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RESUMO 
 
 
O presente artigo discutiu sobre as possibilidades de aprendizado mediado pelas novas 
tecnologias de informação e comunicação, tendo como objeto de estudo o Curso Gestão 
Escolar e Tecnologias desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Do 
referido estudo surge o seguinte questionamento: até que ponto o curso Gestão Escolar e 
Tecnologias proporcionam e colaboram com a disseminação responsável das TIC no 
âmbito escolar? Conclui-se pela necessidade de utilização e disseminação das TIC, na 
formação dos gestores escolares, pois são eles responsáveis em, de forma coerente com a 
realidade escolar, gerenciar todo o processo de aquisição, compartilhamento e utilização 
das TIC nas escolas, a fim de criar-se e inovar-se o aprendizado, objetivando uma cultura 
que valorize o aprendizado continuo e trabalho em equipe.  
 
Palavras chave: Tecnologia; Aprendizagem; Formação de gestores escolares. 
 
ABSTRACT 
 
This article discussed about the possibilities of learning mediated by new information 

technologies and communication, with the object of study the School Management and 

Technology Course developed by the Education Department of the State of Bahia. Of the 

study the following question arises: to what extent the current School Management and 

Technologies provide and cooperate with the responsible dissemination of ICT in schools? 

The results confirmed the need for the use and dissemination of ICT in the training of 

school managers, since they are responsible in a way consistent with the school, manage 

the entire process of acquisition, sharing and use of ICT in schools in order to to create 

and innovate to learning, aiming at a culture that values continuous learning and 

teamwork. 
 
Keywords: Technology, Learning, Training of school managers. 
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INTRODUÇÃO 
 

O mundo contemporâneo delineia-se como um palco de mudanças aceleradas e de 

uma realidade sócio-econômica e cultural radical no qual os diversos atores sociais 

equilibram-se no sentido de adaptarem-se à nova ordem imposta pelo modelo vigente. A 

dinâmica mundial, que traz no seu bojo transformações no cotidiano das pessoas, das 

organizações e no próprio cenário global, remete à necessidade de explorar novos 

conceitos, contextos, formas de organização, tecnologias, ou seja, novos paradigmas de 

construção coletiva da nova sociedade mais democrática, justa e efetivamente alinhada 

com todo o dinamismo que se apresenta. Hodiernamente, a importância da cultura digital 

impõe à reflexão sobre interação e comunicação humana notadamente aquelas que têm 

como meio as diversas mídias. Silva (2002, p. 25) sinaliza: 

 

[...] Pode-se dizer que a cena interativa, tomada genericamente como interação 
da emissão e recepção, é tão antiga quanto as primeiras manifestações 
comunicacionais entre os seres humanos. No entanto, em nosso tempo, é 
explícita a pregnância tanto do termo interatividade quanto das práticas 
comunicacionais ditas interativas. 

 

As ferramentas de educação à distância buscam atender, atualmente, às 

necessidades de inclusão, emancipação dos sujeitos, melhoria das práticas de gestão, 

aperfeiçoamento das pessoas e das organizações a partir da interação proposta pelos 

ambientes virtuais de aprendizagem.  Outrossim, tais ambientes também podem derivar 

para a, qualificação  além de compreender as relações que envolvem os seres humanos.  

Desse modo, verifica-se a necessidade de entender-se educação como um processo de 

comunicação. Nesse sentido Freire (2007, p. 47) assevera: “saber que ensinar não é a 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. Assim, a construção, socialização e disseminação do conhecimento estaria 

vinculado à interação dos sujeitos criando possibilidades para a reflexão, a autonomia e o 

aprendizado contínuo. 

 
 [...] a comunicação mediada por computador está afetando a sociedade e 
influenciando a vida das pessoas e a noção de comunidade. Por isso, muitos 
autores optaram por definir as novas comunidades, surgidas no seio da CMC por 
‘ comunidades virtuais’ (Rheingold, 1996, Palácios, 1998, Donath, 1999, Smith, 
1999, Wellman e Gulia, 1999Paccagnella, 1997, entre outros.) (RECUERO, SD, 
p.5). 
 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
3 

A teia de saberes que se desenvolve a partir de uma experiência virtual pode ser o ponto de 

partida para criar um sentimento de pertencimento nos participantes de modo que se 

tornem mais autônomos, criativos e inovadores, agregando valor à sua vida e das pessoas 

que pertencem ao novo tecido social que se desenvolve e se sustenta através de um espaço 

construído coletivamente e que busca novos modos de convivência sociais mais alinhados 

com um novo mundo que se descortina para além do espaço e das fronteiras. 

 

1 A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

A dinâmica da sociedade atual, cujas características foram forjadas no arranjo 

societário pós-industrial e intensificadas com a instalação da alta modernidade, trouxe no 

seu cerne uma série de exigências e mudanças nos perfis sócio, econômico e cultural, 

impondo às pessoas e organizações uma nova ordem. Torna-se evidente que este novo 

cenário provém de um estado de coisas cujas evidências levam à definição de uma nova 

sociedade. Com efeito, estas questões remetem à avaliação das novas demandas que 

surgem a partir das imposições do recente paradigma econômico-social, ou essa nova 

ordem mundial que suscita a necessidade do redesenho das profissões, das relações de 

trabalho, de competências, inovação, criatividade como também novas formas de 

elaboração do conhecimento e aprendizagem. Neste sentido, as ferramentas utilizadas no 

gerenciamento da informação e do conhecimento são de importância fundamental para a 

construção do capital intelectual e das competências, habilidades e atitudes dos indivíduos. 

Sendo assim: 

 

As transformações ocorridas desde as últimas duas décadas do século XX, 
capitaneadas pelo extraordinário desenvolvimento e difusão das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), têm sido interpretadas como sinalizadoras da 
emergência de um novo padrão sociotécnico-econômico 
O desenvolvimento e a difusão de um conjunto de tecnologias “genéricas” 
(particularmente as TIC), tendo como núcleo central a maior capacidade de 
tratamento da informação, possibilitam a transmissão, o processamento e o 
armazenamento de grandes quantidades de dados e informações a baixo custo e a 
alta velocidade, viabilizando diversas aplicações. A partir desses 
desenvolvimentos e de modo associado a uma série de inovações de toda ordem, 
transformam-se as estruturas e práticas de produção, comercialização e consumo, 
de cooperação e competição entre os agentes, ou seja, a própria cadeia de 
geração de valor. (ALBAGLI, 1999, p. 1) 

 

Com o avanço da tecnologia impactando todas as áreas da atividade humana e, 

portanto, tornando-se característica fundamental da nova sociedade, convencionou-se 

chamar a contemporaneidade, a partir da importância assumida pelas novas TIC, era 
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digital. Neste tempo, a relevância que a informação assume nos processos de construção e 

socialização do conhecimento e da criação nas organizações é inegável e, portanto, torna-

se imprescindível conhecer e reinventar os meios e ferramentas pelos quais ela se 

dissemina. 

O conceito de tecnologia é aqui compreendido como uma construção histórica e social da 

humanidade para melhorar sua qualidade de vida e ampliar suas possibilidades de 

compreensão e transformação do mundo físico e social. Ainda que possamos discutir se o 

que estamos socializando é conhecimento ou não, são incontestáveis as transformações 

ocasionadas a partir do acesso ao computador, a internet e as tecnologias digitais. E essas 

transformações atingem, também, o ambiente escolar. 

A era digital ainda nos remete à transformação cultural, onde as comunidades 

passam do real para o virtual em poucos segundos, favorecendo e ampliando o campo da 

comunicação, de modo a interagir com grupos de pessoas em qualquer localidade. Dessa 

forma, conectar-se ao mundo digital passou a ser um fator relevante e impreterível na 

sociedade contemporânea. 

Outrossim, a sociedade deve estar preparada para a velocidade em que a 

informação se dispõe. A era digital trouxe contribuições inexoráveis à sociedade 

contemporânea, entretanto, tornaram-se imprescindíveis a discussão de temas como 

informação e conhecimento no sentido de desvendar as necessidades dessa sociedade e 

compreendê-la melhor, objetivando o desenvolvimento das pessoas e organizações e a 

conseqüente melhoria de vida dessa sociedade e das regiões onde se inserem. Para Lemos: 

 

[...] Reconhece-se, portanto, no contexto atual de intensa competição, que o 
conhecimento é base fundamental e o aprendizado interativo é a melhor forma 
para os indivíduos, empresas, regiões e países estarem aptos a enfrentar as 
mudanças em curso, intensificarem a geração de inovações e se capacitarem para 
uma inserção mais positiva nesta fase. (LEMOS, 1999, p. 123) 

 
Destaca-se que não basta ter acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, 

mais do que isto, é necessário dispor de conhecimentos suficientes para fazer uso das 

mesmas. Mais ainda, é preciso haver condições reais e adequadas para que os 

conhecimentos sejam postos em prática, em prol da resolução de problemas em seus 

contextos. Isto requer desenvolvimento de novas competências e capacidade inovativa. 

Portanto, cabem as organizações promoverem condições que permitam aos indivíduos e 

grupos a criação e conversão de conhecimento e aprendizagem organizacional.  

Investimento e valorização no desenvolvimento de competências e na capacidade de 
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aprender e inovar em processos que envolvam interações sociais, humanas, gestão do 

conhecimento acompanhada ou não de recursos tecnológicos. 

 
 
 
2 GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS: UM OLHAR SOBRE O PROJETO  
 
 
 

A Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP através programa de Pós-Graduação 

em Educação: Currículo concebeu e desenvolveu no ano de 2004, em parceira com a 

Microsoft Brasil, o projeto Gestão Escolar e Tecnologias. A primeira experiência foi 

desenvolvida na rede de ensino estadual de São Paulo e seu objetivo prioritário era 

“propiciar a incorporação de tecnologias na gestão escolar por meio da preparação das 

lideranças que atuam nas diretorias de ensino e nas escolas” (ALMEIDA, 2006, p. 109).   

O Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED desenvolvia nesta 

época em parceria com as Secretarias de Educação o programa de Capacitação a Distância 

para Gestores Escolares – PROGESTÃO. As avaliações deste programa indicavam a 

necessidade de incluir a temática da formação dos gestores para a inserção dos recursos 

tecnológicos na gestão escolar. Desta forma, estabelecem parceria a PUC-SP, a Microsoft, 

o CONSED e as Secretarias de Educação convidadas a aderir ao programa em 2005. 

O projeto Gestão Escolar e Tecnologias é um curso na modalidade de formação em 

serviço, que se propõe articular teoria e prática. É modular e combina estudo presencial e a 

distância que acontece em ambiente virtual de aprendizagem suportado numa Solução 

Microsoft. Ambiente virtual fundamentado numa concepção de aprendizagem 

colaborativa, ou seja, um espaço onde todos são aprendizes. As atividades são propostas 

considerando o cotidiano real do trabalho escolar, encorajando o trabalho coletivo na 

resolução de situações complexas e conflituosas, características do dia a dia, onde as 

soluções dependem das condições em que se realizam de fato, incentivando a criatividade 

na descoberta de alternativas inovadoras.  

 

2.1 CONCEPÇÃO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

 

O design do ambiente virtual de aprendizagem pode ser visto como uma analogia 

ao espaço escolar. Ao visitante é disponibilizado o Espaço Aberto com noticias sobre 

educação, gestão escolar e atualidades afins, a proposta do curso, seus objetivos, 
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metodologia, organização e estrutura curricular, link para os parceiros, depoimentos e 

experiências publicadas por alunos do curso.  

Como na escola, aqui também, vamos encontrar espaços reservados aos atores 

internos acessíveis apenas depois do cadastramento no curso. Meu Espaço é um lugar para 

registro de informações pessoais e de desempenho e para publicação de projetos e 

depoimentos. 

No Curso a sala de aula é lugar privilegiado para troca de conhecimentos e saberes. 

Nele o aluno interage com colegas e professor, acessa aos módulos com seus conteúdos, 

atividades e as ferramentas de aprendizagem do curso.  

 

2.2 OBJETIVOS 

 

O curso Gestão Escolar e Tecnologias comporta objetivos que envolvem a escola, o 

órgão central, secretarias de educação, a pesquisa e desenvolvimento sendo estes tanto 

numa perspectiva pedagógica quanto técnica científica. 

Na perspectiva da escola o objetivo é criar condições para que os gestores possam 

desenvolver competências para o uso das tecnologias da informação e comunicação no 

cotidiano da escola e da gestão escolar e assim, apóiem e promovam condições para que os 

professores incorporem essas tecnologias à prática pedagógica, favorecendo aos alunos na 

construção de uma aprendizagem significativa. Em última analise busca-se alcançar a 

melhoria do processo ensino aprendizagem. 

No que concerne às Secretarias de Educação a concepção de transferência de 

tecnologia adotada nesta experiência permite que estas através de seus professores e 

especialistas construam competência técnica, gestora e pedagógica capaz de dar 

continuidade ao desenvolvimento de ações estratégicas na área. 

Assim, a formação desse corpo técnico-pedagógico ocorreu em paralelo à formação 

continuada dos gestores permitindo que no processo de ação-reflexão-ação fosse 

consolidada as competências e habilidades necessárias ao processo de formação. 

Do professor colaborador espera-se que oriente a ação pedagógica no ambiente 

virtual do curso Gestão Escolar e Tecnologias, que combine competência pedagógica, 

competência técnica e de gestão, capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade e 

liderança.  
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2.3 ESTRUTURA E DESIGN 

 

O curso tem sua estrutura curricular organizada em eixos temáticos que, partindo 

do diagnóstico do contexto escolar relativo ao modelo de gestão praticado, dos recursos 

tecnológicos disponíveis e seus usos propõem a efetivação na prática de um plano de ação 

amplo e eficaz de utilização dessas tecnologias na gestão escolar abrangendo às dimensões 

administrativa e pedagógica.  

O design do curso e as ferramentas disponíveis privilegiaram a colaboração, a 

interatividade e a autonomia. A agenda é usada para informar atividades e prazos a serem 

realizados visando organizar a ação pedagógica, compartilhando responsabilidades. 

Correio eletrônico espaço de comunicação entre os alunos da turma. O E-Professor 

destinado à comunicação professor/aluno para esclarecer dúvidas e feedback. Fórum 

espaço privilegiado de aprendizagem onde são debatidos os temas em estudo. Portfólio 

espaço individual para postagem e socialização das atividades e outras fontes de referência, 

aqui também a interatividade é priorizada através dos comentários que cada colega oferece 

às atividades disponibilizadas, buscando construir a partir da analise e reflexão um saber 

coletivo. Bate-papo recurso de interação síncrona que favorece a negociação e o 

envolvimento da turma na resolução de questões comuns bem como na sistematização dos 

temas de estudo. Biblioteca onde é disponibilizado módulo a módulo o acervo teórico do 

curso, planilhas de avaliação de entrada e saída.  

 

2.4 ORGANIZAÇÃO: CURRICULAR E METODOLÓGICA 

 

O curso Gestão Escolar e Tecnologias é modular e tem uma carga horária que pode 

variar entre 60 e 80 horas aula, de acordo com as especificidades locais.  

O primeiro módulo é presencial e objetiva familiarizar o gestor com o ambiente 

virtual de aprendizagem, seus objetivos, metodologia e ferramentas, além de construir os 

vínculos de suporte à formação da rede de aprendizagem.  

O segundo módulo desenvolve-se à distância e tem como objetivo efetivar na 

prática uma ação envolvendo a gestão dos recursos tecnológicos na escola e a construção 

de uma proposta coletiva de trabalho. 

O terceiro módulo é presencial e visa a socialização entre as escolas parceiras das 

estratégias encontradas, no sentido de desencadear o processo de construção coletiva do 

projeto de gestão das tecnologias da informação e comunicação.  
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No quarto e último módulo, à distância, pretende-se a construção de um projeto coletivo de 

gestão das tecnologias da informação e comunicação na escola.  

As atividades em cada módulo combinam momento de reflexão individual e grupal. 

Reflexão individual sobre a própria prática gestora, buscando ampliar a compreensão sobre 

mecanismos e estratégias de aprendizagem e as representações pessoais que faz da escola, 

em que atua de fato, seus colegas professores, alunos e sobre si próprio como educador no 

seu contexto cultural e social. É no memorial reflexivo e síntese dos memoriais que o 

gestor registra essas representações, tendo a oportunidade de acompanhar, analisar e 

interpretar o próprio processo de aprendizagem, numa auto–avaliação de modo que 

compreenda suas dificuldades, resistências e avanços. 

Atividades que privilegiam a reflexão da equipe reúnem membros da mesma escola 

visando identificar perfil e vocação institucional no contexto da realidade local. Em 

seguida iniciar-se um esboço de uma proposta de ação dos recursos tecnológicos que, 

embora tenha como meta atingir as tecnologias da informação e comunicação, não se 

restringe a esta, tendo sim como referência as tecnologias disponíveis e acessíveis na 

realidade escolar. 

A seqüência didática planejada garante no desenvolvimento do curso o registro do 

processo de construção coletiva do projeto de gestão dos recursos tecnológicos bem como 

o compartilhamento desta construção, suas dificuldades, tomadas de decisões, retrocessos e 

avanços.A avaliação do curso se dá no processo e, refletindo os fundamentos de 

autonomia, colaboração e inovação na gestão, considera a perspectiva de desenvolvimento 

individual através da auto-avaliação e o envolvimento na tarefa coletiva de produzir um 

projeto de gestão dos recursos tecnológicos dentro da efetiva condição da escola em que 

atuam. 

 

3 EXPERIÊNCIA DO CURSO GESTÃO ESCOLAR NA BAHIA 

 

Na Bahia o curso aconteceu em duas edições, no ano de 2006, na primeira edição 

contemplou escolas de ensino médio da capital e interior, cujos gestores tivessem 

participado do Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares-

PROGESTÃO ou estivessem em curso naquele ano. A segunda edição atendeu gestores 

das escolas de ensino fundamental da capital. Estes gestores não cursaram o 

PROGESTÃO, desde quando a clientela preferencial deste curso houvesse sido o ensino 

médio. O PROGESTÃO é um programa de capacitação para gestores escolares concebido 
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pelo CONSED e desenvolvido em parceria com Secretarias de Educação. A Bahia aderiu 

ao PROGESTÃO em 2003 realizando o programa em escolas de ensino médio de todo o 

Estado. 

Cabe aqui destacar que se observou significativa diferença nos resultados entre 

escolas de ensino médio e fundamental em especial na dimensão tecnológica, ponto este 

que pode ser reflexo do fato de que a opção na disponibilidade dos equipamentos de 

informática tem recaído nas escolas de ensino médio, marcando a desigualdade entre esses 

níveis de ensino. 

A amplitude como o conceito de tecnologia é concebido no curso Gestão Escolar e 

Tecnologias permitiu que cada escola pudesse conceber seu projeto de gestão dos recursos 

tecnológicos a partir de seus próprios limites e possibilidades. Desta forma, nos municípios 

onde as dificuldades de conexão da internet são mais intensas, observamos uma forte 

tendência na opção do rádio escolar como mídia informacional e comunicacional 

preferencial. Evidência registrada nos relatos dos gestores cursistas. 

“Apesar de ter três computadores em pleno funcionamento no colégio, nenhum deles está 

conectado à internet”. (LUCILENE - COLÉGIO ESTADUAL ERALDO TINOCO MELO – DOM 

MACEDO COSTA). 

Entretanto, pode-se observar nas escolas trabalhadas a crescente demanda por 

mídias digitais, acesso a internet e compreensão por essa articulação com uma gestão 

democrática. Sobre esta demanda os gestores cursistas registram: 

“Sempre procuro me atualizar fazendo cursos, os mais recentes foram o do PEI, 

Progestão, TV na Escola e os Desafios de Hoje, este à distância, e agora enfrentamos esse 

novo desafio: Gestão Escolar e Tecnologias”. (ALEXANDRA – COLÉGIO MODELO LUIS 

EDUARDO MAGALHÃES - SANTO ANTONIO DE JESUS). 

“Estou enfrentando as dificuldades no sentido de concluir o curso porque sei o significado 

que ele tem. O curso é muito bom, oferece interação, comunicação, informação... além de 

contribuir para o crescimento profissional. Acredito que esse curso vai beneficiar uma 

instituição que necessita de inovação: a escola”. (MIRIAN - COLÉGIO ESTADUAL LUIS 

EDUARDO MAGALHÃES – MUNIZ FERREIRA). 

 O curso Gestão Escolar e Tecnologias aconteceu na Bahia em duas edições através 

da rede composta de 16 unidades do Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE, atendendo 

139 escolas de ensino médio, e 24 de ensino fundamental. Foram inscritos no total das 

edições 684 cursistas, destes 483 concluíram o curso, o que representa 70,6% de inscritos.  
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Característica singular que merece registro é que na maior parte das vezes o curso 

realizou-se através do uso de CD-ROM e atendimento presencial aos gestores por 

professores especialistas em visita as escolas, denotando uma forte característica de curso 

presencial no suporte às colaborações on-line entre equipes gestoras. 

Contudo, com base nos registros e avaliações dos gestores cursistas é possível 

considerar a experiência como satisfatória. Ainda que, tenham sido enfrentadas 

dificuldades na implantação do curso, um projeto pioneiro realizado em condições técnicas 

adversas, principalmente no que se refere ao aspecto específico de computadores e internet. 

Enfim, a experiência sinaliza que estamos numa fronteira cuja transposição abre a 

novos horizontes. Falamos de educação, de formação continuada na qual podem ser 

parceiros modelos tanto presenciais quanto a distancia, conceito este passível de 

interpretações. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A experiência realizada torna evidente a necessidade da utilização e disseminação 

das TIC, notadamente na formação dos gestores escolares, pois são eles responsáveis em, 

de forma coerente com a realidade escolar, gerenciar todo o processo de aquisição, 

compartilhamento e utilização das TIC nas escolas. Sobretudo, a participação em curso de 

formação que promova condições de consolidação da gestão dos recursos tecnológicos nas 

escolas públicas a fim de criar-se e inovar-se o aprendizado, objetivando uma cultura que 

valorize o aprendizado contínuo e o trabalho em equipe.  

A experiência permitiu que os laboratórios de informática das escolas que até então 

se encontravam fechados e ociosos fossem abertos e inseridos no cotidiano escolar, 

favorecendo que uma nova concepção sobre o uso das TIC ganhasse novos adeptos, agora 

na figura dos gestores. Apesar de ter sido necessário utilizar recurso presencial e uso de 

mídias em substituição ao ambiente virtual de aprendizagem para que os gestores 

concluíssem o curso, em alguns casos, o desafio lançado aos gestores repercutiu de 

maneira positiva principalmente para transformar as idéias sobre as contribuições das TIC 

para a gestão administrativa e pedagógica das escolas.  

Fato relevante na operacionalização do curso na segunda edição realizada foi o 

aproveitamento de gestores da rede estadual como tutores no curso. De fato gestores da 

rede com larga experiência em gestão escolar, que haviam sido cursistas do PROGESTÂO 

e que também haviam participado na primeira edição do curso Gestão Escolar e 
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Tecnologias, aceitaram o desafio de atuar como tutores em colaboração com a equipe 

técnica da Secretaria agregando valor inovacional e de gestão a experiência.   

Enfim, com a experiência do curso Gestão Escolar e Tecnologias o Governo do 

Estado da Bahia empreendeu de forma positiva, observando as pistas do caminho, passos 

concretos no sentido de enfrentar os desafios que a sociedade do conhecimento apresenta. 

Entrementes, são necessários ainda alguns ajustes a fim de possibilitar que as políticas 

públicas, sobretudo àquelas alinhadas com a formação de gestores, possam, efetivamente, 

emergir das demandas dos atores que vivenciam e fazem a educação no Estado da Bahia. 

Uma ampla compreensão da escola e suas relações com as tecnologias da informação e 

comunicação podem orientar o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas de 

formação das equipes escolares, capazes de responder com inovações organizacionais às 

atuais demandas dos nossos dias. 

Esta temática ainda não foi suficientemente explorada no âmbito da instituição 

escolar e dos processos organizacionais e da gestão. Antes se configura um campo aberto à 

investigação no que concernem as tendências de abordagem metodológica e novos 

instrumentos de pesquisa empírica capazes de revelar questões ainda não descritas e 

possíveis conexões.  
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