mais 

facilidade para o uso das TIC. Cabe à equipe gestora promover a formação 

permanente dos professores, para que eles possam usar e explorar os 

recursos das TIC e as vantagens propiciadas por eles, assim como estimular o 

interesse para que participem de comunidades de aprendizagens, debates, 

eventos que discutam, informem e ensinem esses profissionais os uso dos 

recursos e vantagens propiciados pelas tecnologias. 

Como as ETEC entrevistadas são públicas, estaduais, observei que 

algumas escolas delas passam por dificuldades financeiras e não têm recursos 

para adquirir equipamentos ou manter mão de obra qualificada para 

manutenção. Neste caso, a não inserção das tecnologias independe da gestão 

local, e sim depende da administração superior das ETEC. 

Quanto aos professores entrevistados, indicados pelos gestores, 

percebi que todos usam recursos tecnológicos na sala de aula; os mais usados 

são o computador e a Internet, além de data-show, projetor de slides e 

simuladores de fenômenos físicos. De acordo com a resposta dos professores, 
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percebi que há coerência e percepção quanto ao uso das TIC nas escolas para 

a melhoria do ato educativo, e, quando têm dificuldades, buscam soluções por 

si próprios. Em nenhuma entrevista foi afirmado que os professores recorreram 

ao gestor ou que o gestor auxiliou na solução dos problemas. 

Porém, observei que o uso das tecnologias pelos professores não é 

recente. Os professores entrevistados são usuários das TIC desde à 

graduação, assim, não posso considerar que esse uso seja decorrente das 

influências dos gestores, como também não posso considerar que, por já 

possuírem conhecimentos tecnológicos, saibam usá-los corretamente nos 

processos de ensino e de aprendizagem, visto que há professores que usam o 

data-show excessivamente, por exemplo, gerando reclamação dos alunos. 

Os professores afirmaram também que há colegas (professores) ainda 

arredios quanto ao uso das TIC nas UE e sugerem que os colegas 

experimentem gradativamente os recursos oferecidos; novamente percebo a 

necessidade de capacitações permanentes junto ao corpo docente, de 

investigação para saber o que realmente impede os professores de usarem as 

TIC  e a ausência dos gestores nesta questão. 

Quanto aos alunos, são unânimes em informar que são usuários 

diários de computadores e celulares, que estudam por meio das redes sociais, 

que preferem as pesquisas virtuais ao uso da biblioteca convencional, que 

produzem seus trabalhos escolares e os apresentam em PowerPoint, que 

produzem filmes e exibem em telões para seus colegas, que preferem as aulas 

com o uso das tecnologias, principalmente as que têm som e imagens, 

caracterizando as aulas sem o uso das TIC como monótonas. 

Embora o sujeito principal desta pesquisa tenha sido o gestor escolar, 

acredito que as respostas dos professores e alunos contribuíram para que 

tivéssemos maior clareza quanto à importância das TIC nas UE do Centro 

Paula Souza. 

Volto aos objetivos iniciais desta pesquisa e considero que houve a 

inserção e incorporação das TIC nas UE após os gestores concluírem o Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias. As respostas tanto dos gestores quanto 
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professores e alunos demonstram que, embora ainda haja ressalvas, 

mudanças estão ocorrendo nos processos de ensino e de aprendizagem, e, ao 

analisar as dificuldades e/ou facilidades que os gestores das ETEC encontram 

quanto à inserção das TIC, há situações que não dependem apenas dos 

gestores, e sim de órgãos externos. 

Alerto que estes resultados foram obtidos em 2010, período em que 

visitei as escolas. Podem ter ocorrido mudanças neste ano (2011), porém estas 

não estão privilegiadas nesta pesquisa. Permito-me afirmar que o curso Projeto 

Gestão Escolar e Tecnologias (citado nas conversas com os gestores) foi útil 

para os gestores, pois, sem ele, certamente, muitos gestores não teriam 

propiciado à inserção das TIC nas UE, pois, como já destacado, muitos 

profissionais da educação ainda não usam e estão alheios quanto ao seu uso, 

por diversos motivos. 

No início desta pesquisa, havia a intenção de saber mais, entender, 

refletir e responder a questões pertinentes sobre a gestão escolar e a inserção 

das tecnologias nas ETEC do Centro Paula Souza. Após estudos teóricos, 

pesquisas, análises e reflexões, concluo que atualmente não é possível educar 

uma geração que nasceu numa sociedade tecnológica sem o uso das TIC. 

Concluo informando que esta pesquisa me trouxe momentos 

prazerosos de descoberta e de construção de conhecimentos. Ler, pesquisar e 

conviver nas ETEC foi um aprendizado de muita importância, pois era um 

universo escolar que eu desconhecia.  

Aprendi a entender e a respeitar as ETEC pelo trabalho desenvolvido 

em prol de milhares de estudantes que, além de uma escolaridade básica 

(ensino médio), buscam uma profissão (ETEC). As visitas nas UE foram 

pautadas de interesse e respeito tanto pelos gestores quanto pelos 

professores, e estar em contato com os alunos, e ouvi-los, fez-me refletir sobre 

a importância que as ETEC têm para eles e suas famílias. 

O ambiente das ETEC continua frutífero a novas pesquisas, pois, por 

meio destas considerações finais, percebo que ainda há muitos aspectos para 

serem descobertos e analisados. 
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APÊNDICE 1 

Entrevista dos gestores 

 

 

Questão 1 

(    ) Concordo plenamente   (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

 

Questão 2 

(    ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

 

Questão 3 

(     ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

 

Questão 4 

(    ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

 

Questão 5 

(     ) Concordo plenamente   (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

 

Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode identificar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

 

Questão 7 

(     ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 
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provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

 

Questão 8 

(     ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

 

Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (       ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TIC para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

 

Questão 10 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  

 

Questão 11 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

 

Questão 12 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 

a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 

ocorre? 

 

Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (       ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

 

Questão 14 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 
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Questão 15 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 

Pode especificar como isso ocorre? 
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APÊNDICE 2   

Entrevista dos professores 

 

Questão 1 

1 - Você usa as tecnologias em sua prática pedagógica? Para que as utiliza? 

 

Questão 2 

2 - Quando começou a utilizar as tecnologias em sua prática? 

 

Questão 3 

3 – Qual(is) recurso(s) utiliza? 

 

Questão 4 

4 - Como você desenvolvia sua prática docente sem o uso de tecnologias? 

 

Questão 5 

5 - Que contribuições as tecnologias trazem para sua prática? 

 

Questão 6 

6 - Quais dificuldades você encontra para o uso das tecnologias? 

 

Questão 7 

7 - Como você costuma contorná-las? 

 

Questão 8 

8 - O que você gostaria de sugerir a um professor que está começando agora a usar as 

tecnologias na prática pedagógica? 
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APÊNDICE 3 

Gestores: identificação e respostas à entrevista 

 

Com o objetivo de investigar se houve (ou não) a incorporação de 

tecnologias nas unidades de ensino do Centro Paula Souza, o que foi possível 

realizar nas unidades de ensino por meio de práticas lideradas pela equipe 

gestora, comparar o que foi apontado pelos gestores no decorrer do curso e o 

que realmente acontece nas unidades escolares, relatamos a seguir as 

respostas das entrevistas feitas junto aos gestores das escolas descritas. 

Com o objetivo de preservar a identidade das unidades escolares, a 

partir deste momento as escolas passam a ser denominadas UE1 (Unidade de 

Ensino 1), UE2 (Unidade de Ensino 2), UE3 (Unidade de Ensino 3), UE4 

(Unidade de Ensino 4), UE5 (Unidade de Ensino 5) e UE6 (Unidade de Ensino 

6); e as sequências das respostas não obedecem a ordem das escolas já 

descritas neste trabalho.  

Assim, a organização e análise dos dados a seguir são feitas por 

escola, agrupando todas as respostas de cada gestor para as questões que lhe 

foram propostas. 

 

Unidade de Ensino 1 (UE1) 

 

Identificação do gestor escolar 

Sexo Masculino 

Idade 52 

Formação Acadêmica Engenheiro Elétrico 

Função Atual Diretor 

Tempo de trabalho no Centro Paula Souza 20 anos 

Tempo que está na função de Gestor 8 anos 
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Sobre o momento atual 

Considerados os conhecimentos adquiridos no curso, cujo objetivo 

principal era preparar gestores da rede pública de ensino para a incorporação 

de Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) na gestão escolar e no 

cotidiano da escola, observe as afirmações abaixo e assinale com um X a 

alternativa que corresponde à sua realidade atual.  

UE1 - Questão 1 

( x ) Concordo plenamente  (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

Quando surgiu o curso havia vários projetos em andamento. 

Implantou 3 lousas interativas através de verbas do MEC, 1 através do projeto Vita. 

Desenvolvendo a plataforma Moodle, professores estão sendo capacitados. 

A maioria aceitou. 

 

UE1 - Questão 2 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

Mudanças não, mas auxiliaram nos planos de trabalho docente e nas aulas. 

 

UE1 - Questão 3 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

Ficaram sim, um dos exemplos são as lousas interativas, através de softwares disponíveis na 

rede, professores capacitados e multiplicadores para o uso de tais recursos.  

 

UE1 - Questão 4 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

Sim, exemplo: no curso Informática para a Internet os alunos desenvolveram muitas coisas 

através do curso, no ensino médio aulas de inglês, usa-se uma nova modalidade, através de 

multimídias e as lousas. 
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UE1 - Questão 5 

(  x  ) Concordo plenamente   (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

Lousa interativa, equipamentos de multimídia, videoteca de temas diversos (400 DVDs 

diversos). 

 

UE1 - Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode indicar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

O professor de Informática. 

 

UE1 - Questão 7 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

A escola foi piloto do Clickidéia1, Programa voltado ao ensino médio todas as disciplinas, todos 

têm acesso. O programa ensina inclusive a fazer blogs, jornais, etc. 

 

 

                                                            
1 O gestor cita o programa do Portal Clickidéia. A Clickidéia Tecnologia Educacional é uma 
empresa que atua no desenvolvimento de metodologias pedagógicas e conteúdos 
educacionais direcionados para a Web, considerada de alta qualidade por professores e alunos 
do ensino médio e fundamental. Essa tecnologia é amplamente usada pelas unidades do 
Centro Paula Souza. Utilizada para fomentar o uso de tecnologias no ensino, possui convênio 
institucional com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em atividades de pesquisa, 
ensino e prestação de serviços, implementação de tecnologias na área de tecnologia aplicada 
à educação, além da formação de Recursos Humanos. Por meio desta parceria entre a 
Unicamp e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), este 
Portal apresenta conteúdos didáticos para os ensinos fundamental e médio, com base nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e nas Matrizes Curriculares de Referência para o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Neste ambiente, os conteúdos e 
informações são organizados por um grupo de pesquisadores e educadores em conjunto com 
webdesigners e programadores, utilizando recursos de ultima geração. Por meio de 
metodologia própria, tem programas voltados para a capacitação de professores. Além disso, 
após fazer diagnósticos, elabora programas para atender as escolas mediante as 
necessidades apresentadas, fornecendo capacitação e suporte tecnológico adequados. Neste 
portal, ainda, encontramos atividades de Português, Sociologia, Biologia, Química, Matemática, 
Educação Física, História, Geografia, Espanhol, Inglês, Literatura, Temas Transversais, Arte e 
Filosofia. 
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UE1 - Questão 8 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

Eles são livres. No ensino técnico eles têm o Moodle, onde são postados apostilas, exercício, 

tira-dúvidas. 

 

UE1 - Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TICs para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

Sim desenvolveram. Procurar o professor de Informática. 

 

UE1 - Questão 10 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  

Sim, são livres para elaborarem. Há a comunidade da escola no Orkut. A escola passa “um 

olhar”; outro dia foi detectado um caso de Bullying contra um aluno no blog da escola, e as 

ofensas foram tiradas do ar e os alunos, advertidos.  

 

UE1 - Questão 11 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

O Administrativo, tudo informatizado, estamos desenvolvendo programas próprios para 

secretaria. Radio-strems pela internet, postar aulas faladas. 

 

UE1 - Questão 12 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 

a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 

ocorre? 

Sim, bastante.  

Tem acesso à banda larga, grupo de estudos aos sábados, projetos de TCC. 
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Feira geral Tecnológica, 2 projetos aprovados na feira de ciências que envolve todas as ETECs 

do Estado de São Paulo, os alunos criaram um alimentador de cães totalmente eletrônico. 

 

UE1 - Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

Sim, houve. Salas climatizadas, mudança de layout e equipamentos. 

 

UE1 - Questão 14 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 

Uso da plataforma Moodle, inclusive atividades de recuperação dos alunos  

 

UE1 - Questão 15 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 

Pode especificar como isso ocorre? 

Sim, grande parte usa o sistema, foi criado um programa. 

O aluno tem uma senha, e o professor monta sua recuperação, através de textos, vídeos, etc 

 

Quanto às questões abertas, é mostrado a seguir o ponto de vista do gestor: 

UE1 

Quais as facilidades da inserção de tecnologias? 

 A maioria dos professores aderiu a ideia. 

 Em 2004 havia apenas dois laboratórios de informática; hoje são 12 laboratórios. 

 Laboratórios virtuais. 

 

UE1 

Quais as dificuldades da inserção de tecnologias? 

Alguns professores ainda têm aversão à tecnologia. 
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UE1 

Pontos relevantes que queira expor. 

Nós caminhamos para a tecnologia, a escola está sendo cercada com o uso de recursos, 

futuramente teremos a radio, a TV (médio prazo por IP) para facilitar os alunos com aulas 

gravadas, o uso da lousa eletrônica fica gravado e os alunos podem ter acesso ao conteúdo da 

lousa depois e é disponibilizado no Moodle. 

 

 

Unidade de Ensino 2 (UE2) 

Identificação da gestora escolar 

Sexo Feminino 

Idade 28 

Formação Acadêmica Administração, atualmente cursa 

Pedagogia 

Função Atual Assistente Técnica Administrativa 

Tempo de trabalho no Centro Paula Souza 2 anos 

Tempo que está na função de Gestor 2 anos 

 

Sobre o momento atual 

Considerados os conhecimentos adquiridos no curso, cujo objetivo principal era 

preparar gestores da rede pública de ensino para a incorporação de Tecnologia 

de Comunicação e Informação (TIC) na gestão escolar e no cotidiano da 

escola, observe as afirmações abaixo e assinale com um X a alternativa que 

corresponde à sua realidade atual.  

UE2 - Questão 1 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

Antes os professores tinham mais dificuldades em lidar com os equipamentos de multimídias 

nas salas; hoje eles usam mais os equipamentos e têm menos dificuldades. Os professores 

trazem seus próprios notebooks, preparam aulas usando outros recursos com filmes e som. 
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UE2 - Questão 2 

(    ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (  x  ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

A escola não tem autonomia para alterar currículo; no entanto, a escola promove semanas de 

estudo, por exemplo a Semana Técnica de Informática e Eletrônica que ocorre duas vezes por 

ano, além de palestras, informações de mercado de trabalho para manter os alunos 

atualizados, muitas visitas técnicas, aulas práticas. 

 

UE2 - Questão 3 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

O uso de laboratórios de Informática, auditórios multidisciplinares, a escola ampliou o uso de 

projetores de multimídia e datashow. 

 

UE2 - Questão 4 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

Os alunos usam Orkut, Blogs e trazem para a sala de aula as novidades vistas. 

 

UE2 - Questão 5 

(  x  ) Concordo plenamente   (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

A escola tem comprado equipamentos de multimídias e os alunos têm usado o portal 

Clickidéia. 

 

UE2 - Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode indicar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

Ainda existem os professores mais tradicionais que não aderiram ao uso das tecnologias e 

usam uma metodologia mais conteudista no ensino médio. Uma das propostas da escola no 

curso que fizemos (Gestores) foi a implantação da rede de wireless no prédio central e 
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conseguimos graças a uma parceria que os professores de Estágio conseguiram fazer. A 

escola tem curso de Informática para os interessados. Indico o professor coordenador do curso 

de informática. 

 

UE2 - Questão 7 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

Com a questão das tecnologias, os alunos têm acesso a muitas informações e o professor tem 

que ter mais jogo de cintura; os alunos querem gravar e filmar as aulas dos professores. 

 

UE2 - Questão 8 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

Eles criam, mas a escola não consegue controlar. Existem fóruns, comunidades. Há blogs 

criados por coordenadores de curso, por exemplo. 

 

UE2 - Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TICs para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

Professores usam muito a Internet para planejar aulas e pesquisar. 

 

UE2 - Questão 10 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  

Sim, professores criaram blogs.Professor de Meio ambiente,Coordenador de Eventos. 

 

UE2 - Questão 11 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

A compra e troca de muitos computadores, a instalação de wireless. 
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UE2 - Questão 12 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 

a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 

ocorre? 

Sim, os alunos têm usado ainda mais a Internet para suas pesquisas, principalmente para a 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Alguns alunos não possuem computador 

em casa e todo trabalho é desenvolvido na própria escola. 

 

UE2 - Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

Sim, houve mudança no layout dos laboratórios de Informática e vai se criar o quinto 

laboratório 

 

UE2 - Questão 14 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 

Curso de Administração Empresarial é semipresencial. O uso do Teletec, plataforma que 

disponibiliza informações dos alunos para a administração; Videoconferências do Centro Paula 

Souza; Palestras e capacitações. 

 

UE2 - Questão 15 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (  x  ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 

Pode especificar como isso ocorre? 

Essa atividade é presencial. 

 

Quanto às questões abertas, é mostrado a seguir o ponto de vista do gestor: 

UE2 

Quais as facilidades da inserção de tecnologias? 

A implantação da wireless (a ideia da implantação surgiu no curso do Projeto) 

Elaboração de um Manual de Normas para o uso de equipamentos. Os professores se ajudam. 
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UE2 

Quais as dificuldades da inserção de tecnologias? 

A dificuldade financeira, ou seja, recursos para a compra de equipamentos, falta de 

manutenção nos equipamentos e mão de obra também, os laboratórios têm apenas 20 

máquinas cada. 

 

UE2 

Pontos relevantes que queira expor. 

O curso ajudou muito, mudou ideias, conheceu outras realidades escolares. Sem o curso as 

mudanças seriam mais lentas. 

 

 

Unidade de Ensino 3 (UE3) 

Identificação da gestora escolar 

Sexo Feminino 

Idade 58 

Formação Acadêmica Letras 

Função Atual Coordenadora pedagógica 

Tempo de trabalho no Centro Paula Souza 15 anos 

Tempo que está na função de Gestor 8 anos 

 

Sobre o momento atual 

Considerados os conhecimentos adquiridos no curso, cujo objetivo principal era 

preparar gestores da rede pública de ensino para a incorporação de Tecnologia 

de Comunicação e Informação (TIC) na gestão escolar e no cotidiano da 

escola, observe as afirmações abaixo e assinale com um X na alternativa que 

corresponde à sua realidade atual.  
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UE3 - Questão 1 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

Vários professores criaram blogs, em reunião pedagógica, criaram fórum, usando site da 

escola, site e blog da escola, alguns professores gostaram muito e criaram blogs, até os 

conservadores, os TCC fizeram uso do blog pra postar trabalho de aluno, clickidéia. 

 

UE3 - Questão 2 

(    ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (  x  ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

 

 

UE3 - Questão 3 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

Muitos passaram a usar o datashow, aula mais cativante, não precisa mais escrever na lousa, 

no entanto alunos cansam-se do excesso de recurso. 

 

UE3 - Questão 4 

(    ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

O aluno agora só apresenta trabalhos com datashow, tudo é slides e datashow, apresentações 

em pátio, TCC são projetos, som nos intervalos. 

 

UE3 - Questão 5 

(  x  ) Concordo plenamente   (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

Mais dataswhow. 
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UE3 - Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode indicar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

Datashow a maioria, os mais antigos trazem notebook, a escola tem wireless, alunos trazem 
notebook também. Para os professores da área da indústria foi ótimo, instalaram telão nas 
salas e eles pesquisam no youtube e trazem para os alunos aulas e desenhos. Para textos são 
cansativos, mas para desenhos e animação são ótimos. (Indicou um professor da Indústria, um 
professor da área de mecânica e uma professora de Português). 

 

UE3 - Questão 7 

(     ) Concordo plenamente   (   x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

Sim, pois tornam-se mais próximos, aprendemos muitos com os alunos sobre as tecnologias, 
aluno auxilia professor nas aulas. 

 

UE3 - Questão 8 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

A escola tem que se adaptar às tecnologias por causa dos alunos. A escola só controla o que 
pertence à escola, aulas gravadas e imagens, por exemplo.O aluno precisa de autorização da 
escola. O Site da escola foi feito por um aluno do ensino médio. 

 

UE3 - Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TICs para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

(sugeriu o nome da Professora de Português) 

 

UE3 - Questão 10 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  
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Há alguns professores que têm mais iniciativa que outros. A Professora de Português, por 
exemplo. 

 

UE3 - Questão 11 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

São obrigados a trabalhar com computador e por si só aprendem uma série de coisas, 
aprendem na prática. Existe muita troca de conhecimento, um ensina o outro, estão sempre 
prontos a ensinar. 

 

UE3 - Questão 12 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 
a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 
ocorre? 

Usa o tempo todo, há até briga para o uso, várias capacitações do Centro Paula Souza são 
feitas aqui. 

 

UE3 - Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (   x    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

Biblioteca remodelada e o laboratório de Gestão, mesas para reunião, mesas redondas para 
facilitar o entendimento dos alunos. 

 

UE3 - Questão 14 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (  x  ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 

 

 

UE3 - Questão 15 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 
Pode especificar como isso ocorre? 

212 



Três professores fazem as atividades de recuperação no blog. Futuramente, a progressão 
parcial poderá ser feita on-line, projeto ainda está no pensamento, nada foi escrito  

 

 

Quanto às questões abertas, é mostrado a seguir o ponto de vista do gestor: 

UE3 

Quais as facilidades da inserção de tecnologias? 

Foi após fazermos o curso (Projeto Gestores), foi produtivo porque durante o curso já 

mexemos em muita coisa na escola, ideias iam surgindo, metas a serem cumpridas, o curso foi 

10, muita coisa foi mudada e implantada. 

 

UE3 

Quais as dificuldades da inserção de tecnologias? 

A maior dificuldade foi o ser humano, que é resistente, mas tudo é uma questão de tempo. 

 

UE3 

Pontos relevantes que queira expor. 

A reunião de Planejamento, foi feita antes on-line, montei uma página e deixei várias 

informações aos professores, por exemplo: um vídeo sobre o Aprender a Aprender (youtube), 

O que é um blog, o que é podcast, o que é wiki, o que é Moodle e outras informações para que 

os professores começassem a se informar a respeito desses assuntos. 

 

 

Unidade de Ensino 4 (UE4) 

Identificação do gestor escolar 

Sexo Masculino 

Idade 49 

Formação Acadêmica Tecnologia Mecânica e Formação 

Pedagógica 

Função Atual Diretor 

Tempo de trabalho no Centro Paula Souza 16 anos 

Tempo que está na função de Gestor 6 anos 
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Sobre o momento atual 

Considerados os conhecimentos adquiridos no curso, cujo objetivo 

principal era preparar gestores da rede pública de ensino para a incorporação 

de Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) na gestão escolar e no 

cotidiano da escola, observe as afirmações abaixo e assinale com um X a 

alternativa que corresponde à sua realidade atual.  

 

UE4 - Questão 1 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

70 professores na escola, aproximadamente 50% utilizam tecnologias. 

Projeto ClickIdéia – Fundação Paula Souza (ensino médio), Vide-conferências promovidas pelo 
Paula Souza, 

Cursos a distancia da Paula Souza, funcionários e professores. Comunicação entre direção e 
professores totalmente por e-mail.   

Divulgação do site na escola (matrículas, por exemplo). 

 

UE4 - Questão 2 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

A unidade não tem autonomia, no entanto ao Centro Paula Souza institui o TCC para os cursos 
técnicos e ensino médio, usando recursos tecnológicos de pesquisas, digitação. As alterações 
são feitas por amostragem. Depois são colocadas em práticas. 

 

UE4 - Questão 3 

(  x   ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

Sim, o uso de datashow, o uso da internet para pesquisa, programas específicos de cada área 
por exemplo: Autocad (mecânica). 
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UE4 - Questão 4 

(  x  ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

Nos cursos técnicos, através do TCC, há a interação entre as disciplinas para preparação de 
materiais Expotec, ensino médio, todos os projetos usam tecnologia para pesquisas, troca de 
e-mails entre professor aluno, neste email envia-se material didático, propostas de emprego, 
Twiter para comunicação entre os alunos e docentes. 

 

UE4 - Questão 5 

(   x  ) Concordo plenamente   (    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

Videoteca, DVD, salas de audiovisual, datashow, TV, vídeo, CDs. 

 

UE4 - Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (   x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode indicar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

Professor de Informática, Professora de Biologia do ensino médio, Professora de Matemática 
do Ensino Médio, Professor de Química do Ensino Médio. 

 

UE4 - Questão 7 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

Professor envia estudos e sites sobre o Enem para os alunos. Informações de palestras. 
Divulgação de estágios e empregos. Exemplo: aluno projeto no site EuREKA. 

 

UE4 - Questão 8 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

Há blogs dos cursos alimentados por alunos sob supervisão docente. 
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UE4 - Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TICs para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

Professores foram incentivados a usar os recursos disponíveis na escola. Exemplo: professor 
de eletrotécnica. 

 

UE4 - Questão 10 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  

Professores são livres para criação e a escola não fiscaliza os conteúdos. Exemplo: o professor 
de eletrotécnica. 

 

UE4 - Questão 11 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

Funcionários fazem cursos a distância do Centro Paula Souza. 

 

UE4 - Questão 12 

(  x  ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 

a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 

ocorre? 

Na biblioteca tem computadores, todo curso tem laboratório de informática com no mínimo 10 
máquinas. 

 

UE4 - Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (   x    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

Não há para os cursos, mas há cursos onde as aulas são em bancadas ou em mesas com 5 
alunos reunidos. Exemplo: sala de gestão para o curso de Administração. 
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UE4 - Questão 14 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 

Alunos: usa: click-idéia e videoconferência 

Funcionários: cursos a distância 

Professores: videoconferência e cursos a distância 

Gestão: videoconferências e cursos oferecidos pela Paula Souza. 

 

UE4 - Questão 15 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 
Pode especificar como isso ocorre? 

Os alunos do Ensino Médio usam o click-idéia 

 

 

Quanto às questões abertas, é mostrado a seguir o ponto de vista do gestor: 

UE4 

Quais as facilidades da inserção de tecnologias? 

Faixa etária dos alunos jovens até 30 anos (80%); 

Disponibilidades de alternativas: clickIdea, videoconferências, número razoável de 

computadores na escola; 

Acesso a internet todos os cursos possuem; 

TCC feitos na instituição através de pesquisas; 

Governo está suprindo necessidades. 

 

UE4 

Quais as dificuldades da inserção de tecnologias? 

Dependendo do curso, há alunos mais maduros (mais de 40 anos) que encontram alguma 

dificuldade para uso de tecnologias. 

Preocupação futura: defasagem de equipamentos que estão sendo instalados. 

Controle de acesso e utilização de internet nas aulas. Alunos, funcionários podem usar. 

Velocidade de navegação. 

Tempo de preparo de aulas. O professor leva mais tempo para preparar uma aula que usa os 
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recursos. 

Falta um funcionário técnico para auxiliar o uso das tecnologias. 

Professores não testam antes.  

Choque de horários de aula em laboratórios de informática. 

 

UE4 

Pontos relevantes que queira expor. 

A conscientização que não há condições de trabalhar sem o uso das tecnologias. Exemplo: 

comunicação e-mails. 

 “a comunicação , a comunicação, a comunicação”, bendita comunicação! 

 

 

 

Unidade de Ensino 5 (UE5) 

Identificação da gestora escolar 

Sexo Feminino 

Idade 52 

Formação Acadêmica Bacharel em História 

Função Atual Diretora de serviços acadêmicos 

Tempo de trabalho no Centro Paula Souza 16 anos 

Tempo que está na função de Gestor 16 anos 

 

Sobre o momento atual 

Considerados os conhecimentos adquiridos no curso, cujo objetivo 

principal era preparar gestores da rede pública de ensino para a incorporação 

de Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) na gestão escolar e no 

cotidiano da escola, observe as afirmações abaixo e assinale com um X a 

alternativa que corresponde à sua realidade atual.  
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UE5 - Questão 1 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

A totalidade dos professores está procurando a inclusão digital. Houve interesse de 
funcionários em fazer cursos on-line do CEETPS na área de Informática. 

 

UE5 - Questão 2 

(    ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

Sim, todos os cursos contam com um laboratório de Informática 

 

UE5 - Questão 3 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

Os professores trabalham com pesquisas na Internet e datashow. 

 

UE5 - Questão 4 

(    ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

As aulas tornaram-se mais dinâmicas e atualizadas. 

 

UE5 - Questão 5 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

Internet e datashow 
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UE5 - Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode indicar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

A grande maioria, temos onze cursos técnicos e todos necessitam da tecnologia. 

 

UE5 - Questão 7 

(     ) Concordo plenamente   (   x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

A atualização dos conteúdos acompanhados da prática gera maior interesse. 

 

UE5 - Questão 8 

(     ) Concordo plenamente   (     ) Concordo    (  x  ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

Foi criado o site da Escola. 

 

UE5 - Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (    x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TICs para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

Os cursos técnicos dependem da tecnologia e cada um segue as suas características, usando 
AutoCAD,solidwork, softwares. 

 

UE5 - Questão 10 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  

(Gestor optou por não responder) 
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UE5 - Questão 11 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

O setor administrativo vem sendo informatizado. 

 

UE5 - Questão 12 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 

a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 

ocorre? 

De acordo com as necessidades dos cursos. 

 

UE5 - Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (   x    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

A partir de 2005, de três laboratórios de Informática, a escola passou a ter treze. 

 

UE5 - Questão 14 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (    ) Discordo   (  x  ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 

 

 

UE5 - Questão 15 

(     ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 

Pode especificar como isso ocorre? 

Estamos iniciando este procedimento através do Portal Clickidéia.  

 

Quanto às questões abertas, é mostrado a seguir o ponto de vista do gestor: 
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UE5 

Quais as facilidades da inserção de tecnologias? 

Não respondeu. 

 

UE5 

Quais as dificuldades da inserção de tecnologias? 

Não respondeu. 

 

UE5 

Pontos relevantes que queira expor. 

Não respondeu. 

 

 

Unidade de Ensino 6 (UE6) 

Identificação do gestor escolar 

Sexo Masculino 

Idade 47 

Formação Acadêmica Tecnólogo em Processamento de 

Dados.  

Pós-Graduação em Tecnologias da 

Informação e Gestão Estratégica da 

Educação 

Função Atual Diretor 

Tempo de trabalho no Centro Paula Souza 20 anos 

Tempo que está na função de Gestor 2 anos 

 

Sobre o momento atual 

Considerados os conhecimentos adquiridos no curso, cujo objetivo 

principal era preparar gestores da rede pública de ensino para a incorporação 

de Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) na gestão escolar e no 
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cotidiano da escola, observe as afirmações abaixo e assinale com um X a 

alternativa que corresponde à sua realidade atual.  

 

UE6 - Questão 1 

(    ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve significativas mudanças nas práticas educativas por parte da maioria dos 

professores? Pode dar exemplos de situações específicas que indicam tais mudanças? 

A plenitude vem com o tempo. 

Mais de forma veemente, ClickIdéia, junto com a implantação das tecnologias e o viés é 
multidisciplinar que deu certo  

Projeto do professor de Português – aluno criar criticidade nas leituras de jornais. 

Prática do projeto piloto da revista digital multidisciplinar. 

Desperta o senso crítico do aluno, posta no blog e farão um site. 

 

UE6 - Questão 2 

(    ) Concordo plenamente   (   x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

A Unidade Escolar promoveu alteração no currículo escolar? Comente. 

Centro Paula Souza implementou o uso da tecnologia da educação. O Centro Paula Souza 
comprou o Clickidéia que faz parte do projeto político-pedagógico. 

 

UE6 - Questão 3 

(     ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais dinâmicas? Em quais aspectos se explicita esse dinamismo? 

Pode dar exemplos? 

Sim, por exemplo, professor usa clickidéia para ilustrar sua ação, dá aulas e provas com 
animação em flash, simula provas, questionários. 

 

UE6 - Questão 4 

(    ) Concordo plenamente   (   x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As aulas ficaram mais interativas? E a interação, como se evidencia nas aulas? Você 

pode dar exemplos? 

Os professores têm mais recursos para dar suas aulas e os alunos podem interagir com eles 
no Clickidéia. 
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UE6 - Questão 5 

(     ) Concordo plenamente   (  x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Além do uso de livros, foram introduzidos outros recursos de material de apoio? Quais 

recursos? 

Uso dos computadores. 

 

UE6 - Questão 6 

(     ) Concordo plenamente   (   x  ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Todos os professores aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode indicar 

professores que tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da 

pesquisa? 

Professor de Português e Inglês. 

 

UE6 - Questão 7 

(     ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

O compartilhamento de conhecimentos tecnológicos entre professores e alunos 

provocou mudanças na interação entre eles? Pode dar exemplos? 

O uso de Blogs e fóruns no sites da escola e do Clickidéia. 

 

UE6 - Questão 8 

(     ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os alunos foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista? 

Os dos alunos de uma classe do 3º ano do ensino médio, que fizeram parte do Projeto Época 
na Educação na criação de uma Revista Digital. 

 

UE6 - Questão 9 

(     ) Concordo plenamente   (   x    ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores desenvolveram técnicas e metodologias de ensino com o uso das TICs para 

além do que foi ensinado no curso? Pode dar exemplos? 

Na verdade isso acontecerá com o tempo, mas alguns professores foram além, como é o caso 
do professor que atua na área de Língua Portuguesa e Inglês. 

 

224 



UE6 - Questão 10 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Professores foram incentivados a criar blogs e a Unidade Escolar acompanha seu 

conteúdo? Pode indicar os blogs que se destacaram sob seu ponto de vista?  

Sim, na medida que o Portal Clickidéia oferece essa ferramenta e também com o trabalho em 
conjunto com a Época na Educação. O Blog está em fase de conclusão e os alunos 
apresentarão dentro do site da escola em breve. 

 

UE6 - Questão 11 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (  x  ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os demais funcionários foram beneficiados com os recursos criados pelos gestores, 

mesmo não tendo feito o curso? Pode dar exemplos? 

Ainda não, temos muito a melhorar, mas repito que é uma questão de tempo. 

 

UE6 - Questão 12 

(     ) Concordo plenamente   (  x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Os laboratórios de Informática e as Salas Ambiente têm sido utilizados para desenvolver 

a criatividade e incentivar a pesquisa nos alunos? Pode dar exemplos de como isso 

ocorre? 

Sim, as ações e os planejamentos do trabalho dos docentes já contemplam os laboratórios de 
informática como salas de aulas “comuns”, onde as ferramentas tecnológicas estão disponíveis 
de uma maneira melhor. Temos utilizado as ferramentas do Portal Clickidéia e também os links 
e twitters de sites como o da Revista Nova Escola (professores) e o da Época na Educação, 
entre outros. 

Os laboratórios são previamente agendados pelos professores e existe um acompanhamento 
de utilização, principalmente do Portal Clickidéia. 

 

UE6 - Questão 13 

(    ) Concordo plenamente   (       ) Concordo    (  x  ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Houve alguma mudança no espaço físico da Unidade Escolar para as práticas 

colaborativas? Exemplos. 

Não, no momento a escola tem conseguido atingir seus objetivos iniciais, contudo não 
descartamos a necessidade de no futuro termos outros espaços para melhoria das práticas. 
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UE6 - Questão 14 

(     ) Concordo plenamente   (      ) Concordo    (  x  ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

Há uso de plataformas para atividades em Educação a Distância. Pode dar exemplos? 

Não no momento. 

 

UE6 - Questão 15 

(     ) Concordo plenamente   (   x   ) Concordo    (    ) Discordo   (    ) Discordo plenamente 

As atividades de recuperação dos alunos são feitas por meio de ambientes virtuais? 

Pode especificar como isso ocorre? 

Não no momento. Não dispomos dessa maturidade ainda. O que temos são questionários ou 
avaliações aplicadas imediatamente após a explanação e orientação do professor no Ambiente 
Virtual Clickidéia. A ferramenta aponta ao aluno e professor onde estão os temas 
contemplados, de forma em que o aprendizado não ocorreu conforme o esperado. 

 

Quanto às questões abertas, é mostrado a seguir o ponto de vista do gestor: 

UE6 

Quais as facilidades da inserção de tecnologias? 

Nossa escola tem uma estrutura (em função dos Cursos Técnicos na área de TI) que nos 

propiciaram um significativo avanço no uso da tecnologia. 

 

UE6 

Quais as dificuldades da inserção de tecnologias? 

Sem dúvida a diferença de idade entre os professores, normalmente os professores mais 

antigos apresentam uma resistência maior em adotar a prática com uso de “novas tecnologias”, 

mas não necessariamente uma regra. Não obstante isso, hoje todos participam de uma 

maneira ou de outra, com mais ou menos intensidade. Isso se dá principalmente se eles se 

sentirem seguros e “não pressionados” ou pela Gestão ou até pelos próprios alunos. 

 

UE6 

Pontos relevantes que queira expor. 

A possibilidade real de enriquecer as aulas sob o ponto de vista da dinâmica e criatividade do 

professor. Enfatizo aqui a condição sine qua non da presença, importância e relevância do 

professor, seja qual tecnologia tivermos nos séculos XXI, XXII ou XXIII... 
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APÊNDICE 4 

Entrevistas com os professores: identificação e respostas 

 

A partir da indicação dos próprios gestores, quando lhes foi solicitado 

indicar professores da UE que dirigem (Questão 6 - Todos os professores 

aderiram ao uso das novas tecnologias? Você pode identificar professores que 

tenham aderido de forma mais intensa e que possam participar da pesquisa?), 

foram apontados 10 (dez) professores que ministram aulas de Português, 

Inglês, Biologia, Química, Informática, Matemática, Indústria e Mecânica.  

Ainda que a entrevista semiestruturada tenha sido enviada 

antecipadamente por e-mail e tenha havido posterior visitação às Unidades de 

Ensino, o retorno obtido por parte dos professores foi dado apenas pelas UE3 e 

UE4, somando ao todo quatro professores (dois professores de cada Unidade 

de Ensino). 

 

Professor 1 – UE3 (P1UE3) 

Identificação do Professor 1 

Sexo Masculino 

25 Idade 

Leciona no Centro Paula Souza há 

quanto tempo? 
2 anos e meio. 

Física, Matemática, Projeto Técnico Científico, e 

outras disciplinas no curso técnico de Automação 

Industrial (Manutenção de Sistemas de Energia) e 

(Eletrônica de Sistemas Industriais). 

Matéria (s) que leciona 

Curso(s) que leciona Ensino Médio e Técnico em Automação Industrial 

 

Questões:  
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P1UE3 - Questão 1 

1 - Você usa as tecnologias em sua prática pedagógica? Para que as utiliza? 

Sim, e acho muito importante. Principalmente no curso de física, sempre utilizo simuladores 
para ilustrar fenômenos complexos e de difícil visualização, como cargas elétricas e suas 
interações e também conteúdos existentes na física quântica (parte da física que os alunos 
mais têm interesse em estudar). 

 

P1UE3 - Questão 2 

2 - Quando começou a utilizar as tecnologias em sua prática? 

Utilizo desde o primeiro dia em que comecei a lecionar. Fiz um bom curso de licenciatura e na 
faculdade sempre tive acesso aos sites que hoje utilizo em minhas aulas. 

 

P1UE3 - Questão 3 

3 - Qual(is) recurso(s) utiliza? 

Simuladores de fenômenos físicos e programas interativos para que os alunos manipulem e 
“brinquem” com os fenômenos estudados em sala de aula. Tenho um blog também, no qual 
informo as notas que os alunos obtêm nas avaliações, disponibilizo materiais didáticos e o 
utilizo também como um quadro de avisos, onde é possível um diálogo com os alunos fora do 
período de aula na escola.  

 

P1UE3 - Questão 4 

4 - Como você desenvolvia sua prática docente sem o uso de tecnologias? 

Não tenho elementos para responder essa pergunta, pois sempre utilizei as tecnologias em 
minhas aulas. 

 

P1UE3 - Questão 5 

5 - Que contribuições as tecnologias trazem para sua prática? 

Facilita o meu trabalho didaticamente, na parte de visualização do fenômeno que eu explico 
teoricamente. 

 

P1UE3 - Questão 6 

6 - Quais dificuldades você encontra para o uso das tecnologias? 

A internet da escola nem sempre está funcionando e também só existem 4 laboratórios de 
informática na escola. Cada sala de aula deveria ser estruturada e equipada para o acesso dos 
alunos à internet. 
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P1UE3 - Questão 7 

7 - Como você costuma contorná-las? 

Não tenho nenhuma estratégia, sempre que é possível eu utilizo o laboratório de informática e 
quando não é possível adiamos para um outro dia a atividade interativa ou, então, oriento que 
eles façam a atividade em suas respectivas residências. 

 

P1UE3 - Questão 8 

8 - O que você gostaria de sugerir a um professor que está começando agora a usar as 

tecnologias na prática pedagógica? 

Preparar muito bem a aula, com relação ao tempo e aos sites visitados pelos alunos. Com 
orientação detalhada e entrega de um roteiro de atividade, pois, se não, vira bagunça. 

 

 

Professor 2 – UE3 (P2UE3) 

Identificação do Professor 2 

Sexo Feminino 

- Idade 

Leciona no Centro Paula Souza há quanto 

tempo? 
18 anos 

Língua portuguesa e Literatura Matéria (s) que leciona 

Curso(s) que leciona Ensino Médio  

 

Questões: 

P2UE3 - Questão 1 

1 - Você usa as tecnologias em sua prática pedagógica? Para que as utiliza? 

Algumas vezes. Para facilitar e dinamizar algumas atividades. 

 

P2UE3 - Questão 2 

2 - Quando começou a utilizar as tecnologias em sua prática? 

Sempre utilizo as tecnologias de que tomo conhecimento e de que consigo obter algum 
domínio. 
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P2UE3 - Questão 3 

3 – Qual(is) recurso(s) utiliza? 

Blog, Portais, apresentações em PowerPoint etc.  

 

P2UE3 - Questão 4 

4 - Como você desenvolvia sua prática docente sem o uso de tecnologias? 

As tecnologias eram outras. 

 

P2UE3 - Questão 5 

5 - Que contribuições as tecnologias trazem para sua prática? 

Economia na produção de material didático, maior interesse dos alunos, mais recursos 
disponíveis na rede. 

 

P2UE3 - Questão 6 

6 - Quais dificuldades você encontra para o uso das tecnologias? 

Nem todos os alunos têm acesso à Internet e tempo gasto para uso de laboratórios. 

 

P2UE3 - Questão 7 

7 - Como você costuma contorná-las? 

Solicitando aos alunos que utilizem seus próprios computadores ou os da biblioteca e 
estendendo prazos, de acordo com a exigência de cada atividade. 

 

P2UE3 - Questão 8 

8 - O que você gostaria de sugerir a um professor que está começando agora a usar as 

tecnologias na prática pedagógica? 

Sugeriria que experimentasse, como eu, aos poucos. 
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Professor 3 – UE4 (P3UE4) 

Identificação do Professor 3 

Sexo Feminino 

50 Idade 

Leciona no Centro Paula Souza há quanto 

tempo? 
10 anos 

Biologia (Em); ADPA (Ações de defesa e 

proteção ao ambiente) 
Matéria (s) que leciona 

Ensino Médio e coordenadora do Ensino 

Médio 
Curso(s) que leciona 

 

Questões:   

P3UE4 - Questão 1 

1 - Você usa as tecnologias em sua prática pedagógica? Para que as utiliza? 

Sim, bastante uso com proj. de silides, data show toda aula, pesquisas para os alunos, Tb 
email dos professores e alunos, direção, tudo via email, professores mandam prova por email 
para eu emprimir, facilita muito. 

 

P3UE4 - Questão 2 

2 - Quando começou a utilizar as tecnologias em sua prática? 

Bem antes de vir pra Ca, em 99/98 por ai, trabalhava em escola particular que oferecia cursos 
pra começar a mexer no computador. 

 

P3UE4 - Questão 3 

3 – Qual(is) recurso(s) utiliza? 

Data show, pesquisa internet click e outros, sites ministério da educação e outros, ONGs, 

Pesquisa minha e dos alunos, uso o tempo todo; fazx se mutas capacitações, atavés de vídeo 
z conferencias, facilita não precisa ir a SP para fazer, hoje faz tudo por vídeo conferencia, faz 
as capacitações, projetos, atividades não presencias e faz cursos a distancia, da PP fundação 
Paula Souza, fisz o curso de drogas.  
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P3UE4 - Questão 4 

4 - Como você desenvolvia sua prática docente sem o uso de tecnologias? 

Sempre gostei de coisas praticam, aulas praticas em laboratórios, não pode mais dissecar 
animais, fazia muito coisas praticas e paupáveis. 

 

P3UE4 - Questão 5 

5 - Que contribuições as tecnologias trazem para sua prática? 

Tudo, mas o professor agora tem que ser melhor que antes, o professor sabe mais que os 
outros,  

 

P3UE4 - Questão 6 

6 - Quais dificuldades você encontra para o uso das tecnologias? 

Excell, mas faço curso a distância, um curso sobre, fiz de movi maker, 

 

P3UE4 - Questão 7 

7 - Como você costuma contorná-las? 

 

 

P3UE4 - Questão 8 

8 - O que você gostaria de sugerir a um professor que está começando agora a usar as 

tecnologias na prática pedagógica? 

Ele não tem medo de errar, adulto eh travado, pesquisar muito antes de pedir pesquisa ao s 
launos, estar bem seguro.  

Segurança eh melhor que o próprio conhecimento. 

Não ter medo de errar. 
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Professor 4 – UE4 (P4UE4) 

Identificação do Professor 4 

Sexo Feminino 

35  Idade 

Leciona no Centro Paula Souza há 

quanto tempo? 
3 anos 

ensino médio matematica e no ensino técnico 

segurança do trabalho 
Matéria (s) que leciona 

Curso(s) que leciona Ensino Médio e Técnico  

 

Questões: 

P4UE4 - Questão 1 

1 - Você usa as tecnologias em sua prática pedagógica? Para que as utiliza? 

Sim, para pesquisar listas de exercícios para os alunos para não ficar soh na livro didático, 
para ter mais opções 

 

P4UE4 - Questão 2 

2 - Quando começou a utilizar as tecnologias em sua prática? 

Difícil precisar, mais faz tempo, Esse ano estou usando mais que antes, a escola oferece 
recursos para isso. 

 

P4UE4 - Questão 3 

3 – Qual(is) recurso(s) utiliza? 

Internet, computador, projetor multimnidias, slides Power point, faz as aulas e complementa, 
sou graduada em informática, já estou acostumada no dia a dia o uso do computador 

 

P4UE4 - Questão 4 

4 - Como você desenvolvia sua prática docente sem o uso de tecnologias? 

Giz e lousa não evolve maids os alunos, não tem graça nenhuma pra eles, sempre usei, 
formada em 2000, sempre usou. Em outras escolas publicas não dah pra usar porque não 
REM recursos. 
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P4UE4 - Questão 5 

5 - Que contribuições as tecnologias trazem para sua prática? 

Eu me mantenho atualizada, sempre tem novidades e novos recursos, muitos softwares de 
matemática dah pra ser usado, levo os alunos no laboratório. 

 

P4UE4 - Questão 6 

6 - Quais dificuldades você encontra para o uso das tecnologias? 

Não encontro dificuldades. 

 

P4UE4 - Questão 7 

7 - Como você costuma contorná-las? 

Eqto coordenadora do clicl.idéa os professores são arredios quanto ao uso. È difícil o 
convencimento, os mais antigos não gostam de mudanças. 

 

P4UE4 - Questão 8 

8 - O que você gostaria de sugerir a um professor que está começando agora a usar as 

tecnologias na prática pedagógica? 

Ter um computador em casa, perder o medo de usar, fazer cursos pra aprender o básico. A 
partir deste ano, todos usam o click idéia, todos tem log e senha, todos deveriam entrar, mas 
não entram. A escola tem mais de 100 computadores, 3 links de internet, se um ai tem outro. 
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ANEXO 1 

Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997 

 

Regulamenta o §2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

Art. 1º A educação profissional tem por objetivos: 

IV – qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos 

trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a inserção e 

melhor desempenho no exercício do trabalho. 

Art. 2º  A educação profissional será desenvolvida em articulação com 

o ensino regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação 

continuada, podendo ser realizada em escolas do ensino regular, em 

instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho. 

Art. 3º  A educação profissional compreende os seguintes níveis: 

I – básico - destinado à qualificação e reprofissionalização de 

trabalhadores, 

independente de escolaridade prévia; 

II – técnico - destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos 

matriculados e egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma 

estabelecida por este decreto; 

III – tecnológico - correspondente a cursos de nível superior na área 

tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico. 

Art. 4º A educação profissional de nível básico e modalidade de 

educação não-formal e  duração variável, destina-se a proporcionar ao cidadão 

trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se 
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e atualizar-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do 

trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau 

de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não estando 

sujeita à regulamentação curricular. 

§1º As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem 

fins lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que ministram 

educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais 

de nível básico em sua programação, abertos a alunos das redes públicas e 

privadas de educação básica, assim como a trabalhadores com qualquer nível 

de escolaridade. 

§2º Aos que concluírem os cursos de educação profissional de nível 

básico será conferido certificado de qualificação profissional. 
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ANEXO 2 

Atribuições do diretor escolar do Centro Paula Souza 

 

A Direção  da Escola tem como seguintes atribuições, de acordo com o 

artigo 17, do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais  do Centro 

Paula Souza: 

I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão 

democrática do ensino, na forma prevista pela legislação; 

II -  coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola; 

III – organizar as atividades de  planejamento no âmbito da escola; 

IV – gerenciar  os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros 

para aender às necessidades da escola a curto, médio e longo prazos; 

V – promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o 

controle da execução do Plano Purianual de Gestão Escolar e o Plano Escolar; 

VI – garantir:  

a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e 

dos dias letivos previstos; 

b) os meios para recuperação de alunos de menor rendimento e em 

progressão parcial; 

VII – assegurar o cumprimento da legislação, bem como os 

regulamentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior. 

VIII – expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, 

responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão. 

IX – desenvolver ações, visando ao continuo aperfeiçoamento dos 

cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e humanos da escola. 
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X – zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniados e de 

outros bens colocados  a disposição da escola; 

XI – assegurar a inspeção periódica dos bens  patrimoniados, solicitar 

baixa de inservíveis e colocar os excedentes à disposição  de órgãos 

superiores; 

XII – promover ações para a integração escola-familia-comunidade-

empresa; 

XIII – coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação 

dos órgãos competentes, acompanhar seu desenvolvimentos e avaliar os 

resultados; 

XIV – criar condições e estimular experiências para o aprimoramento 

do processo educacional; 

XV – prestar informações à comunidade escolar. 
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