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RESUMO: O uso das tecnologias tem modificado a sociedade e o modo de 

relação humana, tendo forte reflexo também no ambiente escolar.  Diante disso, 

o presente trabalho tem por objetivo identificar como a gestão escolar tem se 

adaptado às novas tecnologias e de que forma elas podem ser utilizadas a fim 

de se promover uma escola democrática e de qualidade para todos. O presente 

estudo alicerçou-se em pesquisa qualitativa com diretores das escolas estaduais 

públicas da cidade de Tubarão/SC para traçar reflexões e cenários sobre as TIC 

no âmbito de uma gestão escolar democrática. Foi aplicado junto à 19 gestores 

escolares um questionário aberto sobre a relação dos gestores com as TIC. 

Obtemos retorno de 15 deles. Pensar o que são as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) no mundo atual e como elas podem influenciar nas 

tomadas de decisão, bem como conceituar criticamente a gestão democrática 

nos dão pistas pelo caminho a seguir na formação de uma escola cidadã e que 

forme para a vida complexa da sociedade contemporânea e altamente ciborgue. 

Destacam-se resultados de carência de investimentos em formação continuada, 

bem como o sistema educacional se mostra desalinhado no trabalho de 

coordenação das ações do governo junto aos gestores das escolas. O papel que 

as TIC podem desempenhar na inovação da educação, assim como na 

promoção da gestão democrática, ainda é subestimado grandemente pelas 

escolas, precisando ser estudadas e efetivamente utilizadas para melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No limiar do século XXI vivemos ainda uma crescente preocupação com 

a qualidade da educação básica no Brasil. Espera-se muitas vezes que a 

melhoria da educação traga ao país a resolução de vários dos seus problemas. 

Porém, historicamente, as políticas e planejamentos educacionais são pautas 

com forte influência de uma dinâmica economicista (FREITAG, 1986). Segundo 

Freitag (1986), diferentes ONGs, a mídia, a sociedade civil de forma geral, e até 

mesmo o Governo perceberam, após a II Guerra Mundial, que o aumento da 

qualidade da educação em países do ocidente produziu efeitos diretos na 

prosperidade econômica de cada nação. O investimento em formação e 

capacitação para o trabalho foi peça chave para o aumento do crescimento 

econômico capitalista e assim, investimentos na educação começaram a ser 

feitos de forma mais efetiva, indicando a democratização do ensino.  

Dessa forma, observa-se que precisamos considerar a educação 

brasileira do século XXI, reflexo da história dos sistemas econômicos e políticos 

do Brasil, bem como da evolução da cultura brasileira (ROMANELLI, 2014), 

estando a educação projetada num cenário de profundas interferências dos 

interesses econômicos e políticos.  

No Brasil os indicadores educacionais disponíveis através do Ministério 

da Educação (MEC, 2020) apontam para a estagnação do Ensino Médio. O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB3) em 2007, para essa 

etapa do ensino, foi de (3,5), e em 2017 oscilou para (3,8). Já nas séries finais 

do Ensino Fundamental nas edições de 2013, 2015 e 2017 o IDEB ficou abaixo 

da meta de (4,4) pontos em 2013, (4,7) pontos em 2015 e (5,0) pontos em 2017, 

estabelecidos pelo MEC, chegando à aferição de (4,7) pontos em 2017 - 

refletindo um cenário de subdesenvolvimento educacional no país que evidencia 

entraves da efetivação do aumento da qualidade do ensino público no país.  

Conseguimos identificar o difícil cenário educacional do país ao verificar 

 
3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo Ministério da Educação. 
É calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias 
de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir 
do Censo Escolar, realizado anualmente. 
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alguns dos dados apresentados no Anuário Brasileiro da Educação Básica 

(2019) do Todos pela Educação4: de 100 estudantes que ingressam na escola 

no Brasil apenas 90 concluem o ensino fundamental I (do primeiro ao quinto ano) 

aos 12 anos, e destes apenas 60,7% conseguem proficiência esperada em 

português; apenas 76 alunos, dos 100, chegam ao término do ensino 

fundamental II (do sexto ao nono ano) sem distorção de idade e série. Destes 

que terminam o 9º ano apenas 39,5% tem aprendizagem esperada em 

português: fato que destaca o analfabetismo e o analfabetismo funcional. Cabe 

destacar ainda, que apenas 64 alunos, dos 100 alunos ingressantes no ensino 

fundamental, concluem o ensino médio e apenas 29,1% conseguem 

aprendizagem adequada em português.  

Nesse contexto, a gestão escolar possui papel fundante e decisivo sobre 

o tipo de ensino e de indicadores de qualidade que a escola poderá 

desempenhar a partir da figura do diretor, que antes de tudo é um educador 

(PARO, 2015). Considerando a atualidade, as tecnologias podem auxiliar nesse 

processo, otimizando o movimento de construção democrática de ações para a 

melhoria da educação, afinal, o gestor escolar pode transformar a sua escola a 

partir de uma rede de colaboração aberta a toda comunidade escolar.  

Tendo isso em vista, o objetivo do presente trabalho é identificar como a 

gestão escolar tem se adaptado às novas tecnologias, tão presentemente 

arraigadas na vida dos estudantes, e de que forma elas podem ser utilizadas a 

fim de se promover uma escola democrática e de qualidade para todos, como 

preconiza a Constituição Federal de 1988.  

Ao longo dos anos, atuando como professor da rede estadual de 

educação, alguns questionamentos surgiram e dão base para a escolha do tema 

aqui apresentado e discutido: de que forma as gestões escolares – 

representadas pelos gestores das unidades – tem desenvolvido experiências 

relacionadas à gestão e às tecnologias como ferramentas uníssonas na prática 

democrática? Como os diretores de escola podem tomar iniciativas pioneiras no 

uso de tecnologias na promoção de uma escola democrática e inclusiva? 

 
4 Organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como foco contribuir para a 
melhoria da educação no Brasil. 
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Incentivando a participação de toda a comunidade escolar – pais/responsáveis 

por estudantes, estudantes, professores e profissionais da escola, comunidade 

- qual o potencial das tecnologias digitais?   

Dessa forma, buscamos traçar um panorama de como as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) estão sendo utilizadas na rede estadual de 

ensino na cidade de Tubarão - SC e de que forma podem ser articulas na gestão 

escolar. Propõe-se chegar aos objetivos elencados com a análise de realidades 

escolares distintas, experiências diversas no uso de tecnologias na gestão 

escolar e na literatura produzida a respeito. 

 

 

 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Considerando a problemática e o objetivo apresentados, apontaremos 

alguns conceitos básicos que darão base para a pesquisa realizada. 

 

2.1 Sobre o conceito de Tecnologia e Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC)   

 

Com base em Kenski (2007) e Almeida (2007; 2008) entendemos a 

tecnologia no seu sentido etimológico, advindo do grego techné (técnica) mais 

logos (saberes), mas também em seu sentido amplo de processos facilitadores 

da vida humana através da invenção e da criação, atitudes que acompanham o 

indivíduo humano desde seus primórdios em sua constante evolução neste 

mundo. Sendo assim o termo tecnologias possui uma variedade de conceitos e 

definições, não estando ligado tão somente aos estereótipos robóticos -

máquinas - da mesma.  

Segundo Kenski (2007),  

 

as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana [...]. Estamos 
muito acostumados a nos referir a tecnologias como equipamentos e 
aparelhos. Na verdade, a expressão “tecnologia” diz respeito a muitas 
outras coisas além de máquinas. O conceito de tecnologias engloba a 
totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano 
conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas 
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aplicações. (KENSKI, 2007, p. 23) 
 

 
Desta forma, segundo Almeida (2002), com a revolução informacional 

experimentada com o advento da informática e da globalização surgiram as TIC 

(Tecnologias da informação e comunicação), uma vertente tecnológica que 

encontrou no computador seu maior representante, tendo adentrado no sistema 

educacional brasileiro a partir das décadas de 80 e início da década de 90 

através de iniciativa do MEC com o projeto EDUCOM5.  

Entendemos TIC como todo o aparato tecnológico capaz de auxiliar o 

indivíduo em suas relações sociais, comunicativas e de aprendizagem, como 

esclarece Pinto (2004), “as tecnologias da informação ou novas tecnologias da 

informação e comunicação são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: 

a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas.” (2004, p.4)    

As TIC permearam o universo cotidiano da juventude, trazendo 

possibilidades, portabilidades e intermedialidades inéditas, como assevera 

Fantin e Rivotella (2012): 

 

Os aparelhos estão se tornando cada vez menores e mais leves, para 
que possam ser levados no bolso: a tecnologia vira uma roupa, sem a 
qual é difícil sair de casa. Os aparelhos estão cada vez mais potentes. 
Com eles é possível fazer muitas coisas: conectar-se, comunicar-se, 
editar texto e imagens (FANTIN E RIVOTELLA 2012 apud MENEGAZ 
2016, p. 87). 

 

Conforme Ianni (2003), vivemos numa “aldeia global” nesta nova fase da 

globalização mundial, onde a interatividade e a instantaneidade ganham cada 

vez mais espaço nos fluxos econômicos e intelectuais da sociedade 

contemporânea. Podemos nos comunicar com pessoas de todas as partes do 

mundo, as distancias se encurtaram e o mundo “em telas” ganha adeptos cada 

vez mais, em especial a juventude. Esta nova comunicação descrita por Ianni 

(2003) não está levando a desdobramentos significativos em mudanças de igual 

intensidade no interior dos espaços escolares, como sugere Guesser (2004), os 

 
5 Para saber mais cobre o projeto EDUCOM e as primeiras iniciativas de introdução das TIC no 
sistema educacional brasileiro ver: “Tecnologia de informação e comunicação na escola: novos 
horizontes na produção escrita.” 2002. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida. 
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conceitos de sociedade em rede e sociedade da informação6, criados pelo 

sociólogo espanhol Manuel Castells (2005), representam uma sociedade em que 

o conhecimento é poder, comunicação é poder, uma teia social na qual a internet 

ganhou evidência e virou em muitos momentos arma política. Ora, se queremos 

realmente construir uma escola democrática necessitamos incluir a juventude e 

toda a comunidade escolar no acesso a essa nova realidade informacional do 

mundo contemporâneo. A inclusão digital por meio das escolas trata-se, 

portanto, de uma ação democratizante especialmente para as grossas camadas 

sociais mais vulneráveis do país.  

 

2.2 Das tecnologias aplicadas na educação 

 

Seguiremos para este trabalho o conceito de tecnologia educacional 

apresentado segundo Moran (2003) e Brito (2008) ao tomarmos como tecnologia 

os mais variados instrumentais que o saber humano construiu, a saber: o quadro 

de giz, a caneta, os tijolos que sustentam a escola, o retroprojetor, o aparelho de 

som, a TV, o sinal sonoro da escola nas trocas de aula, o leitor digital dos tickets 

de alimentação dos alunos, o blog/rede social da escola, os aplicativos, 

constituem-se como tecnologias e também como tecnologias educacionais, 

sendo dessa forma, recursos tecnológicos para fins pedagógicos.  

É nesse contexto que gestores e professores se sobressaem quando 

realizam na escola o espaço inicial de uma mudança maior: conseguem 

envolver, cativar e mobilizar alunos, funcionários, familiares e responsáveis, em 

torno das melhorias desejadas. Muitas vezes o uso das novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) são formas interessantes de dar corpo a esse 

processo. 

É preciso notar que o uso das tecnologias, que é parte central do presente 

trabalho, pode se fazer com objetos simples e menos sofisticados, mas que 

também podem se tornar eficazes (MORAN, 2003). O giz, o pincel atômico, uma 

fala didaticamente bem organizada, um material didático bem elaborado, são 

 
6 Para conhecer mais sobre o conceito de sociedade em rede ver CASTELLS, Manuel; EM 
REDE, A. Sociedade. São Paulo. Paz e Terra, 1999. 
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tecnologias do cotidiano escolar e a realidade da maioria das escolas. 

As novas tecnologias introduzidas a partir do advento da internet é que 

podem modificar de forma significativa o processo de ensino e aprendizagem. 

Ao aluno não basta mais o tradicional, pautado no quadro e giz, mas sim o 

protagonismo atuante diante das situações-problema.  

Já Brito (2008), conceitua tecnologias educacionais da seguinte forma: 

“quando falamos em tecnologia educacional, consideramos todos esses 

recursos tecnológicos, desde que em interação com o ambiente escolar no 

processo ensino-aprendizagem”, mas alerta que a mera introdução dos meios 

tecnológicos no seio da escola não pode se transformar em panaceia para a 

melhoria dos processos pedagógicos: 

 
Dessa forma, o simples uso das tecnologias educacionais, não implica 
a eficiência do processo ensino-aprendizagem nem uma “inovação” ou 
“renovação”, principalmente se a forma desse uso se limitar a 
tentativas de introdução da novidade, sem compromisso do professor 
que a utiliza e com a inteligência de quem aprende. (BRITO, 2008, p. 
40) 

 
As TIC podem ser utilizadas no ambiente educacional como grande 

ferramenta colaborativa, seja na dimensão pedagógica da aprendizagem dos 

alunos, na dimensão administrativa e na dimensão informacional, a partir de um 

paradigma da gestão democrática da escola (ALMEIDA, 2002). Almeida (2002) 

ressalta a tradicional resistência a essas tecnologias, assentada em uma 

tradição da cultura brasileira essencialmente oral, e não digital. Percebemos 

assim que para modificar a relação que a escola possui atualmente com as TIC 

é condição sine qua non transformá-la politicamente e democraticamente, a 

partir da gestão.  

 

O advento das tecnologias de informação e comunicação resultante da 
junção entre informática e telecomunicações, gerou novos desafios e 
oportunidades para a incorporação das TIC na escola em relação à 
representação e comunicação de ideias. O uso de ambientes virtuais 
de aprendizagem numa perspectiva de interação e construção e 
colaborativa de conhecimento evidenciaram a potencialidade de 
promover o desenvolvimento de habilidades [...]. Daí decorre o grande 
impacto desses ambientes não só no sistema educacional, mas 
também no desenvolvimento humano e na cultura brasileira, de 
tradição essencialmente oral (ALMEIDA, 2002, p. 7). 
 

Outro ponto essencial a ser desenvolvido é a relação que se estabelece 
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entre as TIC na escola pública na promoção da inclusão digital do país ao facilitar 

o acesso tecnológico aos indivíduos nelas inseridos (PRATA, 2005). Devemos 

considerar a escola um espaço de inclusão ao receber indivíduos oriundos das 

mais diversas camadas sociais e econômicas, munidos de diferentes capitais 

culturais (BOURDIEU, 2007), tornando assim as tecnologias educacionais 

promotoras da democracia digital da própria população do país.  

 

A escola pública, diante da problemática da exclusão social, incluída 
nesta a exclusão digital, deveria tomar a frente neste processo e ser 
promotora da inserção das tecnologias em seu projeto político-
pedagógico, para, dessa forma, ser capaz de utilizar essa tecnologia e 
suas potencialidades para reduzir a exclusão digital, pelo menos de 
seus alunos. Há de se considerar que, em muitos casos, a escola 
pública é ainda o único local de acesso para milhões de alunos em 
condições sociais desfavoráveis e que somente ali, naquele local, 
poderão ter acesso a esse recurso de inclusão social moderna. Isso 
nos leva a valorizar o estudo do ambiente escolar e do relacionamento 
da escola com a comunidade, o tipo de gestão que adota, na maioria 
das vezes não comprometida com os ideais democráticos, em especial 
a equidade. (PRATA, 2005) 

 

Dessa forma, podemos afirmar que à gestão escolar cabe uma reflexão 

maior sobre como as tecnologias podem contribuir para o gerenciamento de 

conflitos, da administração do espaço e do tempo, da própria democracia interna 

da instituição. Cabe ao diretor de escola, e equipe diretiva, o incentivo para que 

os professores se utilizem das tecnologias no ensino aos seus alunos, mas 

primordialmente é necessário que o gestor também faça bom uso dessas 

ferramentas mediante iniciativas inovadoras.   

Almeida e Alonso (2007) assim apontam sobre os vícios e erros dos 

docentes e gestores quanto ao uso da tecnologia na escola, considerado que 

 

[...] encontramos professores que resistem em sair de uma sala de aula 
e encontram dificuldade para usar os laboratórios de informática, salas 
de vídeo, equipamentos de foto e filmagem etc. Há também gestores 
que preservam os laboratórios para que as máquinas não sejam 
danificadas e guardam outros aparatos tecnológicos nos armários, por 
não saberem o que pode ser feito com eles. Em alguns casos, percebe-
se, no ambiente escolar, um uso restrito de tecnologia, geralmente sob 
a tutela de um educador que tem conhecimento mais avançados em 
relação aos outros. As iniciativas de aproveitamento da tecnologia 
surgem isoladamente e ficam limitadas a pequenos grupos (ALMEIDA 
E ALONSO, 2007, p.69).  
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É crucial, segundo os autores acima citados, propor que cabe à gestão 

escolar inovar no uso das TIC de modo agregador, catalisando novas práticas e 

vivências, buscando sempre uma gestão participativa e democrática. 

 
2.3 Sobre o conceito de gestão democrática   
 

Utilizamos Paro (2017) e Souza (2009) para conceituar Gestão 

Democrática na escola básica. Dessa forma, compreende-se aqui gestão 

democrática como a forma de administrar os interesses da instituição de modo 

a contemplar a totalidade dos atores envolvidos, sem exclusões ou 

sobreposições, conforme aponta Souza (2009). 

 
A gestão democrática é aqui compreendida, então, como um processo 
político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam 
problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, 
acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao 
desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles 
problemas. Esse processo, sustentado no diálogo, na alteridade e no 
reconhecimento às especificidades técnicas das diversas funções 
presentes na escola, tem como base a participação efetiva de todos os 
segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas 
coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões 
e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola. 
(SOUZA, 2009, p. 125) 

 
Para Souza (2009), a gestão democrática age assim por princípio, já que 

é financiada pelo Estado e para o interesse de toda a coletividade social, mas 

também por método como um processo democratizante que age na educação 

política dos indivíduos.  

Paro (2017), alerta que a gestão democrática da escola carrega implícita 

e necessariamente a participação da população no processo escolar como um 

todo. Entretanto, ressalta que a relação da gestão com a comunidade carece de 

um olhar mais crítico, pois imputa-se à comunidade um caráter de exterioridade 

em comparação com o processo democrático que se dá no interior da escola. 

Por isso, é necessário pensar a comunidade pelo seu caráter integrativo do 

processo de gestão democrática, não exterior, “parece-me absurda a proposição 

de uma gestão democrática que não suponha a comunidade como sua parte 

integrante” (PARO, 2017, p. 21). Nesta linha, o mesmo autor alerta que não é 
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sem razão que a população que circunvizinha a unidade escolar é parte do 

processo, e não uma peça externa a ser meramente encaixada no jogo interno 

da escola – não se pode encaixar o que já faz parte originalmente. 

O equívoco aqui apontado parece estar muito mais presente do que se 
imagina, na teoria e na prática da administração de nossas escolas, 
numa suposição de que a questão da democratização das relações 
deve restringir-se às pessoas que atuam no âmbito do Estado, sem se 
dar conta de que, por mais colegiada que seja a administração da 
unidade escolar, se ela não inclui a comunidade, corre o risco de 
constituir apenas mais um arranjo entre os funcionários do Estado, 
para atender a interesses que, por isso mesmo, dificilmente coincidirão 
com os da população usuária. (PARO. 2017, p. 22) 

 
A construção de práticas democráticas nas escolas brasileiras é uma 

construção histórica ligada a avanços sinuosos, onde marcadamente o 

autoritarismo ainda se evidencia (PARO, 2017). Um ponto importante trazido por 

Paro (2017) é o personalismo da figura do diretor em exemplos em que este é 

visto como praticante de uma suposta gestão escolar democrática, um diretor 

“liberal” por conceder “aberturas”, “concessões”, “espaços” para os estudantes, 

professores e pais/responsáveis, quando na realidade se a participação na 

tomada de decisões depende de permissão de outrem o que se pratica é a 

concentração de poder onde o líder outorga que os indivíduos participantes do 

processo interajam: democracia não pode ser algo concedido ou permitido, ela 

simplesmente se realiza.  

 
 2.4 TIC na construção da democracia no espaço escolar 

 
Conforme Iannone (2006), é importante ressaltar que a reorganização do 

modelo de gestão das escolas, vivenciada nos últimos anos através de reformas 

importantes, traz consigo a necessidade de “modelos de gestão mais 

participativos e democráticos – que configurassem uma escola mais autônoma 

em relação aos sistemas centralizadores” (IANNONE, 2006, p. 38).  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

de 1996, à escola compete ser uma instituição que tenha como princípio a gestão 

democrática. Essa gestão democrática gerou muitos questionamentos e dúvidas 

ao longo dos anos, mas atualmente há cada vez mais clareza da necessidade 

do compartilhamento das tomadas de decisão, bem como de maior 
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protagonismo e autonomia dos estudantes, familiares e comunidade em geral 

dentro do espaço escolar (HORA, 2010). A cultura política democrática, ainda 

não totalmente implantada no Brasil, deve começar pela escola sua 

disseminação.  

A escola, na qualidade de organização social de formação, pretende 
ser espaço onde todos aprendem a democracia, vivendo seus valores 
em um exercício permanente, construída por pequenas conquistas 
diárias, na vida da coletividade, para alcançar grandes conquistas. A 
participação da comunidade nas decisões mais simples da escola é tão 
importante quanto sua participação em decisões mais complexas que 
envolvem políticas educacionais ainda definidas apenas pelos órgãos 
federais, estaduais e municipais (HORA, 2010, p.53). 

 
As tecnologias podem ter papel vital nesse processo de democratização 

da escola. Ao diretor, coordenadores pedagógicos, assessores de direção, 

secretários, assistentes técnicos, não cabe apenas o estímulo das TIC para o 

uso docente, mas também para o uso da própria gestão.  

Segundo Almeida e Rubim (2004), o uso das TIC pode suscitar um 

envolvimento da comunidade escolar, gerando efeitos práticos positivos sobre a 

administração da instituição. 

  

O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes 
segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de 
inserção das TIC na escola em seus âmbitos administrativo e 
pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação 
continuada e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir e 
significativamente para os processos de transformação da escola em 
um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados. 
(ALMEIDA e RUBIM, 2004, p. 2). 

 

Precisamos perceber urgentemente o quanto as novas tecnologias e 

mídias sociais podem tornar a escola um espaço do século XXI. Segundo Moran 

(2003), é imprescindível que nos dias de hoje a escola moderna tenha uma 

página na rede de internet, costumeiramente sendo uma rede social como 

Facebook ou Instagram, mas as possibilidades são ainda maiores como um 

canal no Youtube ou uma conta no Snap. É nessa página na internet, nesses 

mecanismos tecnológicos que a democracia formal pregada na constituição e 

nos planos de gestão das escolas vai ganhar corpo didático, prático, convidando 

a comunidade escolar a se informar do que acontece na escola, dos eventos, 
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das notícias, compartilhar e trocar informações, dar elogios, sugestões, críticas.  

Nessa esteira, salienta Moran (2003), a presença de chats, fóruns, listas 

de discussão e bibliotecas virtuais são ferramentas e formas que podem catalisar 

o interesse dos jovens por sua realidade cotidiana, que é o processo de 

escolarização, bem como aproximar a comunidade escolar da escola por meio 

das TIC.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No que tange aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa, 

empreendeu uma pesquisa descritiva da análise entre a realidade da gestão 

escolar das escolas do município de Tubarão/SC com as práticas de gestão 

democrática preconizadas pela bibliografia referência no tema, bem como a 

relação destas com as tecnologias e tecnologias educacionais. Trata-se, antes 

de tudo, de um estudo de caso de observador participante, haja vista que o autor 

deste trabalho esteve in loco em algumas das escolas pesquisadas, na linha de 

que a metodologia para tal empreendimento se funde em mais de uma variável 

metodológica, como Yin (2016) esclarece:  

 
as variações podem se sobrepor, tal como: fazer um estudo de caso 
baseado em observação participante; ou conduzir uma história de vida 
como parte de uma investigação narrativa; ou fazer pesquisaação e 
adotar uma abordagem de teoria fundamentada na coleta e análise dos 
dados. (YIN, 2016, on-line) 

 
Ao interagir com os diferentes diretores através de questionário e coleta 

de dados, diálogos com professores e estudantes o pesquisador se funde no 

papel de observador e participante na medida em que também vive e opera 

nestes espaços profissionalmente.  

Sobre a flexibilidade das pesquisas descritivas, conforme Gil (2002),  

 

algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 
existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a 
natureza dessa relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva 
se aproximando da explicativa. Há, porém, pesquisas que, embora 
definidas como descritivas com base em seus objetivos, acabam 
servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que 
as aproxima das pesquisas exploratórias (GIL, 2002, p.43) 
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Deste modo a natureza da pesquisa é descrever a realidade de um dado 

universo, qual seja a realidade das escolas estadual do município mencionado 

acima, tendo em conta levantamento de questionários com diretores destas 

escolas.  

Para avaliar se as práticas e realidades encontradas no município se 

coadunam com a bibliografia especializada foi realizado levantamento 

bibliográfico na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), especificamente no campo “busca assunto” e “busca 

avançada”, tendo como parâmetro as palavras chave aparecerem no título das 

produções pesquisadas, selecionada a opção “expandir meus resultados”.  

O levantamento realizado em maio do presente ano contou com as 

seguintes palavras chaves: tecnologias + gestão + democrática; tecnologias + 

gestão; e tecnologias + educacionais. Não foi encontrada nenhuma produção 

referente às palavras chave tecnologias + gestão + democrática. Para as 

palavras chave tecnologias + gestão foram identificados 262 artigos, 45 recursos 

textuais, 1 resenha e 1 Research Datasets. Para a busca com as palavras chave 

tecnologias + educacionais foi possível identificar 60 artigos, 4 recursos textuais 

e 2 livros. Foi possível identificar que a produção encontrada ainda é tímida em 

relação ao uso das tecnologias na gestão democrática especificamente, mas 

com algumas contribuições para o uso das tecnologias na educação de um modo 

geral. Utilizamos também outras obras pertinentes ao tema como referências 

para este trabalho.  

Após apropriação dos conceitos e identificação da realidade acerca da 

temática, partimos para a pesquisa empírica.  

Para identificação do uso das tecnologias na gestão escolar, buscou-se 

na realidade local da cidade de Tubarão/SC uma amostra sobre a aplicação das 

tecnologias na gestão das escolas públicas estaduais de ensino regular, 

excetuando-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Conforme Gil (1989), na pesquisa social inúmeras críticas tem sido feitas 

aos modelos clássicos positivistas de metodologia científica, colocando em 

xeque a possibilidade do pesquisador obter o grau total de neutralidade e 

imparcialidade frente ao seu objeto de estudo, em nosso caso a realidade 
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tecnológica das escolas pesquisadas e sua relação na gestão escolar 

democrática. Sabemos que os temas tratados estão permeados de ideologia, 

políticas públicas e elementos muitas vezes subjetivos os quais requerem 

compreender os fatos estudados na linha do que disse MARCUSE (1968), 

segundo Gil (1989, p.47-48) “a realidade é uma coisa muito mais rica do que 

aquilo que está codificado na lógica dos fatos e que, para se compreender como 

as coisas verdadeiramente são, torna-se necessário recusar sua simples 

facticidade.”  

Dessa forma, procura-se proceder com a neutralidade científica possível, 

na coleta de dados, na observação da realidade escolas e na reflexão da 

bibliografia do tema. Cabe salientar que se procedeu observações em campo em 

algumas das escolas pesquisadas dentro do que Gil (1989) aponta para o que 

chama de “pesquisa-ação” e “pesquisa participante”, “com a finalidade de 

possibilitar a obtenção de resultados socialmente mais relevantes”.  

Através de análise e pesquisa de campo, visa-se fazer um levantamento 

de dados, informações e experiências da importância das TIC na prática da 

gestão das escolas, tendo em conta a idealização da gestão democrática 

segundo os autores estudados. A pesquisa de campo é um método de pesquisa 

que necessita da interação do pesquisador com o seu objeto de estudo, seja 

através de visitas, levantamento de documentos, entrevistas, diálogos in loco... 

Como ratifica Gil (2002). 

 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de 
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade 
humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da 
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas 
com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 
ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados 
com muitos outros, tais como a análise de documentos, filmagem e 
fotografias (GIL, 2002, p. 53). 

 

 Para o presente trabalho foi realizado estudo de caso através de 

pesquisa com os gestores das escolas públicas da rede estadual de ensino do 

município de Tubarão/SC, sobre como se dá a gestão democrática e sua relação 

com as TIC nestas escolas.  
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Tubarão é uma cidade localizada ao sul do estado de Santa Catarina e 

em 2018 contava, segundo estimativa do IBGE, com 105.686 habitantes, sendo 

a cidade referência para a Coordenadoria Regional de Educação da região. É 

também sede da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel), 

formada por 17 municípios. Está a 140 km ao sul de Florianópolis, 57,2 Km ao 

norte de Criciúma e 336 Km ao norte de Porto Alegre. Possui um IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) de 0,796, considerado alto pelo PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento). A cidade é conhecida pelo rio que 

leva seu nome e que a corta, bem como pelos clubes de futebol: Hercílio Luz e 

Atlético Tubarão.   

Seu foco econômico baseia-se no comércio, principalmente na área de 

cerâmica. O turismo também ocupa papel relevante para a economia da cidade, 

segundo a prefeitura municipal.  

O IDEB do município é de 6,1 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

de 4,8 nos Anos Finais do Ensino Fundamental segundo os últimos dados do 

INEP de 2018. 

Tubarão contava em 2018, segundo o IBGE7, com 15.827 matrículas nos 

ensinos fundamental e médio na cidade, distribuídos não somente em escolas 

municipais, mas também estaduais e particulares, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 1: Matrículas no Ensino Fundamental e Médio na cidade de 

Tubarão no ano de 2018 
Etapas de Ensino  Matrículas 

Ensino Infantil 5.450 

Ensino Fundamental 12.001 

Ensino Médio 3.826 

Fonte: Autores a partir de dados do IBGE, 2020. 

 

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação8, o município 

de Tubarão conta com 20 (vinte) escolas públicas da rede estadual, porém a 

Escola de Educação Básica Professor Tomé Machado Vieira encontra-se em 

 
7 Disponível em http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica (acesso em 
08/06/2020) 
8 Acessados em maio de 2020 na página da SED na internet. 
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processo de extinção, não estando mais aberta ao público e tendo todos os seus 

estudantes e professores deslocados para outras escolas da região, sendo 

desconsiderada em nossa pesquisa por esse motivo. Dessa forma, temos como 

objeto de pesquisa um universo de 19 escolas públicas da rede estadual no 

município de Tubarão - SC. 

Nesta pesquisa foi aplicado questionário aos gestores de todas as 

dezenove escolas, porém obtivemos respostas por parte de 15 (quinze) escolas, 

através de seus diretores gerais, responsáveis pela administração e gestão da 

unidade escolar.  

Segue a relação das escolas pesquisadas: Centro de Educação 

Profissional (CEDUP) Diomício Freitas; Escola de Educação Básica Benjamin 

Gallotti; Escola de Educação Básica Henrique Fontes; Escola de Educação 

Básica João Teixeira Nunes; Escola de Educação Básica Lino Pessoa; Escola 

de Educação Básica Martinho Alves dos Santos; Escola de Educação 

Fundamental Bertoldo Zimmermann; Escola de Educação Fundamental José 

Botega; Escola de Ensino Fundamental Aderbal Ramos da Silva; Escola de 

Ensino Fundamental Fábio Silva; Escola de Ensino Fundamental Martinho 

Ghizzo; Escola de Ensino Fundamental Noe Abati; Escola de Ensino 

Fundamental Profª Célia Coelho Cruz; Escola de Ensino Fundamental Profº 

Fernando Valter; Escola de Ensino Médio Dite Freitas. 

Quanto ao questionário eletrônico aplicado, apêndice deste trabalho, 

enviado por meio de e-mails e mensagens por aplicativo, no período do mês de 

março a maio do presente ano. O referido questionário contou com 06 (seis) 

perguntas abertas, focando nos seguintes tópicos: o uso das TIC na escola de 

forma geral; o uso das TIC por parte do gestor, como são utilizadas e para que 

finalidade; importância da gestão democrática; as possibilidades de utilização 

das TIC para promover a gestão democrática; investimentos governamentais de 

cursos/capacitações e outros da área na escola; as necessidades tecnológicas 

atuais da unidade escolar.  

Além do questionário com os gestores das 15 (quinze) escolas também 

se empreendeu levantamento de dados e informações com representante do 

SINTE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado de Santa Catarina) 
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a fim de se ter uma visão global e dialética do objeto de estudo. Ainda nessa 

perspectiva, foi enviado email para a Coordenadoria Regional de Educação de 

Tubarão para obtenção de dados que pudessem agregar nossa pesquisa, 

entretanto, não obtivemos retorno. 

Os dados foram compilados e serviram de análise para dimensionar o 

papel que as TIC desempenham nas unidades escolares de Tubarão, refletindo 

acerca dos entraves, acertos, resistências e avanços do tema na cidade, e as 

possibilidades de construção. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Usar ou não usar as  TIC  na práxis  pedagógica  não  determina  o  
caminho que se está trilhando, muito embora o potencial colaborativo  
das  TIC  seja  inegável.  Contudo, é a opção ideológica por uma 
educação libertária e plural que determinará o uso das TIC como 
instrumentos que possibilitem a construção de uma sociedade menos 
desigual. (NONATO, 2006, p. 85) 
 

Com base no retorno que tivemos dos gestores das escolas pesquisas, 

apresentaremos os resultados, buscando discuti-los a partir do referencial 

teórico apresentado. Nos cinco primeiros blocos faremos a análise das falas dos 

gestores, e nos últimos três blocos discutiremos ações relevantes que podem 

ser estendidos à todas as escolas da Rede Estadual. 

 
 

4.1 Uso das tecnologias pelos gestores 

 

Todos os gestores mostraram-se adeptos das TIC e Tecnologias Digitais, 

seja para favorecer a dimensão pedagógica nas aulas como as dimensões 

administrativas e de gestão com toda a comunidade escolar.  Na maioria das 

escolas pesquisadas a comunidade escolar vem utilizando as TIC de “forma 

ampla tornando-se mecanismos indispensáveis para o trabalho da instituição”, 

nas palavras do(a) diretor(a) K. Conforme diretor(a), J: “adoro tecnologia e utilizo 

bastante em minha vida pessoal e profissional. Tenho um celular muito bom, 

onde possuo a agenda diária, utilização das redes sociais. Utilizo os app de 

banco tanto pessoal quanto pra escola. Utilizo as planilhas Google e o 

compartilhamento de drives”.  
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Mas como se dá o uso das TIC? Os diretores costumam utilizar as TIC 

com o uso de meios digitais de interação, sejam redes sociais, sistemas de 

ensino a distância EAD, sites, aparelhos eletrônicos, ferramentas do Google e 

etc, tais como: Educação na palma da mão (Sistema da SED que oferece todos 

os indicadores para identificar desafios e elaborar metas sobre a realidade da 

escola, Sistema SAGE (Sistema de Avaliação da Gestão Escolar), SISGESC9, 

WEBGESC10, PDDEinterativo (ferramenta de apoio à gestão escolar 

desenvolvida pelo Ministério da Educação, em parceria com as Secretarias de 

Educação), Urânia (para fazer horários), Google Drive, Hangouts, data shows, 

computadores, etc.  

 

Quadro 2: Identificação do uso de tecnologia pelos gestores escolares 
pesquisados 

 

Escola Tecnologias usadas pelo gestor 

Escola 1 Aplicativos, programas, plataformas, redes sociais, e-mails, sistemas de ensino a 
distância EAD, sites, aparelhos eletrônicos, ferramentas do Google e etc, tais 
como: Educação na palma da mão (Sistema da SED, nos oferece todos os 
indicadores para identificar nossos desafios e elaborar metas sobre a realidade 
da nossa escola), Sistema SAGE (Sistema de Avaliação da Gestão Escolar), 
Sigesc, WEBGESC, PDDEinterativo, Urânia (para fazer horários) Google drive, 
e-mail, Google fotos, Hangouts, WhatsApp, Facebook, Instagram, Plataformas 
EAD -  Deap Virtual; Uniasselvi EAD, (Realizo especializações e capacitação), 
Celulares, data shows , notebooks etc. 

Escola 2 Computadores e projetores. Uso de plataforma digitais e sites. 

Escola 3 Data show e apresentações em Power Point com inserção de vídeos. Celular, 
email, redes sociais como Facebook, Instagram e Whatsapp. Computador. 
Monitoramento por câmeras. 

Escola 4 Computador, internet (e-mail e sites) e celular (whatsapp). 

Escola 5 Wireless, Computadores, Projetor (Datashow), Redes Sociais.  

Escola 6 Computador, projetor multimídia, equipamentos de som. Celular, telefone fixo, 
tablet, computador e HD para arquivar documentos. 

Escola 7 Google Docs e planilhas Excel. Tablet. Computador para web-conferências. 
Laboratório de informática. 

Escola 8 Computador, email, Whatsapp, web, planilhas compartilhadas. 

 
9SISGESC: Sistema  de Gestão Educacional  de Santa Catarina. Antigo sistema SERIE ESCOLA.  O 
SISGESC difere do anterior. Agora é online e interligado com todas as escolas do Estado de Santa Catarina 
e com a SED – Secretaria da Educação. Através dele são realizadas todas as movimentações no âmbito 
escolar referentes a alunos, servidores e a Unidade Escolar em questão. O Sistema Censo Escolar do INEP 
também possui ligação com esse sistema. 
10WEBGESC: sistema online da SED destinado a postagem de Planos de Gestão Escolar, na Rede Pública 
Estadual. 
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Escola 9 Word, Excel, Power Point, Google Drive, além de ferramentas disponíveis no 
próprio celular. Redes Sociais. 

Escola 10 Celular, agenda digital, redes sociais, app de banco, planilhas google e o 
compartilhamento de drives. 

Escola 11 Computadores com internet, impressoras conectadas, celulares, lousa digital, 
vídeos. 

Escola 12 Celular, agendas, computadores. Sistema SISGESC. Geração de economia de 
papeis com escaneamento de documentos. Arquivo digital para escola. Ponto 
digital. 

Escola 13 Wattsapp, e-mail, plataformas do Google, aplicativos, mídia social entre outras. 

Escola 14 Google Meet. 

Escola 15 Notebook. Computador, celular.  

Fonte: Autores, 2020. 

 

Diante das tecnologias utilizadas, 12 (doze) dos 15 (quinze) diretores 

foram enfáticos na necessidade de maior formação tecnológica, seja para o 

corpo docente como para os próprios gestores (diretor e assessores de direção). 

Ainda se percebe grande lentidão para a devida incorporação das TIC nas 

escolas, seja na disponibilidade de equipamentos e ferramentas como na 

formação e motivação necessárias para este empreendimento. Sabemos que as 

escolas foram das últimas instituições a se informatizarem no processo de 

revolução digital, como salienta Martín (2008) “muito se poderia discutir sobre o 

enorme tempo que [as TIC] levam para se incorporarem às escolas, se 

comparamos com as instituições financeiras, em que estas mudanças foram 

rapidíssimas.” (MARTÍN, 2008, p. 112) 

Para Dussel (2010), segundo Menegaz (2016),  

 
As tecnologias digitais criaram um novo cenário para o pensamento, a 
aprendizagem e a comunicação humana, transformaram a natureza 
das ferramentas disponíveis para pensar, agir e se expressar. 
(MENEGAZ, 2016, p. 86) 

 

De tal sorte algumas iniciativas de diretores no uso de diferentes 

tecnologias possibilitam ações inovadores que relataremos posteriormente.  

Cabe destacar que aqui não apresentamos uma visão monopolista da 

tecnologia como panaceia para os problemas da educação, conforme Kenski 

(2007). Inclusive é possível que o gestor crie ambientes de colaboração mútua 

e de aprendizagem sem o uso de modernos aparatos. 
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Não basta, no entanto, o uso de novas tecnologias, máquinas e 
equipamentos para fazermos a reformulação necessária na educação. 
Isso até poderia ser dispensável se a opção for privilegiarmos nas 
situações educacionais a principal condição para a concretização 
dessas propostas: o estímulo para a interação, a troca, a comunicação 
significativa entre todos os participantes. Mais ainda, o mais importante 
é que essas estejam reunidas em um determinado espaço com o 
objetivo maior de aprender juntas. Esse é o ponto de partida para o 
início de um novo modelo educacional diferenciado, que é a formação 
de comunidades de aprendizagem. (KENSKI, 2007, p. 111) 

 
A maioria das escolas pesquisadas alega que a gestão se utiliza da 

tecnologia disponível sempre que possível: computadores e projetores para 

elaboração de prestações de contas a comunidade e reuniões com pais, alunos 

e professores, contatos com outras unidades escolares e com a secretaria, uso 

de plataformas digitais e sites que ajudam a entender os números da escola com 

relação a rendimento escolar, avaliações externas, ou seja, o desempenho da 

escola de maneira geral. “Através das tecnologias o contato com a comunidade 

escolar se torna mais fácil, as pesquisas, orçamentos, enfim, toda a busca de 

elementos para tomada de decisões torna-se rápida, melhor comprovada e 

eficaz.” (Diretor(a) K). 

Cabe ressaltar que o período que este trabalho é escrito coincide com a 

pandemia do COVID-19, a qual provocou mudanças substanciais na rotina das 

escolas pesquisadas que tiveram de migrar para o ensino remoto. Desta forma, 

um gestor salienta sobre o uso das TIC, “[utilizo as tecnologias] principalmente 

agora, durante este período de quarentena. Utilizo muito as salas do Google 

Meet para fazermos as lives com todas as nossas equipes” (Diretor(a) N)   

Ainda há um longo caminho a se percorrer no que se refere a 

instrumentalização tecnológica das escolas, mesmo as pesquisadas, contudo, é 

indispensável ressaltar que nos últimos tempos houve aumento considerável de 

equipamentos como computadores nas escolas e, não via de regra, eram usadas 

de modo transformador, pelo contrário apenas reforçavam um método tradicional 

de trabalho, como percebeu Costa (2013): 

 

O que a maior parte dos estudos realizados para avaliar o sucesso dos 
esforços financeiros das políticas públicas mostra é que, apesar do 
aumento de computadores disponíveis e de melhores infraestruturas, as 
tecnologias não são usadas tirando partido de todo o seu potencial 



21 

 
 

transformador relativamente aos modos como tradicionalmente se 
trabalha na escola (COSTA, 2013, p. 52) 

 
Ao se praticar o que Costa (2013) aponta o cenário é ainda pior, pois 

haveria uma crença falsa dos profissionais da educação de que o simples uso das 

tecnologias – embora para reforçar modelos de trabalho tradicionais e já 

superados – seria a solução para a contribuição da escola com a formação de 

uma cultura digital para todos: uma espécie de pagamento pelo débito tecnológico 

que a escola possui com a formação dos indivíduos que são a razão de ser da 

escola. Por isso a importância de frisarmos o uso dinâmico e inovador das TIC 

com a comunidade escolar, e não procedimentos estéreis que apenas reiteraram 

uma prática escolar obsoleta de relações internas da própria escola. Esta 

constatação apontada acima é perceptível nas escolas pesquisadas, seja pela 

limitação da cultura digital existente nestes espaços ou como catalisadora destas 

transformações, mas também por entraves de financiamento governamental em 

programas e materiais.  

Vê-se, portanto, que estamos diante de duas grandes barreiras a 

transpassar: a primeira de ter acesso efetivo e material às tecnologias por parte 

das unidades escolares, capacitações e equipamentos modernos, é escabroso 

uma escola não dispor de computadores suficientes para atender uma sala de 

vinte alunos simultaneamente. Vimos casos de escola com apenas três 

computadores para todos os seus alunos (!), conforme apontou o diretor (a) G. Já 

a segunda barreira é indispensável vencermo-la para não ser em vão a vitória 

sobre a primeira, que é a encarnação de uma cultura digital na escola, uma cultura 

que compreenda realmente que as TIC precisam ser utilizadas em projetos 

inovadores, em um ensino que não apenas reproduza o tradicional agora no 

ambiente virtual, mas que se utilize do virtual para encantar e transformar o ensino 

real. Podemos verificar isso nas palavras de um diretor (a): “Acredito que a maior 

dificuldade é o interesse das pessoas em fazer uso e aprender, infelizmente há 

muita resistência a novas tecnologias.” (Diretor (a) J). 

Sales (2014) esclarece que “a questão não é nem demonizar nem 

endeusar, mas ter uma postura crítica diante das novas tecnologias buscando 

caminhos para uma maior articulação com o cotidiano escolar.” (2014, p. 236).  

Nesse sentido o objetivo maior não deve ser pura e simplesmente a 
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aquisição de elementos físicos de última geração (internet veloz, laboratórios de 

informática super equipados, profissionais capacitados, recursos tecnológicos 

suficientes), esta é apenas a primeira barreira. O objetivo maior deve ser a 

implantação de uma cultura digital transformadora na escola, que renove os 

métodos de ensinar e aprender. 

 

4.2 Gestores X Gestão Democrática 

 

Primeiramente se faz necessário registrar a experiência das escolas 

pesquisadas sobre o processo de escolha dos diretores, processo este 

democrático desde 2013 em toda a rede pública estadual de ensino, segundo a 

Secretaria da Educação.  

A legislação estadual atualizada sobre a gestão democrática em Santa 

Catarina alicerça-se no decreto nº 194, de 31 de julho de 2019 e na portaria nº 

1434/ SED de 06/08/2019. A meta 18 do Plano Estadual de Educação também 

contempla “a efetivação da gestão democrática”.  

Mas como ocorre esta gestão democrática? Este processo baseia-se na 

proposição de um Plano de Gestão Escolar (P.G.E.) pelo profissional efetivo 

interessado em concorrer ao cargo de gestor. Neste plano é detalhada a realidade 

da instituição, metas e estratégias a serem utilizadas em caso de sua 

implementação. Após um período de apresentação do plano para a comunidade 

escolar pelos proponentes (campanha), é realizada uma eleição em que alunos, 

pais/responsáveis, professores e demais profissionais da escola votam, elegendo 

assim democraticamente o diretor da escola por um período de 4 (quatro) anos. 

Após a posse do diretor é realizada uma avaliação institucional periódica (SAGE) 

durante o seu período a frente da escola, a fim de monitorar as metas e objetivos 

traçados originalmente. Portanto todos os diretores entrevistados foram eleitos no 

ano de 2019, com mandato até final de 2023, muitos destes reeleitos. Verificou-

se que este processo de escolha democrática avança na cultura política do país 

na medida em que  

 

A gestão democrática escolar insere-se, enquanto processo, num 
projeto maior de democratização da própria sociedade e, portanto, não 
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acontece de forma isolada. Depende de mecanismos formais e legais 
como legislação de ensino, eleição de diretores, formação de entidades 
representativas como Conselhos Escolares, Círculo de Pais e Mestres, 
Grêmio Estudantil. Mas depende, também, de ações concretas e 
diárias que proporcionam a participação da comunidade na vida da 
escola e na tomada de decisões quanto aos rumos do ensino público. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 55) 

 

A forma de acesso dos diretores ao cargo foi alvo de um levantamento 

inédito pelo INEP no Censo Escolar de 2019, no qual chegou aos seguintes dados: 

Na rede federal, predomina o acesso realizado exclusivamente por 
processo eleitoral com a participação da comunidade escolar (59,8% 
dos casos), e, em 23,7%, o acesso se dá unicamente por indicação ou 
escolha da gestão. A rede estadual apresenta 39,5% de diretores com 
acesso ao cargo exclusivamente por processo eleitoral com a 
participação da comunidade escolar. Outros 25,1% ocupam o cargo 
exclusivamente por indicação ou escolha da gestão. Na dependência 
municipal, os que obtiveram acesso ao cargo exclusivamente por 
indicação ou escolha da gestão somam 66,2%, e 13,6% 
exclusivamente por processo eleitoral com a participação da 
comunidade escolar. Já na rede privada, 56,3% dos diretores são 
proprietários ou sócios da escola e 31,2% chegaram ao cargo 
exclusivamente por indicação ou escolha da gestão. (INEP, Censo 
Escolar 2019) 

 

A gestão escolar democrática, para se realizar de modo pleno, necessita 

muito mais que a incorporação de TIC em seus processos ou da mera eleição 

do gestor através de um processo aberto e transparente, mas, acima de tudo, é 

necessário criar um ambiente local de colaboração e cultura democrática real, 

partindo do princípio “de igual para igual” entre todos os atores sociais envolvidos 

na escola, caminhando para o fim de gestões de poder verticalizados e 

autoritários que inibem a participação da comunidade escolar nas tomadas de 

decisão.  

Os diretores entrevistados afirmaram que praticam a democracia em suas 

gestões, compartilhando decisões com a comunidade escolar. Chama atenção 

a fala de uma diretora para a necessidade de uma interação mais fina e sensível 

com os estudantes que muitas vezes não tem a devida consciência de seu papel 

nos destinos da escola: “Gestão democrática com os alunos é um trabalho de 

negociação constante, pois temos que fazê-los refletir sobre se o que querem é 

realmente o melhor para todos. Imparcialidade é a palavra-chave - nada de 

preferências e/ou apadrinhamentos, sempre buscando ouvir todos os segmentos 

e respeitando a opinião da equipe.” (Diretor (a) C). 
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Esta negociação constante entre os sujeitos da comunidade escolar é 

imprescindível para a efetivação da gestão democrática, pois, 

 
percebe a escola como um espaço de conflitos, de relações 
interpessoais, de emergência e de alternância de lideranças; de 
negociação entre interesses coletivos e projetos pessoais, em busca de 
consensos provisórios sobre suas necessidades, desejos e utopias, 
identificados na construção do projeto da escola; e de socialização de 
tecnologias para sua utilização na produção de saberes e no registro de 
sua história. (ALMEIDA, 2006, p. 103-104). 

 

Algumas escolas detalharam ações inovadoras de Grêmios Estudantis 

organizados (que veremos adiante), porém nem todas as escolas contam com 

este importante elo entre os interesses dos discentes e a tomada de decisões. 

Fica clara a necessidade de uma política de implementação de Grêmios 

Estudantis nas escolas pesquisadas na medida em que não possuem ainda esta 

forma importante de participação dos estudantes, precedido da percepção de uma 

cultura democrática na escola, que valorize a presença do Grêmio Estudantil e lhe 

dê liberdades para atuar dentro de suas funções. Posteriormente faremos uma 

análise a respeito deste organismo na gestão democrática da escola.  

É necessário conceber a gestão escolar democrática dentro de um princípio 

de escolha do diretor como um agente que lidere a dinâmica de trabalhos da 

instituição, preservando o real compartilhamento de poder igualmente entre os 

membros da escola. Contudo, para Paro (2007) as eleições de diretores muitas 

vezes continuam reproduzindo gestões verticalizas na medida em que, 

No caso da escola pública, as reclamações, especialmente de diretores, 
dão conta de que a eleição do dirigente acaba, em grande medida, 
significando não a escolha de um líder para a coordenação do esforço 
humano coletivo na escola, mas muito mais como uma oportunidade de 
jogar sobre os ombros do diretor toda a responsabilidade que envolve a 
prática escolar. (PARO, 2007, p.381-382) 
 

Esta visão é percebida nas escolas pesquisadas, que representam o 

modelo de gestão comum a maioria das escolas do país: a visão de que o diretor 

reúne grandes atribuições e poder nos destinos da escola. A ele caberia a 

chancela e autorização para qualquer decisão importante, muitas vezes sem 

perpassar por filtros democráticos nos organismos da escola. Conselho 

Deliberativo, Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Professor, muitas vezes são 

apenas “comunicados” das decisões, como percebido na resposta do diretor(a) O, 



25 

 
 

e não convidados a debater, decidir e trabalhar coletivamente pela decisão. Os 

motivos são vários, muitos já listados aqui, mas cabe destacar o excesso de 

trabalho para os diretores pesquisados que reclamam da falta de tempo para 

poderem traçar ações mais “inovadoras”. Alegam falta de pessoal e sobrecarga 

no trabalho. 

 
4.3 Capacitação 

 

No que tange as capacitações, treinamentos, cursos de aperfeiçoamento e 

formação para professores e gestores houve grande contradição entre os 

diretores pesquisados. A maioria (09 dos 15 diretores pesquisados) relata pouca 

ou nenhuma capacitação disponível para os profissionais da educação sobre o 

uso de tecnologias, em especial uma formação tecnológica voltada ao gestor da 

escola, porém alguns diretores (06 dos entrevistados) relataram a existência de 

formações continuadas e reuniões frequentes nesse sentido. 

Nas escolas que relataram insuficiência nesta questão, tivemos 

declarações muito enfáticas: “praticamente nada, mas existe o planejamento e a 

perspectiva que vai acontecer” (Diretor (a) B), já outro disse “muito pouco, que eu 

me lembre não” (Diretor (a) H). Um gestor foi específico sobre o uso da lousa 

digital: “recebemos lousa digital, mas não a capacitação para manuseio” (Diretor 

(a) E).  

Quanto ao novo modelo de ensino não presencial, instituído pela SED 

durante a vigência da pandemia do COVID-19 no corrente ano de 2020, outro 

diretor (a) pontuou: “anteriormente nunca houve capacitação nesse sentido” 

(Diretor (a) J), afirmando que apenas agora com a necessidade de implementação 

de atividades online para os alunos que houve por parte do governo estadual uma 

série de formações mais consistentes.  

Contudo, alguns gestores apontaram para a existência de reuniões 

mensais para troca de experiências e capacitações entre os diretores da 

Coordenadoria Regional de Educação: “Nossa CRE nos assessora com sua 

equipe sempre muito disponível para sanar nossas dúvidas com relação a 

sistemas, aquisições e assistência técnica”, afirmou o Diretor (a) K. Foi relatada 

também uma formação para os diretores promovida pela SED em parceria com o 



26 

 
 

IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) Campus Tubarão.  

Não é difícil constatar falhas de comunicação ou informação aos gestores 

ou por parte dos gestores que desconhecem qualquer prática de capacitação 

tecnológica para suas escolas. Segundo o diretor(a) C entrevistado: “como vou 

questionar e tentar incentivar professores a utilizar as TIC existentes em nossa 

escola se eu não sei utilizá-las? É responsabilidade do gestor buscar atualização 

constante para alcançar suas metas.” 

Salientamos que a oferta destas atualizações deve fazer parte do rol de 

iniciativas das políticas públicas educacionais e da própria rede de ensino, 

acentuando-se igualmente a importância do gestor se fazer partícipe da 

transformação tecnológica de sua escola procurando os meios possíveis para tal 

procedimento, mas não podemos relegar ao diretor a tarefa individual de fazer 

tal empreitada isoladamente.  

Conforme Moran (2007), a comunicação ambígua deve dar lugar à 

comunicação clara na construção de uma educação inovadora, a fim de evitar 

situações como a apontada nesta seção: um cenário de desencontros entre 

gestores da mesma rede de uma mesma cidade.  

 

O autoritarismo da maior parte das relações interpessoais, grupais e 
organizacionais espelha o estágio atrasado em que nos encontramos 
individual e coletivamente no desenvolvimento humano, no equilíbrio 
pessoal, no amadurecimento social. E somente podemos educar para 
a autonomia, para a liberdade com processos fundamentalmente 
participativos, interativos, libertadores, que respeitem as diferenças, 
que incentivem, que apoiem orientados por pessoas e organizações 
que aprendam a ser mais livres e autônomas. (MORAN, 2007, p. 62. 
Grifos nossos) 

 

Quanto às políticas educacionais, deve-se ter especial atenção para este 

aspecto fundamental das TIC, basta observar que sem a familiaridade mínima 

com elas o estudante não estará preparado futuramente a enfrentar a chamada 

sociedade em rede e seus múltiplos desafios: a autonomia, a flexibilidade, a 

interação virtual e real, a adaptabilidade e a cultura digital já são pré-requisitos 

para o aprender na atual conjuntura, como assevera Castells (2005): 

 

A política educacional é central em todos os aspectos. Mas não é 
qualquer tipo de educação ou qualquer tipo de política: educação 
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baseada no modelo de aprender a aprender, ao longo da vida, e 
preparada para estimular a criatividade e a inovação de forma a — e 
com o objectivo de — aplicar esta capacidade de aprendizagem a 
todos os domínios da vida social e profissional. (CASTELLS, 2005, p. 
26-27.) 

 

“Apesar dos esforços e investimentos realizados ao longo de muitos anos, 

a pesquisa especializada percebe que a tecnologia não teve o impacto esperado 

no processo educacional” (INFANTE e NUSSBAUM, 2010, p.1). Porém, ainda 

para Infante e Nussbaum (2010), esta frustração das tecnologias está mais ligada 

a “barreiras” (conceito utilizado pelos autores) que impedem sua incorporação 

pela escola, do que propriamente as TIC. Podemos perceber que este resultado 

não se deve às tecnologias, mas em seu não, ou mau uso. 

 

4.4 Dificuldades e Desafios 

 

Sancho (2008) adverte que a introdução das TIC de forma consistente na 

escola deve partir de um pressuposto democrático ao apontar que  

 

a utilização de novos meios na escola deve ser resultado não de uma 
imposição administrativa, mas de um sistema de ajudas que responda 
às iniciativas dos professores, segundo o enfoque construtivista da 
gestão. (SANCHO, 2008, p. 29).  

 

De modo indireto percebe-se que os indivíduos pesquisados ainda 

carecem de maior preparo e dimensão do potencial das TIC em suas gestões: há 

uma resistência velada, mas ainda perceptível, de que as tecnologias inovadoras 

na educação ainda são uma utopia distante da realidade local. Mendes e Neto 

(2017) ao abordar em estudo de caso com professores esta insegurança do 

profissional da educação com as TIC no espaço escolar também detectaram estas 

resistências, mas fazem um alerta importante: 

  

É importante apoiar os professores para que enfrentem os desafios e 
não culpabilizá-los pela falta de integração das TDIC nas práticas 
escolares. Em vez disso, que os auxiliemos a novas direções [...]. 
(MENDES E NETO, 2017, p. 512). 

 
É fundamental compreendermos as barreiras históricas, porém 

transponíveis, que limitam a gestão escolar de inovador com o uso das TIC: ao 
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diretor devem ser fornecidas as condições, ferramentas, formação e motivação 

para dar vazão as ideias e iniciativas de sua escola. Segundo o diretor(a) N: 

“Precisamos que o Estado melhore em cada Unidade Escolar as Salas de 

Tecnologias, com ampliação e colocação de máquinas modernas nos 

laboratórios e também uma boa rede de internet.” 

Muitas das necessidades apontadas pelas diferentes gestões entrevistadas 

para a implementação das TIC em suas escolas foram comuns à maioria, cabe 

citar. 

 

Figura 1: Apontamento dos diretores entrevistados. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

A desmotivação e resistência por parte de parcela significativa dos 

profissionais da educação também se faz presente, conforme relatado pelo 

diretor (a) C: “A maioria dos profissionais utiliza as TIC ao seu favor e estão 

sempre buscando melhorar suas aulas, porém temos uma minoria significativa 

que ainda reluta em aceitar as mudanças propostas. Um exemplo de resistências 

foi o Diário Online: lembro bem de como foi difícil inserir esta nova e facilitadora 

ferramenta”.  
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Algumas metas dos Planos de Gestão Escolar (P.G.E.) de alguns 

diretores contemplam a melhoria das TIC em vários aspectos do funcionamento 

da escola, segundo o questionário aplicado. A má qualidade de internet 

verificada nas escolas pesquisadas enseja registrar a estratégia 7.11 do Plano 

Estadual de Educação do estado de Santa Catarina para o período 2015-2024, 

instituído através da LEI Nº 16.794, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015: 

Universalizar, em colaboração com a União, Estado e Municípios, até 
o quinto ano de vigência do Plano, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final 
da década, a relação computador/estudante nas escolas da rede 
pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação.(Plano Estadual de 
Educação. (Plano Estadual de Educação. Santa Catarina. 2015) 

 

A estratégia 7.11 faz parte de várias outras que visam atender a meta 7 

do plano: “fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 

atingir as médias estaduais” instituídas no IDEB.  

 
4.5 Ações inovadoras 

 

Ao analisar as tecnologias digitais no Programa E.M.I. (Ensino Médio 

Inovador) no estado de Santa Catarina, Menegaz (2016) aponta que: 

 

Evidencia-se assim que as tecnologias na educação, podem imprimir 
importantes aspectos de mudanças e inovações no seu contexto, no 
entanto, estudos apontam que a escola atual se encontra diante de 
enormes desafios e barreiras para a integração dessas tecnologias. A 
demanda crescente de forma exponencial de informações nessa era 
digital requer que a escola reorganize suas práticas pedagógicas, 
reorganize seus espaços de ensino e aprendizagem e reorganizem 
seus currículos. (MENEGAZ, 2016, p. 99). 

 

Desta forma, podemos ter em mente que somente através de um espírito 

mudancista, típico de nosso tempo em que a diversidade e a rapidez das TIC 

nos proporcionam, iremos redesenhar a escola atual para um patamar de 

conexão real com as tecnologias digitais. Isso envolve gestão escolar, mudanças 

curriculares e didáticas, novas formas de avaliação, valorização dos profissionais 

da educação, financiamento da educação e mediação do conhecimento, onde 

cada vez mais o professor é o mediador e não detém o monopólio do saber 
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científico.  

Encontramos algumas ações inovadoras interessantes em parte das 

gestões escolares pesquisadas. Todos os 15 entrevistados afirmaram que 

utilizam as TIC como ferramentas fundamentais em seu trabalho, mas no geral 

apontando apenas usos menos elaborados como data shows para reuniões com 

a comunidade escolar, redes sociais para divulgação dos acontecimentos da 

escola, computador, etc. Deste modo, reflete-se que as escolas pesquisadas, 

conforme Neto e Mendes (2017), ainda não atingiram, de modo geral, a cultura 

digital em seus espaços, esbarrando em uma série de entraves e empecilhos 

que vão desde os institucionais até os de motivação. 

 
É assim que as TDIC acabam se caracterizando como instrumentos 
que, às vezes, nos parecem alienígenas, estranhos, como a caixa-
preta de um avião com seus enigmas a serem desvelados no momento 
de um trágico acidente. Em relação ao acidente, a analogia se refere à 
inserção dessas tecnologias nas práticas escolares, pensadas e 
arquitetadas mais sob o signo da economia global do que 
necessariamente o signo emanado pelas demandas educacionais, 
servindo apenas como cosmético e verniz das velhas práticas 
pedagógicas. (NETO e MENDES, 2017, p. 510) 

 
Os mesmos autores chamam atenção ainda para a insegurança do 

professor, e podemos supor que gestor escolar igualmente, como “um 

movimento inconsciente de resistência” (NETO e MENDES, 2017). Pelos dados 

pesquisados constatamos algumas escolas que dispunham de equipamentos e 

ferramentas tecnológicas, como computadores, lousas digitais, formação, mas 

que, segundo o diretor(a) L, faltava “engajamento” e “entusiasmo” da 

comunidade escolar para inovar com as TIC. Este ponto é nevrálgico para 

compreendermos que a ação inovadora pretendida na escola não se dará tão 

somente com maciços investimentos em maquinários e aparatos tecnológicos 

para as escolas – que constituem, de qualquer sorte, importante carência ainda 

encontrada na rede – mas também em derrubar barreiras de ordem pessoal: 

motivação, desmistificar antigos paradigmas, perceber o uso das TIC não como 

mero entretenimento para alguns momentos da escola, mas como parte 

integradora da vida contemporânea e da educação.  

Chamou atenção uma escola que adotou uma conta no aplicativo de 

mensagens whattsapp de forma institucional, levando o nome da escola. Através 
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desta conta oficial a gestão se adapta para a maior integração com a 

comunidade escolar, disparando recados e notícias para os pais/responsáveis, 

alunos e professores. Sabemos que tais aplicativos de mensagens, bem como 

as redes sociais diversas (Facebook, Instagram e Telegram) estão cada vez 

mais sendo objeto de domínio da juventude (MOREIRA e JANUÁRIO, 2014), 

que podem transportá-lo para o uso educacional – desde que os sistemas de 

ensino e as escolas façam a sua parte. “Incorporar as redes sociais na escola 

parece-nos um passo inevitável para mantermos a proximidade com os nossos 

estudantes” (MOREIRA e JANUÁRIO, 2014, p. 68).  

Pertinente também a ação de uma escola que costuma realizar teste 

vocacional online para os alunos formandos das 3ª séries de ensino médio em 

sites de universidades.  

Percebe-se ainda terreno fértil para o incremento e adoção das mais 

diversas possibilidades tecnológicas no dia a dia das gestões pesquisadas, em 

especial na interação com a comunidade escolar de uma forma cada vez mais 

institucional, aberta e dinâmica.  

Vivemos uma constante Ciborguização11 (SALES, 2014) que está 

presente no mundo social como um todo, e a escola não foge à regra, onde o 

jovem se transforma na medida em que passa a consumir e interagir com as 

tecnologias digitais em intensidades crescentes (SALES, 2014). Fazer frente a 

esta realidade juvenil requer indispensavelmente que se repense o modelo de 

escola atual, rompam-se paradigmas e inaugurem-se novas práticas inovadoras 

nos âmbitos locais: 

 
A juventude é um ícone nesse processo, pois ela interage 
crescentemente com as tecnologias e, assim, se produz, orienta seu 
comportamento, conduz a própria existência. As tecnologias digitais 
são, pois, um importante elemento constitutivo da cultura juvenil, afinal, 
esse grupo está cada dia mais ciborguizado. Ao se vincularem às 
tecnologias, eles passam a ser algo como híbridos tecnoculturais, que 
operam o próprio pensamento e conduzem suas ações numa 
constituição simbiótica com as tecnologias. (SALES, 2014, p. 234)  

 
 

 
11 De acordo com SALES, ciborguização pode ser entendido como “Incorporação das tecnologias digitais 
em nossos modos de existência, em nossas práticas cotidianas, em nossas condutas, em nossas formas de 
pensar e gerir a vida.” (2014, p. 232) 
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4.6 Documentos de gestão colegiada 

Os documentos de produção por parte da escola se constituem 

oportunidades importantes para a prática da democracia na escola na medida 

em que aboli o modo cartorial de algumas escolas em lidar com a produção 

destes documentos. Um exemplo de documento de gestão colegiada, o projeto 

político pedagógico (P.P.P.) de cada unidade escolar, que é um documento 

flexível, em contínua construção pela comunidade escolar que visa elencar as 

regras, critérios avaliativos, currículos, história, valores da escola. 

No que se refere aos documentos colaborativos de gestão verifica-se que 

a participação dos professores tem grande potencial de crescimento e que os 

discentes ainda não dispõem de canais de construção propriamente ditas, 

ficando marginalizados no processo de discussão e elaboração de documentos 

importantes para o seu percurso formativo.  

A construção de tais documentos deve alicerçar-se no caráter 

democrático como aponta a legislação, tendo no uso de tecnologias digitais 

importante facilitador. Experiências exitosas têm sido empreendidas cada vez 

mais por escolas na busca de sugestões e decisões coletivas através de 

votações online em plataformas, grupos de aplicativos, enquetes em redes 

socais, chats e fóruns similares.  

Desta forma, cabe a escola do século XXI propiciar tecnologias 

adequadas para a efetiva participação dos pais na vida escolar dos filhos, e dos 

professores e alunos em sua atividade diária. Nessa linha de raciocínio,  

 
A democratização da escola pública deve implicar não apenas no 
acesso da população a seus serviços, mas também a participação 
desta na tomada de decisões que dizem respeito a seus interesses, o 
que inclui o envolvimento no processo de escolha de seus dirigentes. 
(PARO, 2003, p. 27). 

 

Dessa forma a escola representa, em última instância, a proposta 

pedagógica e de instituição que se coloca à disposição da comunidade, tendo 

em vista o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394/1996,  

Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
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I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;  
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996). 

 

4.7 Diário Online: uma experiência catarinense 

 

Cabe salientar algumas experiências da rede pública estadual de ensino 

do estado de Santa Catarina, onde a Secretaria de Estado da Educação nos 

últimos anos tem introduzido, embora lentamente, avanços no maior uso de 

tecnologias aplicadas não somente a gestão das escolas, mas também na 

interação entre professor e aluno/pais/responsáveis.  

Com a implantação do “Professor Online”, segundo a SED, “É possível o 

professor fazer os registros escolares, a chamada diária e ter informações das 

escolas/turmas em que leciona, calendário escolar, agenda de atividades das 

turmas, horário de aula, entre outras importantes informações e opções de 

registros disponíveis aos professores da rede pública estadual. O objetivo é que 

o sistema escolar se torne mais ágil e dinâmico com a inclusão de dados 

escolares pertinentes ao estudante, bem como o conteúdo das atividades e 

avaliações realizadas pelo professor.” (página da SED na internet). 

Antigos diários de papel onde os docentes anotavam os conteúdos 

ministrados em suas aulas foram abolidos: a partir de cada aula dada pelo 

professor é inserida em um ambiente virtual, juntamente com a frequência dos 

alunos e demais observações pertinentes sobre cada estudante. Provas de 

recuperação e 2ª chamada também são lançadas neste site. A informatização 

do processo gerencial das aulas faz parte de medidas modernizadoras 

essenciais para a melhor gestão da escola no contexto das novas TICs, e 

permitem um controle social da escola. Além do site o professor também possui 

um aplicativo próprio: nele o docente realiza a chamada dos alunos, tem a 

possibilidade de digitar o conteúdo da aula e enviar para o servidor – mesmo do 

site. Além destas funcionalidades neste aplicativo o professor ainda pode se 

comunicar virtualmente com alunos, podendo disparar mensagens para turmas 

selecionadas, alunos em específicos, ou para todas as turmas. Lembretes de 

provas, tarefas, dicas para uma viagem de campo podem ser facilitadas através 
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desta tecnologia educacional. 

Ao aluno da rede ou aos familiares cabe o uso de um aplicativo para 

celular. Nele o aluno encontra várias ferramentas de interação. Verifica suas 

faltas, os conteúdos perdidos nas aulas que faltou (a partir dos conteúdos que o 

professor lança em cada aula), o cardápio semanal do lanche da escola, notas 

de avaliação –com a média geral da turma- de todas as disciplinas, agenda da 

semana com avaliação marcadas no sistema pelo professor previamente, 

boletim, etc. 

Desta forma, a reflexão proposta por Moran (2003) é pertinente: todas as 

escolas de uma rede tão abrangente, como a catarinense, estão munidas de 

condições para exercer toda essa informatização e aproveitá-la com o potencial 

que ela merece? Programas governamentais de maiores investimentos em 

banda larga e veloz para as escolas são imprescindíveis para a democratização 

da informatização pedagógica. 

 

Na implantação de tecnologias o primeiro passo é garantir o acesso. 
Que as tecnologias cheguem à escola, que estejam fisicamente 
presentes ou que professores, alunos e comunidade possam estar 
conectados. Mesmo ainda distantes do ideal temos avançado bastante 
nos últimos anos na informatização das escolas. Mas a demanda por 
novos laboratórios, por conexões mais rápidas, por novos programas 
é incessante e isso deixa também amedrontado o gestor, porque não 
sabe se o investimento vale a pena diante da rapidez com que surgem 
novas soluções ou atualizações tecnológicas. Neste campo não 
convém ir na última moda (a última versão sempre é a mais cara e uma 
semelhante, um mínimo inferior, costuma custar muito menos) nem 
esperar muito, porque já estamos atrasados nos processos de 
informatização escolar. (MORAN, 2003, p.4) 

 

Muitas escolas analisadas não apresentavam condições para o professor 

trabalhar com estas funcionalidades: em alguns casos não havia sequer um 

computador específico para uso dos professores.  

Outra aspecto a ser sempre considerado é o diálogo entre os atores 

envolvidos: os professores se ressentem da falta de diálogo sobre as 

implantações de políticas públicas na educação, como frisa o representante do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação/regional de Tubarão, “defendemos 

todo e qualquer projeto, seja ele tecnológico, humano, de registro implantado na 

educação que seja amplamente discutido com a categoria para que realmente 
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tenha o objetivo em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade”. 

A escola democrática e tecnológica dos nossos sonhos será construída a 

partir da base: a comunidade escolar como um todo precisa “comprar” o ideal do 

ensino do século XXI, qual seja a integração de diferentes abordagens técnicas, 

oportunizando ao máximo as diversas experiências que o uso de tecnologias – 

ora mais tradicionais ora mais sofisticadas- podem propiciar aos estudantes.  

 

4.8 Grêmio Escolar: uma oportunidade para o uso de tecnologias  

 

A construção da escola democrática almejada envolve, 

indispensavelmente, um regime colaborativo de diferentes órgãos, como a 

Associação de Pais e Professores (APP), Conselho Deliberativo Escolar (CDE), 

o Grêmio Estudantil Escolar (órgão de representação dos discentes).  

O Grêmio Escolar se constitui como importante fórum de exercício da 

cidadania e da politização para os jovens estudantes, através do diálogo, da 

construção e embate de ideias, propostas, eleições e conclusões destas. Sendo 

assim, a legislação brasileira é clara ao apontar a liberdade dos estudantes do 

ensino fundamental e médio de formarem o Grêmio Estudantil em suas escolas. 

A Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, dispõe sobre a organização de 

entidades estudantis representativas destes estudantes. Já a Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990: O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 53º 

inciso IV, garante o direito dos estudantes de se organizar e participar de 

entidades estudantis. A Lei nº 9394 de 20/12/1996, estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, na qual se garante a formação de grêmios 

estudantis e associações de pais e professores. Já que tratamos de um estudo 

de caso que envolve escolas públicas da rede estadual de Santa Catarina, cabe 

registrar a legislação estadual que fortalece a liberdade discente para a criação 

e organização dos grêmios escolares, trata-se da Lei nº 12.731, de 06 de 

novembro de 2003.  

Constatamos a atividade de Grêmio Estudantil em uma escola 

pesquisada, através da fala do Diretor(a) N: “Reunimos a equipe pedagógica 

para discutirmos os projetos pedagógicos, quando necessário reunimos o CDE 
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e a APP. Temos também o Grêmio Estudantil que também realiza algumas 

atividades com os alunos, como jardinagem na escola, aulas de instrumentos 

musicais, campeonatos, etc.” (Diretor (a) N). Porém não incluímos 

especificamente o grêmio estudantil nas perguntas abertas feitas aos gestores 

das escolas.  

Como afirma Dourado (2003) “a organização estudantil constitui-se em 

um dos grandes problemas para a ampliação da gestão democrática no interior 

das escolas. São poucas as escolas que possuem grêmio estudantil.” 

(DOURADO, 2003, p. 40). Muitas escolas não estimulam o corpo discente a 

engajar-se na criação do grêmio escolar, que pode servir de trampolim para o 

surgimento de uma maior consciência crítica em relação a sociedade e os 

fenômenos do poder político, em suma a construção da cidadania.   

Sendo assim podemos observar experiências exitosas e interessantes 

onde Grêmios Estudantis de escolas públicas e particulares utilizam uso de 

tecnologias em seus processos de eleições e atuação corporativa. 

Casos como o colégio Marista em Varginha (MG), que em 2019 divulgou 

em seu site: 10 (dez) alunos do 8º ano do ensino fundamental desenvolveram 

nas aulas de robótica urnas eletrônicas com material de peças de “kits lego”. 

Após a criação das urnas houve o processo eleitoral de escolha entre as duas 

chapas para o Grêmio Estudantil da escola.12 Ou ainda o caso interessante, 

veiculado no site da prefeitura municipal de Manaus, da rede municipal de ensino 

de Manaus (AM) que, através de parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, 

conseguiu urnas eletrônicas, mesmas usadas nas eleições gerais do país, para 

servirem no processo de escolha dos grêmios das escolas.13 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pouco uso das tecnologias e recursos digitais por parte das gestões de 

escolas pesquisadas revelou a necessidade de maior reflexão sobre o tema. 

Longe de ratificarmos conclusões e diagnósticos, podemos aferir algumas pistas 

 
12 https://marista.edu.br/varginha/?p=12366  
13 http://www.manaus.am.gov.br/noticia/escola-municipal-realiza-eleicoes-de-gremio-estudantil-por-urna-
eletronica/ 
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sobre a realidade das escolas pesquisadas a partir de algumas análises.  

Em detrimento de gestões verticalizadas com pouco compartilhamento de 

decisões com alunos, pais/responsáveis e professores/funcionários, é 

necessário criar na escola básica a cultura democrática. Alguns esforços 

mostram-se insuficientes para o que preconiza os documentos oficiais da gestão 

democrática da escola, como a LDB e Constituição Federal de 1988.  

Não basta a escolha direta do diretor da escola através de eleições livres, 

abertas e transparentes, este é apenas o começo da real democracia pretendida, 

onde a participação não seja uma outorga dada pelo diretor convertida em 

permissão para falar, expressar-se e decidir; longe disso, a participação cidadã 

na escola se dará quando a cultura democrática estiver enraizada nas práticas 

e vivências cotidianas de modo que a própria comunidade escolar se sinta parte 

comum da escola, não algo exterior a sua estrutura.  

Sem suprimir a noção de hierarquia administrativa e pedagógica – 

fundamentais para a organização escolar - aos pais, estudantes e professores 

não cabe uma visão de separação com a escola, como se sua estrutura de poder 

estivesse apartada do mundo subjetivo do sujeito.  

Contudo, para atingirmos este grau de democratização escolar, 

precisamos conceber que a cultura democrática no Brasil – ainda pouco 

permeável à diversas instituições da sociedade como a escola – necessita de 

um exercício continuado de suas práticas. Apostar na democracia como uma 

cultura de valor da sociedade é o melhor caminho, apesar de requerer tempo e 

experiência para penetrar nas estruturas de poder, inclusive nas escolas. É desta 

forma que Carvalho (2012) conclui: 

 

A frágil democracia brasileira precisa de tempo. Quanto mais tempo ela 
sobreviver, maior será a probabilidade de fazer as correções 
necessárias nos mecanismos políticos e de se consolidar. Sua 
consolidação nos países que são hoje considerados democráticos, 
incluindo a Inglaterra, exigiu um aprendizado de séculos. É possível 
que, apesar da desvantagem da inversão da ordem dos direitos, o 
exercício continuado da democracia política, embora imperfeita, 
permita aos poucos ampliar o gozo dos direitos civis, o que, por sua 
vez, poderia reforçar os direitos políticos, criando um círculo virtuoso 
no qual a cultura política também se modificaria. (CARVALHO, 2012, 
p. 224) 

 
Não seria sem razão concluir que o sistema educacional também se 
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mostra desalinhado no trabalho de coordenação das ações junto aos gestores 

de escolas, informando-os e criando redes de colaboração entre as escolas, de 

forma cada vez mais compartilhada e institucional, fugindo dos espaços 

informais de trocas de experiências entre diretores. 

 

A escola é uma instituição mais tradicional que inovadora. A cultura 
escolar tem resistido bravamente às mudanças. Os modelos de ensino 
focados no professor continuam predominando, apesar dos avanços 
teóricos em busca de mudanças do foco do ensino para o de 
aprendizagem. Tudo isto nos mostra que não será fácil mudar esta 
cultura escolar tradicional, que as inovações serão mais lentas, que 
muitas instituições reproduzirão no virtual o modelo centralizador no 
conteúdo e no professor do ensino presencial. (MORAN, 2005, p. 2) 

 

Conforme Iannone (2006) cabe também ao espaço local de base, da 

comunidade esforços espontâneos como medidas de pressão para mudanças 

efetivas por parte de governos e sociedade civil para as melhorias de gestão da 

escola, com vistas ao aumento de eficácia em seus procedimentos e práticas, 

tendo na figura do gestor ponto chave deste processo desencadeador de 

mudanças.  

Apesar de lentas, algumas mudanças podem ser identificadas, entre 
elas, o aumento de investimentos em políticas públicas de formação 
de gestores educacionais. São esses novos gestores que poderão criar 
um novo local de trabalho, onde venham a liderar mudanças e partilhar 
informações e poder, com o uso de novas tecnologias num modelo 
educacional que promova a qualidade educativa. (IANNONE, 2006, p. 
38) 

 

A escola recebeu parcos recursos, o que fazer com ele? Trocar o telhado 

ou investir em novos bebedouros? O bom senso do diretor pode ditar a escolha 

prática desse dilema, mas porque não apostar no compartilhamento das 

decisões através do uso de pesquisas online, por exemplo? Aplicativos e 

ferramentas simplórias, como o “Google Forms”, podem ser muito úteis para 

pesquisas virtuais onde alunos, pais, professores e funcionários, além da 

comunidade em geral, podem se expressar livremente sobre qual o rumo da 

escola.  

Constata-se que existem diferentes realidades entre as escolas 

pesquisadas, a depender do nível socioeconômico do bairro da cidade 

pesquisada, porém também das iniciativas próprias da comunidade, professores 
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e gestores. Sobre o uso das tecnologias na escola ainda se vê de modo geral 

pouca utilização didática e gerencial, independentemente da disponibilidade ou 

não destes recursos. 
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Entrevista com diretores com fins de pesquisa para TCC de pós-graduação em 
Tecnologias para Educação Profissional do IFSC. 
 
Acadêmico: Filipe Albino Ferreira 
 
 Nossa pesquisa tem por objetivo estudar o uso das tecnologias para a 
promoção da gestão democrática na rede estadual de ensino no município de 
Tubarão. Dessa forma, contamos com sua colaboração para a realização 
desse trabalho. Responda dando a sua opinião de forma detalhada. 
 
Sua identidade será mantida em sigilo e não será apresentado no trabalho de 
conclusão de curso da especialização em Tecnologias para Educação 
Profissional do IFSC. 
 
Agradecemos a sua participação! 
 
  
 
Perguntas: 
 
1 – Como você verifica o uso de tecnologias de forma geral na escola em que 
você atua? 
 
2 – Como gestor, você utiliza tecnologias para facilitar seu dia a dia? Quais 
você utiliza e para que finalidade? 
 
3 – Você considera a sua gestão, uma gestão democrática? Por que?  
 
4 – De que forma você acha que o uso de diferentes tipos de tecnologias 
poderiam auxiliar a gestão democrática das escolas? Em sua opinião, qual a 
importância do uso de tecnologias na gestão democrática? 
 
5 – A secretaria de educação do Estado, ofereceu ou oferece alguma 
capacitação para gestores em relação ao uso de tecnologias? 
 
6 – Do seu ponto de vista, quais recursos, materiais, capacitações/cursos e 
ferramentas faltam para a sua escola poder efetivamente fazer uso das 
tecnologias na gestão democrática? Quais os obstáculos para isso acontecer? 

 
 
 

 
 
 
 
 

Entrevista com a presidente regional do SINTE (Sindicato dos 
trabalhadores em educação do estado de Santa Catarina) de Tubarão, Sônia, 
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com fins de pesquisa para TCC de pós-graduação em Tecnologias para 
Educação Profissional do IFSC. 

 
Acadêmico: Filipe Albino Ferreira 
 
 Nossa pesquisa tem por objetivo estudar o uso das tecnologias para a 

promoção da gestão democrática na rede estadual de ensino no município de 
Tubarão. Dessa forma, contamos com sua colaboração para a realização desse 
trabalho. Responda dando a sua opinião de forma detalhada. 

 
 
Agradecemos a sua participação! 
 
  
 
Perguntas: 
 
1 – Fale sobre a adoção do Diário Online na rede pública estadual. Como 

foi esta transição? Quais os pontos positivos e negativos você percebe após 
alguns anos de sua implementação na rede? 

 
2 – Como você verifica o uso de tecnologias de forma geral nas escolas 

da rede estadual da cidade de Tubarão? As políticas públicas do governo do 
estado têm sido suficientes no que diz respeito a equipamentos e formações 
específicas para cada nova tecnologia introduzida? 

 
3 – Santa Catarina conta com a escolha democrática de seus diretores. 

Como você avalia esta experiência catarinense e quais os problemas ainda 
observados para termos efetivamente uma gestão escolar realmente 
democrática? 

 
 
4 – Em sua opinião quais os grandes entraves para as escolas utilizarem 

as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) de forma mais eficaz, 
aliando-as, por exemplo, à gestão democrática? 

 


