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RESUMO 

O acelerado desenvolvimento tecnológico muda culturalmente o acesso às informações e 
conhecimento em nossas vidas e na escola. Investigar como os dados gerados pela tecnologia 
da informação são utilizados pelo gestor escolar ainda é um campo pouco explorado.  Este é o 
tema central da pesquisa em andamento no curso de Mestrado em Educação da UNISANTOS, 
que tem por objetivo investigar a percepção dos diretores de escola da rede municipal quanto 
à utilização de dados informacionais gerados na rede e para a rede para a gestão escolar. 
Adota-se a abordagem qualitativa com análise de documentos e questionários para a 
compreensão da perspectiva desse gestor escolar. 
 
 
ABSTRAT 
The accelerated technological development culturally changes access to information and 
knowledge in our lives and at school. Investigating how the data generated by information 
technology are used by the school manager is still an unexplored field. This is the core subject 
of ongoing research in the UNISANTOS Master of Educational course, which aims to 
investigate the perception of municipal network school principals regarding the use of 
informational data generated by network and to the network for school management. A 
qualitative approach to document and questionnaires analysis is used in order to understand 
the perspective of the school manage. 
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INTRODUÇÃO 

 Os tempos atuais são marcados pelo avanço tecnológico. Nas últimas décadas, a rotina 

da vida das pessoas foi sendo alterada independente de sua condição social. Os equipamentos 

eletrônicos foram tomando espaço nas indústrias, comércio e residências e as pessoas se 

adaptando as novas situações.  

Com maior resistência ou não a cada introdução de novas tecnologias, todos tiveram 

suas vidas afetadas, desde a pessoa mais humilde, que utiliza um cartão eletrônico para 

receber um benefício do governo, até os que têm acesso aos aparelhos eletrônicos mais 

sofisticados e de última geração.  

Libâneo (2009) destaca como é facilmente percebida por nós a revolução 

microeletrônica, pois nosso cotidiano está repleto de objetos de uso pessoal, de utensílios 

domésticos e serviços gerais como cartão eletrônico, balanças entre outros que se tornaram 

comuns e imperceptíveis a nossa rotina diária.  

Esse conjunto de inovações promove alterações nos hábitos, necessidades e costumes 

na vida das pessoas, tendo como maior destaque o uso do computador, que Lévy (2000, p.44) 

define como “uma montagem particular de unidades de processamento, de transmissão, de 

memória e de interfaces para entrada e saída de informações”, se tornou sinônimo de 

modernização, eficiência e produtividade. Libâneo (2009) cita que o computador está presente 

nos mais diversos campos de atividade humana, e que as suas possibilidades são infindáveis, 

criando o que ele denomina de cultura digital, o que incute em muitos, de alguma forma, 

sentirem-se coagidas a possuir e utilizar  os equipamentos, para não ficarem a parte das 

atividades que realizam. 

As novas tecnologias minimizaram as distâncias geográficas e expandiram a 

comunicação. Hoje, redes científicas e tecnológicas ligam entre si centros de pesquisa e 

empresas do mundo inteiro, apesar das desigualdades sociais das populações carentes que não 

dispõem do mesmo nível de acesso às novas tecnologias. 

As mudanças tecnologias alteraram desde compra em um simples mercado até a mais 

sofisticada intervenção cirúrgica, isso sem entrar no campo econômico e industrial. 

Esta conectividade instantânea de qualquer ser humano, de qualquer unidade 
residencial ou de trabalho, em termos de informação e de comunicação, gera, 
por sua vez, uma dramática transformação nas relações humanas: a Internet vem 
pela primeira vez colocar à disposição de qualquer pessoa com os 
conhecimentos e recursos necessários – e se trata aqui de uma condicionante de 
imensa importância – a possibilidade de se comunicar a partir de qualquer 
ponto, com qualquer outro usuário do planeta. Forma-se rapidamente o que tem 
sido chamado de sociedade em rede. A Internet é simplesmente o sistema de 
suporte organizado à comunicação planetária (DOWBOR, 2008, p. 23-24). 
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As mudanças vão muito além da introdução no mercado comercial de novos aparelhos 

eletrônicos. A inserção da tecnologia de informação e comunicação transforma a própria 

concepção de ensino, pois, de acordo com Libâneo (2009), hoje se aprende nos mais diversos 

locais e os espaços de obtenção de conhecimentos são cada vez mais abrangentes, que incluem  os 

centros de informação nos vídeos e no computador. 

Os avanços da tecnologia de comunicação foram ocorrendo de forma mais ágil e 

rápida após a invenção do telégrafo elétrico, depois pelos meios de comunicação de massa e 

chegando aos nossos dias com a rede de comunicação – Internet. “Se o século XX foi o século 

da produção industrial, dos bens de consumo durável, o século XXI será o século da 

informação, da sociedade do conhecimento” (DOWBOR, 2008, p. 37). 

Os equipamentos eletrônicos de comunicação foram evoluindo de grandes máquinas 

de alto custo a aparelhos populares, com diminuição de tamanho, cabos e fios e ainda 

comercialização com preços acessíveis às camadas da população menos favorecidas. 

A transformação tecnológica como nos diz Dowbor (2008, p.19), gera 

 ...impacto em todo universo social, e criando novas dinâmicas onde o 
conhecimento vai se tornando gradualmente central. A transformação 
envolve praticamente todas as áreas de atividade: economia, política, cultura, 
a própria organização do tecido social e das nossas relações, além de 
provocar uma mudança radical de como utilizamos o nosso principal recurso 
não-renovável, o curto tempo da nossa vida.  
 

Os avanços tecnológicos de informação e conhecimentos trouxeram os sistemas 

informacionais. Libâneo (2009) destaca que a revolução informacional é marcada pelo avanço 

das telecomunicações, dos meios de comunicação – mídia - e novas tecnologias de 

informação. As informações circulam em muito menos tempo. A Internet interliga 

computadores em rede permitindo navegar pelo mundo por meio de microcomputadores. 

Nesse cenário de desenvolvimento tecnológico, temos na informática um novo campo 

de conhecimento, com conceitos próprios e várias áreas de especializações. Para o processo 

de implantação de um sistema informatizado é necessário absorver alguns conceitos em outras 

áreas de conhecimento.  

No dicionário Houaiss, temos que informática é “ramo do conhecimento dedicado ao 

tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos do 

tratamento de dados”. O termo “sistema” é utilizado em várias áreas de conhecimento, mas 

traz em si o sentido de conjunto de elementos que se organizam. O dicionário Houaiss 

apresenta trinta e uma definições, sendo que a primeira é a base para a utilização na própria 

informática, ou seja, compreendendo-a como um “conjunto de elementos intelectualmente 

organizados”. 
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 Dowbor (2008) destaca que a informática, associada às telecomunicações permite: a) 

estoque de forma prática e cada vez mais simples, um grande volume de informação; b) 

acesso a banco de dados sociais e individuais de uso simples e prático; c) transmissão da 

informação de forma flexível, de baixo custo e preciso; d) integração da imagem fixa ou 

animada, do som ao texto; e) manejo de sistemas sem ser especialista, isto significa que a 

utilização de um sistema não necessita que o usuário aprenda uma linguagem de 

programação.  

 Neste último item o fator humano é essencial para a utilização do sistema. Dowbor 

(2008, p. 26), a esse respeito cita que os programas classificados como redes sociais podem 

ter “o processo pouco mais complicado que o da aprendizagem do uso da máquina de 

escrever, mas exige também uma mudança de atitudes frente ao conhecimento de forma geral, 

mudança cultural que esta sim é freqüentemente complexa.” 

 A gama de dados oferecida pela tecnologia de informação e a forma como são 

trabalhados é o essencial na utilização da tecnologia. Ganha-se tempo para  acesso aos dados 

e espaço para o armazenamento de informações, mas é o homem e não a máquina que fará a 

diferença na aplicação desse conhecimento. Dowbor (2008, p. 9) destaca que “... as 

tecnologias sem a educação, conhecimentos e sabedoria que permitam organizar o seu real 

aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior escala os mesmos erros.” 

 As novas tecnologias da informação incidem também na área da educação e para 

Dowbor (2008, p.53) “É importante ter presente que as novas tecnologias colocam desafios 

organizacionais na escola, mas também colocam desafios institucionais mais amplos ao 

sistema educacional em geral.”  

  A tecnologia de informação disponibiliza, em rede, dados que possibilitam à escola ter 

uma visão mais ampla da comunidade escolar onde está inserida. Essa dimensão se estende a 

vários campos de atendimento ao aluno: assistência social – Bolsa Família, condições de vida 

– Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), educação _  Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), Prova Brasil, índice de analfabetismo, finanças, população , saúde 

entre outros.  

 Outros dados são gerados na própria escola, como o registro das movimentações do 

aluno como permanência, transferência e abandono, o rendimento escolar que indica 

aprovação e reprovação, o número de alunos atendidos por tipo de ensino e por turma, entre 

outros e retratam a particularidade de cada unidade escolar e o conjunto dessas informações a 

rede de ensino em que está inserida.  

 A tecnologia da informação possibilita a reunião desses dados em sistemas 
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informatizados que permitem atualização quase total e em tempo real. O estudo do uso dos 

dados de um sistema dessa natureza na gestão escolar deu origem à investigação relatada 

neste artigo, que apresenta seus primeiros passos norteados pela questão: qual a percepção do 

diretor de escola sobre o uso dos dados de um sistema, que a escola alimenta e ao qual tem ele 

acesso? 

 Este texto descreve brevemente o Sistema Integrado de Gestão Escolar – SIGES 

implantado em uma rede escolar municipal, situa a escola como uma organização educativa e 

seu espaço de autonomia, detalha o caminho percorrido até o momento, assim como os dados 

coletados e as considerações preliminares. 

 

UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO ESCOLAR: O SIGES 

Um sistema de informação refere-se a um sistema automatizado que organiza, coleta, 

processa, transmite e dissemina dados. Em um sistema de informação várias partes trabalham 

juntas, com o objetivo de um fluxo mais confiável e menos burocrático. Um sistema de 

informação bem desenvolvido permite maior agilidade e organização dos dados, redução de 

custos e ganho de produtividade.    

 O sistema de informação gera dados que são a matéria bruta. Os significados que são 

associados a esses dados geram uma informação. Assim, a um mesmo dado pode ser 

associado diversos valores, conforme o contexto, a sociedade e todas as variáveis possíveis. 

Esse dado visto com o valor a ele atribuído torna-se uma informação. As experiências 

anteriores envolvendo essa informação nos remetem ao conhecimento, que é um dos 

indicadores para a utilização dessa informação.  

 Fazendo uma incursão nos conhecimentos da área de informática, Bio (1996, p.29) 

assim apresenta tais conceitos: 

Quanto à “informação”, haveria muitas formas de conceituá-la, depende do 
ângulo de observação e do campo de conhecimento em que se busque tal 
conceito. Do ponto de vista mais específico de sistemas de informação, 
examina-se o conceito a partir do entendimento da informação como 
resultado do tratamento de dados. Assim, pode-se entender o dado como um 
elemento da informação (um conjunto de letras ou dígitos),que,  tomado 
isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém 
significado intrínseco. Por exemplo, as anotações “Cia. XYZ S.A”, “Cr$ 
30.000,00”, “saldo devedor”, por si sós não transmitem um informação, são 
apenas dados. Entretanto, quando se diz: “Cia. XYZ S.A. - saldo devedor = 
Cr$ 30.000,00”, aí, sim, a partir da associação dos dados, transmite-se um 
conhecimento. Portanto, o tratamento e a estruturação dos dados gera uma 
informação.  

 O SIGES é um sistema específico da área da educação e sua programação atende o 

segmento administrativo, relacionado a alunos e professores como os módulos Alunado e 
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Atribuição e o segmento pedagógico, com o módulo Avaliação. O desenvolvimento em 

linguagem e bases estruturais amplas permite a interligação dos três módulos, com a 

vantagem de poder migrar as informações de um módulo para outro.  

 O SIGES gera relatórios com as informações cadastradas, sempre atualizadas em 

tempo real, conforme as movimentações efetuadas no sistema. Os relatórios oferecem 

vários tipos de consulta, desde a visão macro - a rede de ensino até a micro - aluno, 

dependendo de como foi constrída a estrutura de desenvolvimento de cada relatório e sua 

finalidade. 

Os relatórios gerados pelo Sistema disponibilizam dados com a organização 

administrativa e o desempenho dos alunos atualizados a cada movimentação, permitindo ao 

diretor, discutir e direcionar, com a comunidade escolar, as ações que se façam necessárias 

para atingir os objetivos e metas estabelecidas na proposta pedagógica. Os dados acessíveis e 

a rapidez para obter os relatórios com os indicadores necessários para a avaliação de 

resultados e de processos tornam possível ao setor pedagógico atuar imediatamente nos 

pontos em que é necessário aprimoramento da qualidade do ensino.  O cadastro de alunos, de 

vagas disponíveis e registro dos alunos evadidos ou com excesso de faltas geram informações 

básicas que possibilitam o gerenciamento da demanda de alunos e o estudo de ações para 

retorno do aluno evadido ou faltosos. 

O SIGES tem como reconhecimento o Prêmio TI Governo - 2007 - categoria      e-

administração pública. O Prêmio TI Governo tem por objetivo divulgar e estimular as 

melhores iniciativas de governo eletrônico do Brasil. Os premiados foram escolhidos por sua 

relevância social e seu caráter inovador. O SIGES recebeu também o Prêmio Inovação em 

Gestão Educacional - 2008. O Prêmio Inovação em Gestão Educacional foi instituído pelo 

Ministério de Educação, sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP e tem por objetivo identificar experiências inovadoras 

em gestão educacional e disseminá-las. O projeto apresentado está disponível no Banco de 

Experiências Inovadoras em Gestão Educacional / INEP. 

A pesquisa em andamento não discute a importância do sistema para a rede municipal 

e todos os avanços que sua implantação significou. Procura discutir a mudança de cultura que 

parece não ter ocorrido da mesma forma entre os usuários do Sistema.  Este estudo tem 

origem na inquietação acerca da utilização dos relatórios gerados pelo SIGES. Como será que 

um sistema com essa gama de informações está sendo percebido pelo diretor de escola? Está 

sendo bem aproveitado pelos gestores escolares? Será que o SIGES é visto apenas como 

facilitador das atividades burocráticas que envolvem a rotina de uma secretaria de escola e do 
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registro de resultado das avaliações e não se leva em conta que os dados fornecidos podem 

subsidiar a tomada de decisões? 

 A inovação do sistema na rede municipal que está em foco neste estudo, não é um fato 

isolado nos dias atuais. O acelerado desenvolvimento tecnológico muda culturalmente o 

acesso às informações e conhecimento. A implantação do Sistema alterou procedimentos da 

escola e a adaptação dos usuários pode ter se dado de modo diferenciado, conforme a 

facilidade de cada um com a utilização da informática.  

 Além do SIGES, a escola passa por processos de avaliações externas, como o 

SARESP, a Provinha Brasil, o SAEB, cujos resultados ficam disponíveis para consulta pela 

Internet. Atualmente a escola dispõe de um conjunto de dados que necessitam ser valorados e 

utilizados como informação para a tomada de decisão. 

  Em uma visão ampla, toda a inovação tecnológica busca a redução do tempo e 

precisão das atividades. Diante deste quadro de novidades constantes, é necessário que ocorra 

também a mudança nos nossos procedimentos, adaptando-nos a novas situações.  

 

A ESCOLA: UM TERRENO INTERMEDIÁRIO DE DECISÃO 

 A escola também sente toda a transformação e se preocupa em atualizar suas ações no 

campo pedagógico para esse mundo tecnológico, pois “o aluno constrói gradualmente a sua 

visão de mundo a partir de um conjunto de espaços que hoje trabalham o conhecimento, e a 

conexão da escola com estes diversos universos, tornada possível pelas novas tecnologias que 

são essenciais” (DOWBOR, 2008, p. 47). 

 O contexto onde se desenvolve a pesquisa é a escola, entendida como “organização 

educativa complexa e multifacetada” (LIMA, 2001, p. 10). A idéia de organização remete a 

uma forma ordenada e estruturada de planejar uma ação e ter condições de efetivá-la. Assim, 

a escola como organização educativa tem princípios e procedimentos que estão relacionados à 

ação de coordenar todos os envolvidos no processo educativo, tendo em vista atingir os 

objetivos e preferências a que se propõe (LIMA, 2001). 

 A escola como organização é objeto de estudo de vários autores, como Lima (2001), 

Nóvoa (1992) entre outros.  No que se refere à organização escolar, Lima (2001) cita quatro 

modelos de organização: modelo político, modelo de sistema social, modelo 

racional/burocrático e o modelo anárquico e com destaque aos dois últimos modelos, salienta 

que “... a questão central da racionalidade e da tomada de decisões ser considerada pelos dois 

com idêntica importância, se bem caracterizada de forma distinta e mesmo antagônica” 

(p.21). 
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No modelo racional/burocrático apresentado por Lima (2001), a ação organizacional é 

proveniente de decisões bem definidas, isto significa que a escolha é uma ação de análise 

racional. Neste modelo a decisão deve ser intencional e direcionada ao alcance das finalidades 

propostas, tendo como suporte os meios técnicos e de conhecimento. 

O modelo burocrático, quando aplicado ao estudo das escolas, acentua a 
importância das normas abstratas e de estruturas formais, os processos de 
planeamento  e de tomada de decisões, a consistência dos objetivos e das 
tecnologias, a estabilidade, o consenso e o carácter preditivo das acções 
organizacionais. (LIMA, 2001 p. 24) 
 

 Lima (2001) demonstra a contradição entre o que a escola apresenta como modelo de 

organização e o que de fato ocorre em sua rotina. A escola em um modelo burocrático 

apresenta papéis bem definidos, rigidez, hierarquia de cargos e especialização. Em um 

universo que o autor denomina como “não oficial”, aparecem “os conflitos organizacionais, a 

definição problemática dos objetivos, as dificuldades impostas por uma tecnologia ambígua e 

as estruturas informais.” (p. 28). Situa-se assim o modelo anárquico de organização. 

 O modelo burocrático apresenta um processo definido de ações: identificar o 

problema, diagnosticar, decidir, implementar e avaliar, porém no cotidiano “... muitos de seus 

elementos são desligados, se encontram relativamente independentes, em termos de intenções 

e de acções, processos e tecnologias adoptados e resultados obtidos, administradores e 

professores, professores e professores, professores e alunos etc” (LIMA, 2001, p. 33). 

 A escola como organização não é exclusivamente burocrática, nem exclusivamente 

anárquica, porém a escola está “formalmente organizada e estruturada de acordo com o 

modelo imposto uniformemente em todo país” (LIMA, 2001, p. 40). 

 A escola como organização, é um espaço onde se tomam decisões educativas, 

curriculares e pedagógicas e Nóvoa (1993, p. 16) ainda enfatiza: 

As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não 
podem ser pensadas como qualquer fábrica ou oficina: a educação não 
tolera a simplificação do humano (das suas experiências, relações e 
valores), que a cultura da racionalidade empresarial sempre transporta. 
E, no entanto, a afirmação da especificidade radical da acção 
educativa não pode justificar um alheamento face a novos campos de 
saber e da intervenção. Mais do que nunca, os processos de mudança e 
de inovação educacional passam pela compreensão das instituições 
escolares em toda a sua complexidade técnica, científica e humana.  
 

 Será que eu, o gestor escolar, tem essa percepção da escola como organização 

educativa e da possibilidade de usar os dados disponibilizados no SIGES para tomar 

decisões? 
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 A escola como organização educativa e importante espaço de decisão, tem esse papel 

reforçado na legislação em vigor no Brasil. O capítulo III, do Título VIII da Constituição 

Federal em vigor é dedicado a educação e apresenta as linhas gerais norteadoras da 

organização educacional em todo país. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9394/96), com base nos princípios presentes na Constituição Federal, regulariza o 

sistema de educação nacional, estabelece a responsabilidade da União, do Estado, do Distrito 

Federal e dos Municípios e a incumbência da União, Estado, Distrito Federal, Municípios, 

estabelecimentos de ensino e docentes. 

 A Lei de Diretrizes e Bases tem como um dos seus princípios a gestão democrática do 

ensino público, preconizando a participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto político pedagógico e a comunidade escolar e local em conselhos ou instituições 

equivalentes. Fica subtendido que a escola terá espaço para tomada de decisões com algumas 

limitações, pois o artigo 12 da LDBEN 9394/96 estabelece que deve ser respeitadas as normas 

comuns e as do sistema de ensino. 

 “A idéia de autonomia, como autogoverno, remete que “..uma escola autônoma é 

aquela que governa a si própria” (MARTINS, 2002, p. 37), porém ao estar atrelada a 

regulamentação de um sistema de ensino, segundo Martins, a autonomia da escola fica 

delimitada a um campo de atuação que abrange a elaboração de projetos pedagógicos, 

escolha/eleição de alguns cargos da equipe escolar, escolha de materiais didáticos, definição 

de currículo da parte diversificada e busca de parcerias no setor privado. 

 Nóvoa (1993, p. 20) ao discorrer sobre a autonomia relativa da escola, refere-se “como 

um território intermediário de decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir 

as normas e valores do macro-sistema, mas que também não pode ser exclusivamente 

investida como um micro-universo dependente do jogo dos actores sociais em presença”.  

 Tem-se que a escola como organização educativa, com modelo de gestão participativo, 

em processo constante de avaliação, tem seu espaço de autonomia, mesmo que relativa, para 

tomada de decisão. Nos modelos de organização educativa apresentados por Lima (2001) a 

tomada de decisão tem processos diferentes de acordo com o modelo de organização, porém 

independente do modelo, há necessidade de reflexão. 

 Com o avanço da tecnologia de informação, a escola dispõe de uma gama de dados 

que podem subsidiar os gestores para tomada de decisão. Concretiza-se assim a questão 

problema da pesquisa: terá o gestor escolar a percepção das possibilidades de utilização dos 

dados gerados pela tecnologia de informação na tomada de decisão? 
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O PROCESSO DE PESQUISA: UM PERCURSO EM CONSTRUÇÃO 

 Como neste trabalho busca-se compreender a percepção do gestor  a respeito do uso de 

dados informacionais disponíveis para a tomada de decisões, a abordagem qualitativa mostra-

se como a mais adequada. 

 Um desafio enfrentado nesse percurso da pesquisa consiste no distanciamento entre a 

pesquisadora e o objeto investigado, uma vez que a autora participou do processo de 

desenvolvimento do SIGES e integra o grupo gestor responsável pela implantação e 

acompanhamento do Sistema em uma rede municipal. Ao mesmo tempo em que o 

envolvimento profissional instigou este trabalho, tem-se o cuidado de não perder o foco do 

caráter científico do estudo, apontado por Mazzotti e Gewandsznajder (1998) “em função de 

dificuldades de tempo ou mesmo de acesso a outros locais, o pesquisador realiza sua 

investigação em instituições com as quais já tem familiaridade, e nas quais exerce um outro 

papel (por exemplo, o professor na escola em que trabalha; a enfermeira , no hospital.” (p. 

160) 

 Dada a abordagem qualitativa, a pesquisa será voltada à “compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação” (BOGDAN e  BIKLEN, 

1994, p. 16). 

 O ponto de partida deste estudo deu-se com o levantamento sobre o assunto no Banco 

de Teses da CAPES, conforme proposto por Mazzotti  e Gewandsznajder (1998), objetivando 

que este conhecimento auxiliasse a definição do objeto de estudo “destacando a lacuna que irá 

preencher ou as inconsistências que o estudo se propõe a esclarecer” (p.159). 

 Para pesquisa no banco de dados da CAPES tomou-se como recorte o período de 

2006 a 2008, última publicação da CAPES até março de 2010. O nível de pesquisa 

selecionado foi o mestrado e foram utilizadas as seguintes palavras para acesso ao Banco de 

Teses da CAPES: gestão, escolar, gestor, educacional, administração, autonomia, avaliação, 

tomada de decisão, tecnologia da informação e conhecimento, rede municipal. Os termos 

foram conjugados de diversas formas, totalizando 13 itens busca: gestão escolar 

informática, gestão educacional informática, gestão escolar novas tecnologias da 

informação e conhecimento, tomada de decisão gestor educacional informática, avaliação 

tomada de decisão gestão, entre outros. 

 A pesquisa no Banco de Teses da Capes resultou em duzentas e vinte e cinco 

dissertações, tendo sido computadas apenas uma vez aquelas constantes em mais de um item 

de busca, que foram quarenta e cinco, totalizando cento e oitenta dissertações reunidas sob os 

itens de busca.  
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 Uma primeira análise do conteúdo dos resumos das dissertações que se enquadravam 

em cada item de busca, permitiu distribuí-las em categorias pelos temas abordados: a) uso de 

dados informacionais para tomada de decisão na gestão escolar; b) uso da informática na 

educação; c) sobre gestão escolar sem mencionar a tecnologia da informação; d) outras áreas 

de conhecimento, abordando a gestão com menção ao uso da tecnologia da informação para 

tomada de decisão; e) outras áreas de conhecimento, abordando a gestão sem menção ao uso 

da tecnologia da informação para tomada de decisão. 

 Das cento e oitenta dissertações consideradas, quarenta e uma tem como área de 

concentração a educação e cento e trinta e nove outras áreas de conhecimento com atuação de 

gestores, como meio ambiente, saúde, finanças, entre outros. Filtrando a busca para a tomada 

de decisão utilizando dados informacionais pelo gestor escolar, o Banco de Teses da Capes 

tem postado seis dissertações no período de 2006 a 2008. Esse resultado demonstra que 

poucas pesquisas em educação abordam o assunto, apesar da expansão da tecnologia de 

informação e do senso comum sobre a gestão democrática, que envolve autonomia e tomada 

de decisão. 

 O segundo passo foi a análise documental em campo, um estudo exploratório com a 

finalidade de coletar informações que dessem pistas ao encaminhamento da pesquisa. 

O documento selecionado para verificação e análise foi o registro das Reuniões de 

Aperfeiçoamento Pedagógico (RAP) de 2009, de duas escolas da rede municipal.  Buscou-se 

nos documentos verificar se nas reuniões ocorreram discussões com o coletivo utilizando as 

informações contidas nos relatórios do SIGES como subsídio para a tomada de decisão, 

dando-se ênfase para a elaboração da proposta pedagógica da escola. 

 Nos documentos analisados buscamos referências ou menções quanto: 

a) utilização dos relatórios do SIGES como subsídio para discussão; 

b) elaboração da proposta pedagógica; 

c) aproveitamento dos alunos; 

d) análise de resultados dos alunos. 

 Nas duas escolas foi comum a ausência de referências quanto a discussões e 

encaminhamentos tendo como suporte os relatórios gerados quanto ao rendimento dos alunos, 

por classe e por componente curricular, simultaneamente a digitação de notas pelos 

professores. Foi também comum a ausência de registro que indicassem o SIGES como fonte 

de dados para análise e encaminhamentos. Nos registros, os assuntos tratados nas reuniões 

estavam anotados como itens, sem o relato do desenvolvimento da discussão com os 

professores e a finalização de cada tema abordado. As referências ao SIGES ocorriam 
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somente como ciência ao professor sobre o período de digitação dos resultados bimestrais e 

finais no Sistema. 

 Como resultado da pesquisa documental não é possível constatar se houve a utilização 

dos dados do Sistema, visto que os registros eram imprecisos, mas também não foi possível 

detectar se os dados do Sistema serviam como subsídios para a tomada de decisão. A ausência 

dessas informações não foi descartada, ao contrário, instiga a procura do entendimento de 

como as situações ocorrem na realidade de uma organização educativa. Neste contexto 

BOGDAN e BIKLEN cita:  “ A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo 

seja examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de 

estudo.” (p. 49) 

Essa análise documental forneceu alguns direcionamentos para a continuidade da 

pesquisa, como a opção pelo diretor de escola como o sujeito a ser pesquisado, uma vez que 

ele pode desencadear as ações e conduções da escola e tem a visão da organização escolar 

como um todo. 

 Com o propósito da familiaridade com o objeto de pesquisa, para que a condução 

posterior ocorresse com maior compreensão e precisão, foi feito outro estudo exploratório que 

permitisse, “através da imersão do pesquisador no contexto, uma visão geral do problema 

considerado, contribuindo para a focalização das questões e a identificação de informantes e 

outras fontes de dados” (MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER (1998, p. 161). 

 Para esse estudo optou-se pela aplicação de questionário aberto a quatro diretores de 

escolas municipais. A escolha dos sujeitos da pesquisa foi aleatória. O questionário aborda o 

problema da pesquisa, com o objetivo de desvelar indicadores, bloqueios ou outras situações 

que poderiam ser importantes nas etapas seguintes do estudo. 

 As questões apresentadas aos diretores não faziam qualquer referência ao sistema de 

informática implantado na rede municipal ou ao uso de dados da tecnologia de informação. 

Visavam identificar se o diretor menciona a utilização de dados informacionais na tomada de 

decisões, se o gestor percebe a escola como organização educativa e como percebe a 

autonomia que dispõe. 

 Em suas respostas, os diretores definiram a escola como espaço de formação de 

indivíduos, local de desenvolvimento pleno das potencialidades, de vivência e troca de 

experiências e espaço de aprendizagem como de socialização.  

 Quanto ao item autonomia, responderam que a atuação deles como gestores está 

limitada pela falta de recursos humanos, financeiros, burocracia, pouco recurso e falta de 
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manutenção no que se refere à informática, pelo trabalho que envolve outras pessoas com 

falta de interesse e empenho, por relações além dos profissionais que trabalham no sistema 

educacional. 

Quanto à tomada de decisão, são auxiliados pela vivência, estudos, troca de 

experiências com os colegas, apoio da Secretaria de Educação e apoio da equipe da escola, 

professores, alunos e comunidade escolar; que os problemas se apresentam todos os dias, que 

são identificados pela observação, diálogo, pelo interesse e participação do grupo e pelas 

reuniões.  

Questionados sobre como identificam os avanços e quais recursos que dispunham, 

responderam que reconhecem os avanços pelo trabalho do coletivo, pelas atitudes positivas 

capazes de superar problemas, quando a comunidade escolar se dispõe a colaborar, 

observando os quadros de resultados internos e externos.  

Quanto aos recursos para identificação dos avanços responderam que são poucos os 

recursos materiais como humanos, a observação de pequenos resultados conquistados passo a 

passo, que o maior recurso é a boa vontade de todos em superar os problemas e pelo 

envolvimento diário com todos os segmentos da escola. 

Em uma análise preliminar desse material, a autonomia da escola parece estar ligada 

soluções de problemas que fazem parte da rotina escolar desses diretores. Tanto a 

identificação de problemas como as suas soluções parece que envolvem muito mais relações 

interpessoais, do que a utilização dos recursos, dados, subsídios que têm a sua disposição. Em 

nenhuma das respostas às seis questões feitas não encontramos qualquer referência à 

utilização de dados informacionais para a tomada de decisão, quer sejam dados gerados pelos 

SIGES ou por órgãos oficiais externos. 

 

CONSIDERAÇÕES  

A pesquisa sobre a utilização dos dados informacionais pelo diretor de escola remete 

a incursão a uma outra área de conhecimento, para compreender a  adoção de recusos 

informacionais na gestão escolar, nesse  primeiro momento da pesquisa encontramos-nos 

recorrendo  a Bio (1996) , Dowbor (2008), Lévy (2000) e Libâneo (2009). 

 Quanto à escola, buscamos referências em Lima (2001), Martins (2002) e Nóvoa 

(1993) a reflexão sobre a escola abordando a organização educativa, autonomia e gestão 

escolar. 

 Quanto o desenvolvimento da pesquisa, encontramos a fundamentação teórica em 

Bogdan e Biklen (1994) e Mazzotti e Gewandsznajder (1998). 
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Os primeiros passos percorridos indicam que o estudo sobre a utilização de dados 

informacionais na tomada de decisão do gestor escolar, de acordo com o que está postado no 

Banco de Teses da Capes ainda é assunto pouco explorado pela área de educação. No trabalho 

de campo realizado em caráter exploratório em documentos de duas escolas e questionário 

aplicado a quatro diretores, não encontramos indícios sobre a utilização dos dados 

informacionais disponíveis no sistema focalizado. 

A pesquisa prossegue buscando resposta à questão inicial que consiste em 

compreender a percepção do gestor escolar sobre a tomada de decisão a partir da análise de 

dados informacionais. Como próximo passo está previsto a aplicação de questionários com 

questões abertas e fechadas a mais da metade dos quarenta gestores da rede municipal. 

Mazzotti e Gewandsznajder (1998) chamam a atenção para a importância de uma pesquisa 

ressaltando que “a significância de um estudo pode ser demonstrada indicando sua 

contribuição para a construção do conhecimento e sua utilidade para a prática profissional e 

para a formulação de políticas” (p. 159) e este estudo torna-se relevante por desvelar se a 

escola, que adere a modernidade própria dos nossos tempos com a introdução das novas 

tecnologias de informação e conhecimento em sua rotina, mantém uma cultura já instalada 

nos meios escolares quanto à tomada de decisão.   
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