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Resumo

A ação educativa é uma ação de comunicação social e política, não se educa apenas para aprender conteúdos,
mas para aprender a vida, a entender o mundo e transforma-lo. As tecnologias de Informação e Comunicação
se constituem hoje de uma autonomia que modifica a produção/reprodução das ideias e coloca-se como
mediadora das relações sociais. Numa sociedade tecnológica, onde a ideologia da gestão de sistema é uma
realidade, a gestão das TIC, no espaço escolar avançou muito pouco. Esta posição evidencia entre outras
coisas, as limitações do modelo de educação formal, demonstrando uma problemática na relação educação e
as TIC, no que diz respeito à preparação da escola para seu uso pedagógico. Este artigo traz uma reflexão
sobre a necessidade de reorganização da gestão escolar para gerir as TIC na escola, identificando a
importância de visão do gestor escolar, enquanto mediador entre as tecnologias, a estrutura escolar e o
processo de aprendizagem. Esta reflexão é sobre os resultados parciais de uma pesquisa de iniciação
científica ainda inconclusa, sobre a gestão das TIC em escolas sergipanas.

Palavras-Chave: TIC, Gestão escolar, Educação.

Abstract

The educational activity is an action of social and political communication, not only for education learning
contents, but to learn life, to understand the world and transform it. Information Technologies and
Communication constitute today an autonomy that modifies the production / reproduction of ideas and
positions itself as a mediator of social relations. In a technological society, where the ideology of management
system is a reality, the management of ICT within the school moved very little. This position shows among
other things, the limitations of the formal education model, demonstrating a problematic relationship in
education and ICT, with regard to the preparation of school for their educational use. This article presents a
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reflection on the need to reorganize the school management to manage ICT in school, identifying the
importance of vision of the school manager as a mediator between technologies, the school structure and the
learning process. This reflection is on the partial results of a survey of scientific research still unfinished on the
management of ICT in schools Sergipe.

Passwords: ICT, school management, education.

Introdução

A presença das tecnologias na educação brasileira tem trazido mudanças profundas quanto às concepções da
escola em relação a gestão, ao perfil do professor, do cidadão em formação e ao modelo pedagógico trazendo
novas formas de ensinar e aprender. Além das politicas de inserção das Tecnologias na educação brasileira,
principalmente desde a década de 90, um instrumento governamental procurou inserir o uso das tecnologias
na educação atrelado ao conceito de Qualidade numa relação causa/efeito questionável, os Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN’s, documento elaborado em 1997, teve como objetivo orientar o planejamento,
renovação e reelaboração curricular.

Ao referir-se à utilização das TIC o que chama atenção nos PCN’s é a referência de qualidade educacional
voltada para utilização destes recursos. No texto introdutório dos PCN’s há um reforço que a busca da
qualidade na educação está relacionada a utilização de recursos “televisivos e de multimídia”. De forma
equivocada foi delegada as TIC a responsabilidade pela qualidade na educação. A proposta da seleção dos
materiais didáticos, apresentada no sumário do texto, propõe que:

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como
instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação
às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas
sociais presentes e futuras (BRASIL, 1997, p.104).

A intenção não é aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos. O texto dos PCN’s, deixa claro, que a
visão é inserir as TICs na educação com função instrumentlizadora para suprir demandas que não devem ser
responsabilidades das Tecnologias na educação. Para o setor educacional as TICs devem ser vista como
necessidade para mediar a aprendizagem dos alunos e esta questão vem em segundo plano.

Além dos PCN’s no ano 2000 o Livro Verde, propõe possíveis contornos e diretrizes de um programa de ações
rumo à Sociedade da Informação no Brasil traz a preocupação com o uso das tecnologias na educação,
também relacionada a proposta de modernização da educação. Nas politicas governamentais para uso das
tecnologias na educação, há um apelo a ideia de modernização da educação dependente das TICs, tornando
estas responsáveis por uma “nova” educação. Há que se considerar que sustentar a ideia de que a educação
pode se “modernizar” apenas com novos suportes tecnológicos pode ser um equívoco.

O início do processo de inserção das TIC na educação brasileira como política pública vem com a criação do
Instituto nacional de Cinema Educativo – INCE (1937) que tinha como objetivo incentivar cineastas brasileiros
a produzirem filmes que abordasse a cultura brasileira. Em 1983 é implantado o Projeto Educação com
computadores (EDUCOM) voltado para a formação de recursos humanos e produção de softwares educativos.
Seis anos depois foi lançado o Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe) com o intuito de
desenvolver a informática educativa por meio de projetos e atividades que propunha uma fundamentação
pedagógica eficaz.

Tendo como suporte a TV, foram criados os programas “Salto para o Futuro” (1992) e o TV Escola (1995). A
TV escola tinha como objetivo a produção de materiais televisivos para serem utilizados pelo professor no
aprendizado dos alunos. Em 1997, atualizado em 2007, é lançado o PROINFO, com o objetivo de melhorar a
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qualidade do ensino-aprendizagem e oportunizar a todos a igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos
disponibilizadores e gerenciadores de informação.

Em 2005, surge o Programa Mídias na educação que trouxe como suporte o rádio, TV, impresso e o
computador. Seu público-alvo prioriza os professores da educação básica, com a intensão de desenvolver
estratégias de autoria e de formação do leitor crítico nas diferentes mídias. No advento dos dispositivos
móveis, o governo lança o programa é o Um computador por aluno (Prouca) para escolas com mais 500
alunos recebem um laptop para cada.

Desta forma, buscou-se elaborar projetos articulados, que fossem atuais e apresentassem impreterivelmente
uma unidade política, técnica e científica. Com objetivos específicos para a conquista desta unidade o foco era
financiar a infraestrutura necessária, apoiar a estrutura de suporte às escolas e realizar capacitação de
professores como uma ação permanente.

Desde 1937 experimentos sobre o uso de dispositivos tecnológicos como uma solução para a educação nem
sempre transformou-se em resultados esperados. Se identificarmos as facilidades e dificuldades que cada
uma destas experiências proporcionaram as escolas brasileira, destacamos aquelas relacionadas a gestão dos
mesmos no espaço e na comunidade escolar.

A implementação de cada política de inserção das TIC na educação brasileira exigiu atenção e recursos para
equipar e colocar em prática ações de reestruturação das escolas, capacitação de professores e continuidade
na política. Na escola, estas reestruturações e mudanças estruturais, econômicas e sociais, passam a ser
requerida com maior veemência e com ela a necessidade de releitura do conceito de gestão desta escola
tecnologizada.

Considerando este contexto, este artigo procura compreender como a gestão recebe estes
programas/projetos de inserção de TIC, as dificuldades e facilidades que os gestores enfrentam no campo
administrativo, financeiro e pedagógico para gerenciar a presença destas tecnologias na escola. Além disso,
como estes gestores resolvem os problemas advindos da presença das TIC em suas escolas.

1. Conceito de Gestão Escolar

Na esteira da reestruturação nos modelos de produção e consequentemente de administração ocorrida nas
empresas desde as últimas duas décadas do século passado, o conceito de Gestão escolar é introduzido na
educação. Este modelo é caracterizado por uma trajetória de internacionalização do capital e dos métodos de
modernização da relação capital e trabalho fundamental para o processo de globalização da economia. Esse
conceito vai tomando forma à medida que a história da educação segue as mudanças ocorridas no Brasil,
destacando-se gradativamente as mudanças sociais e a democratização do ensino e da escola.

No Brasil, a expressão “gestão escolar”, é muitas vezes usada como sinônimo de “administração escolar”. E o
modelo de gestão que é introduzido na escola corresponde o conceito de Administração. Assim,

a instituição escolar caracteriza por um sistema de relação humanas e sociais com
fortes características interativas, que diferenciam das empresas convencionais.
Assim, a organização escolar define-se como unidade social que reúne pessoas que
interagem entre si, internacionalmente, operando por meio de estruturas e de
processos organizativos próprios, a fim de alcançar objetivos Educacionais.
(LIBÂNEO;OLIVEIRA;TOSCHI; 2012, p. 437).

A união de todas essas características é chamada de administração escolar. De forma que a escola é
percebida como uma empresa em que visa um objetivo, e para alcança-lo utiliza-se de alguns principio básico
da administração. Segundo PARO (1996) o conceito de administração é “a utilização racional de recurso para
a realização de determinados fins”. Administração como mediação. Esse conceito faz corrigir dois equívocos
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que acontece quando se fala em administração. O primeiro é a ideia que administração é uma pessoa que
administra e outra que é administrada. A segunda é achar que administração se refere apenas atividades do
meio.

Administração escolar é a preocupação com todos os recursos, materiais, financeiros, humanos, com as
pessoas que estão envolvidas, com as relações entre as pessoas. Assim, administração precisa ser feita, da
forma mais econômica possível, utilizando métodos e maneira adequados para que o aluno aprenda de fato,
isso é a administração mais importante da escola.

A administração ou Gestão de uma escola só é bem sucedida quando ela atinge seu “fim” se todas as
atividades não estiverem bem articuladas ao que se realiza no processo pedagógico, não obterá o êxito, não
servirá para nada. Dessa forma, a administração e o pedagógico não se separam. As atividades de meios,
como a merendeira, secretaria da escola, o diretor, existem em função do processo pedagógico, e é isso que
é administração a mediação para realizar determinados fins.

Nesse sentido administração ou gestão é mediação para realização de objetivos, é dividida em dois grandes
campos: o da racionalidade dos recursos e a coordenação do esforço coletivo em função dos objetivos.
Segundo PARO (1996) a racionalização do trabalho, que é a utilização racional de tudo que existe em termos
de recursos materiais, envolve o processo de produção pedagógica. O outro é a coordenação do esforço
humano coletivo ou simplesmente coordenação, significa que a administração escolar envolve a força de
muitas pessoas, e esses esforços tem que ser coordenados.

Dessa forma os modelos de gestão da Educação experimentados no Brasil são frutos do confronto,
frequentemente sem solução e equilíbrio entre a necessidade de democratização e participação popular, com
as obrigações de uma economia voltada para a internacionalização de mercados e capitais, no qual seu
principal objetivo e reestruturação da sociedade norteando-a para a produção e consumo em massa.

Nos anos 80 e 90 o Brasil vivenciou um processo de redemocratização gerando uma expectativa de
estabelecer e concretizar a democracia como uma pratica cotidiana em suas relações politicas e sociais. A
Constituição de 1988 propõe também para a Educação a Gestão Democrática, com foco na participação da
sociedade, dos professores e pais na gestão da escola, na maioria das vezes concebida na prática pela
constituição burocrática de Conselhos Escolares.

O Plano nacional de educação (PNE) de 2001 tem como prioridade a democratização da gestão do ensino
público obedecendo ao princípio da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local através de Conselhos Escolares ou
Equivalentes. Ratificada na LBD/96, em seu Art.3° define, a autonomia pedagógica e administrativa das
unidades escolares, a importância da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola e da articulação
com “as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola” (Art. 12, item
VI). No PNE de 2001 a gestão democrática determina qualidade de ensino para todos, que a escola tenha um
espaço para discutir diversos assuntos escolares. Assim,

[...] o Conselho Escolar surge como um desses espaços que, juntamente com o
Conselho de Classe, o Grêmio estudantil e a Associação de Pais e Mestres,
desempenham um papel importante do exercício da prática democrática. A
implantação dos Conselhos Escolares, nas redes públicas de ensino, tem ocorrido a
parti da necessidade de controlar as verbas recebidas pelas escolas. (GONÇALVES;
2010, p.18).

Contudo, a gestão democrática contribui para uma educação de qualidade para todos, em especial para os
alunos, possibilitando oportunidade de acesso a um ensino dinâmico e contextualizado com perspectiva de
futuro. Segundo Lück (2009, p. 71), “[...] a formação do aluno e a sua aprendizagem constituem-se no
objetivo central da gestão democrática”.
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A participação na Gestão democrática é essencial, abrange a habilidade de tomar decisões compartilhada,
tendo o empenho para coloca-las em prática. Cabe ao Diretor, motivar na escola um ambiente favorável para
direcionar essa participação, através do desempenho de órgãos colegiados que ajudam a orientar a
participação da comunidade escolar. Dessa forma,

[...] “Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de gestão da escola
que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão em todas as suas áreas de
atuação, procurando diferentes meios para se alcançar o objetivo de ajudar o
estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos, pela participação de modo
interativo de pais, professores e funcionários” (Lück, 2007b). (LÜCK; 2009, p.72).

Neste âmbito, para a construção de uma escola democrática, precisa-se de uma combinação de ações. Com
diretor, a comunidade escolar, interna e externa, deve tomar decisões para o melhor funcionamento da escola
e do trabalho educacional, de forma que a escola esteja preparada para enfrentar os possíveis desafios
propostos pela contemporaneidade.

2. Modelos de Gestão e as experiências em andamento em Sergipe

O estado de Sergipe é composto por 367 escolas estaduais e as mesmas, são organizadas em nove diretorias
regionais de educação (DRE) e mais a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) num total de dez regionais. O
modelo de gestão escolar proposto pela Lei Complementar n° 16 no dia 28 de dezembro de 1994, dispõe
sobre o Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe e dá outras providências.

Em especifico, o TÍTULO VII, Capítulo III, se referente à administração dos estabelecimentos escolares.
Reduziu a gestão escolar a indicação para cargo de Diretor sobre interferência política. Esse fato não é
mencionado no capitulo, mas a indicação do cargo de Diretor e os demais cargos são feito por indicação do
Secretario de Educação.

A LEI Nº 4.749, SUBSEÇÃO V, Art. 24. Define como competência da Secretaria de Estado da Educação –
SEED,

“educação – política educacional; sistema estadual de ensino; política do magistério;
assistência técnica e financeira aos municípios, vinculada ao desenvolvimento do
ensino; administração das unidades escolares da Rede Oficial de Ensino do Estado;
controle e fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino públicos e
particulares; outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos
termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares”.

Segundo esta Lei Complementar, a escola ainda tem diretor, coordenador, secretário, com dedicação
exclusiva, não podendo ter outro vinculo empregatício nos cargos de diretor e secretario. Essa Lei esteve
distante de uma proposta da gestão democrática e durou ate 2012.

Em 2013, o Estado deu inicio a implantação de um modelo de gestão escolar, que respondesse as novas
demandas da sociedade e a necessidade de modernização das praticas administrativas na SEED. O Decreto n°
29.120 de 06 de março de 2013, em fase de implantação, dispõe sobre o processo de seleção para função de
confiança de Diretor Escolar. Este novo modelo começou a ser colocado em prática em outubro de 2013 e de
forma gradativa.

Iniciado em 2013, o processo já foi aplicado na DRA, e nas DRE 08, DRE 04 e DRE 05, nas demais diretorias
será implementado durante o ano de 2014. De acordo com o Capitulo I, Art. 1° A investidura Na função de
Diretor Escolar no Magistério Público do Estado de Sergipe dar-se-á ainda por ato do Secretário de Estado da
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Educação, mas acrescenta que a estratégia será mediante a participação do candidato nos processos seletivos
e consultivo.

Estabelece nesse Decreto um processo seletivo e outo consultivo. No primeiro, coloca os critérios para
participar do processo, em que o candidato passa por um curso de formação com duração de 80 horas, sendo
60 presenciais, com prova final e nota mínima 6,0 e frequência de 80% e, 20 a distancia, sendo estas
últimas, destinadas para elaboração de um plano de gestão. Segundo o documento, quando o candidato faz
sua inscrição para o cargo de Diretor, ele tem que ter em mente a escola que pretende gerenciar, envolvendo
o diagnostico da escola, o conhecimento da realidade da escola e propondo ações. Posteriormente se for
eleito para cargo, essas ações serão discutidas com a comunidade. Selecionado 3 candidatos para
concorrerem a vaga de diretor, eles terão de apresentar para a comunidade seus planos, e a comunidade
dará seu voto na hora, sendo uma seleção consultiva, para a escolha da melhor proposta.

Com a aprovação o candidato ele deve elaborar o plano de gestão e apresenta-lo para uma comissão, caso
seja aprovado vai para o processo consultivo. Para o processo consultivo deve ser constituída uma comissão
Estadual, regional e a escolar. A comissão escolar também passa por um processo de seleção para
compor-se. Nessa parte o processo torna-se democrático.

Quadro 1 – Os Modelos de Gestão na Legislação.

Tabela com os modelos de gestão escolar do estado de Sergipe
DECRETOS E LEIS
Temas Lei Complementar n° 16 Decreto n° 29.120

Lei e Decreto e
suas datas

Lei Complementar n° 16 de 28 de
dezembro de 1994, que dispõe
sobre o Estatuto do Magistério
Público do Estado de Sergipe e dá
outras providências.

Decreto n° 29.120 de 06 de março de 2013
dispõem sobre o processo de seleção para
função de confiança de Diretor Escolar.

Título e Capítulo
TÍTULO VII, Capítulo III,
referente à administração dos
estabelecimentos escolares.

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Função do cargo de
diretor

Art. 171 - As funções de Diretor,
Vice-Diretor e Secretário de
Unidade Escolar serão exercidas
em regime de dedicação exclusiva,
sendo privativas do funcionário do
Magistério.

Art. 1° A investidura Na função de Diretor
Escolar no Magistério Público do Estado de
Sergipe dar-se-á por ato do Secretário de
Estado da Educação, mediante a participação
do candidato nos processos seletivos e
consultivo.

Competência do
processo do cargo
de Diretor.

§ 1º - de competência do
Secretário de Estado da Educação
e do Desporto a designação da
equipe diretiva das Unidades
Escolares, que se compõe de:

a) Diretor Geral;

b) Diretor Administrativo;

c) Diretor Técnico-Pedagógico;

d) Secretário.

I – Processo seletivo: conclusão pelo
candidato de Curso de Aperfeiçoamento em
Gestão Educacional, que têm como finalidade
identificar um conjunto de competências
profissionais relacionada à gestão das
unidades de ensino;

II – Processo Consultivo: legitimação do
candidato perante a comunidade escolar, cujo
procedimento de eleição será realizado nas
unidades de ensino, em período e calendário a
serem definidos mediante portaria do
Secretário de estado da Educação.

Art 2o O Diretor Escolar, designado após
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Designação para
outras funções na
equipe do Diretor.

§ 2º - A designação da equipe
diretiva de que trata o parágrafo
anterior deve observar os seguintes
critérios:

I - os titulares dos cargos devem
pertencer ao Quadro Permanente
do Magistério;

II - a qualificação do ocupante do
cargo dever ser igual ou superior a
dos funcionários do

cumprimento dos processos seletivo e
consultivo referidos nos incisos. I e II do art.
1o deste. Decreto, indicará candidatos, em
lista tríplice, para a função de Secretário
Escolar, dentre os servidores administrativos
da Rede Pública Estadual de Ensino, e de
Coordenador de Ensino, dentre os
Profissionais do Magistério Público Estadual,
para escolha e designação pelo Secretário de
Estado da Educação.

Parágrafo único. Para a escolha e designação
pelo Secretário de Estado da Educação em
unidades de ensino que comportem mais de
um Coordenador de Ensino, o Diretor Escolar
encaminhará lista quádrupla quando houver
duas vagas a serem preenchidas e lista
quíntupla para o preenchimento de três vagas
existentes.

Fonte: Dados da pesquisa

O quadro 1 compara os itens mais importantes das duas legislações – Lei complementar 16 e Decreto 29.120
, destacando o que esta sendo modificado no modelo de gestão no estado de Sergipe. O decreto propõe que o
futuro diretor passe por três etapas. A meritocrática, que é a seleção pela competência, com prova, depois
pelo processo seletivo e, por fim, o consultivo. Diferente da Lei Complementar onde o gestor era feita
indicado. Por ser um decreto, sua própria natureza legal não é muito democrática, no entanto o modelo
proposto procura, ao mesclar estratégias, resolver problemas advindos das experiências de democratização
da gestão ate então implantadas no estado, principalmente o modelo em exercício no Município de Aracaju.

Os Decretos são determinações escritas editadas pelo Poder executivo ou de outra autoridade superior,
regulamentam as leis e dispõem sobre a organização da administração pública. Já a Lei Complementar pode
ser proposta pelo poder executivo, legislativo e judiciário através do Supremo Tribunal Federal (STF),
tribunais superiores, procurador-geral da República e por cidadãos comuns. A lei complementar fixa normas
para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme a Constituição. O
quórum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria absoluta no legislativo. A votação no
Senado é feita em turno único, mas na Câmara realiza-se em dois turnos.

O Decreto 29.120 implantado no estado de Sergipe ele se aproxima mais com a gestão democrática na
questão da participação de todos da comunidade da escola assim como dos pais e da sociedade em geral na
escolha do novo Diretor. Dessa forma, esse modelo de gestão tem como condição:

[...] i) aproximação entre escola, pais e comunidade na promoção de educação de
qualidade; ii) de estabelecimento de ambiente escolar aberto e participativo, em que
os alunos possam experimentar os princípios da cidadania, seguindo o exemplo dos
adultos. (LÜCK; 2009, p. 70).

De forma que a educação seja percebida como um bem público, que consista em um ensino de qualidade
para todos, possibilitando acesso, a oportunidade melhoria educacional com qualidade, com perspectiva para
futuro, no qual a escola integre um ensino completo e adequado.

5. Processo metodológico e a apresentando os resultados
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A pesquisa sobre as dificuldades e facilidades da gestão em relação a presença das TIC no espaço escolar, é
uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo foi feita com base na análise da documentação levantados na
Divisão de Tecnologia do Ensino – DITE, para a coleta informações a respeitos dos programas e projetos
governamentais para inserção de TIC. (TV escola, UCA, Lousa digital, Projetor multimídia, radio escola e
TABLE educacional); e também no Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional - SEPIN, sobre os
documentos referentes aos modelos de gestão implantados no Estado de Sergipe, e sobre os recursos que as
escolas estaduais recebem.

Estas informações subsidiaram a produção de um questionário para os Diretores com perguntas relativas à
gestão escolar, a formação do diretor, a gestão pedagógica, a gestão administrativa e financeira. O
questionário foi testado com gestores de duas escolas estaduais localizadas na grande Aracaju, cidade de São
Cristóvão, Conjunto Eduardo Gomes, as escolas estaduais Profª. Glorita Portugal e Profª. Neyde Mesquita.

Durante o teste foram considerados o tempo gasto para responder as perguntas e as dificuldades. Feita as
adequações necessárias, o questionário foi e enviado para os gestores das 367 escolas estaduais. Após foram
iniciados as entrevistas com os gestores. Como a pesquisa ainda esta em desenvolvimento, na última etapa
deste estudo acorrerá as entrevistas que serão feitas com alguns gestores. A seguir descremos os resultados
do questionário

5.1 – Perfil e experiência de gestão

Enviado para os gestores, foram devolvidos 11 questionários, dos quais 10 por gestores do sexo feminino e 1
masculino. A média de idade dos entrevistados foi de 40-49 anos, a dos 11entrevistados 6 possuim
especialização (Lato Sensu). Os diretores possuíam de 1-5 anos de experiência no cargo de diretor e de 1-5
anos de experiência na escola que atua. Antes de exercer o cargo de Diretor todos trabalharam como docente
por um período médio de 16-20 anos.

Todos só possuem um vínculo empregatício. De acordo com a lei complementar 61 de 16 de julho 2001, no §
1º - é vedado ao profissional do Magistério, em regime de dedicação exclusiva, o exercício de outra atividade
remunerada, pública ou privada, e outro vínculo empregatício, sob pena de cancelamento irrecorrível da
remuneração, sem prejuízo da restituição, ao erário, da gratificação percebida indevidamente, e das
penalidades legais cabíveis.

A maioria dos diretores já havia feito um curso de formação de gestor, de curta ou de media ligação. Variando
entre 8 horas, 40horas, 60 horas e até um ano.

5.2 – Estrutura e infraestrutura da escola

Com base nas respostas obtidas pelos gestores referente à estrutura da escola, a maior parte dos gestores
trabalha nas escolas que funcionam em horário integral. A questão referente às condições de acesso à
internet, na escola, por parte da equipe escolar e dos alunos?
Referente às condições da internet, por parte da equipe escolar (quadro 2) no qual 3 acharam satisfatória, 6
parcialmente satisfatório, 1 insatisfatório e 1 a escola ainda não conta com acesso à internet. Referente às
condições da internet, por parte dos alunos (quadro 2). Segundo os gestores, 1 acha satisfatório, 6 acham
parcialmente satisfatório e 4 a escola ainda não conta com acesso à internet.

Na questão 20, procuramos levantar informações sobre a capacidade de suporte técnico da escola em relação
as TIC. Quando algum aparelho quebra na escola, como é feita a manutenção?

Quadro 3 – Estrutura de suporte e assistência técnica das Escolas.

Resposta dos 11 gestores
Pela SEED;
O próprio diretor realiza a manutenção;
Manutenção DR;
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Contato com a CODIN;
Equipe de manutenção da SEED;
Com recurso da escola;
Pela secretaria de Educação, péssima assistência;
Solicitamos o setor da secretaria de educação competente;
Recurso do PROFIN;
A manutenção é feita pelos professores;
Via DRE 03, particular, depende.

Fonte: Dados da pesquisa
Em relação às condições do ambiente físico da escola, as condições de limpeza e conservação das instalações
são consideradas regulares e boas. Na questão referente à quantidade de equipamentos na escola
observamos que as escolas estão razoavelmente aparelhadas com televisores (100%), vídeos, Datashow e
aparelho de som. Quanto aos computadores para uso dos alunos, somente 7 escolas afirmam ter esta
tecnologia para os alunos e 6 para os professores, embora todas elas tem computadores administrativos.

As escolas participam ou participaram de alguns programas estabelecidos pelas politicas publicas
estabelecidas pelos governos nacionais e estaduais. (TV Escola, Rádio Escola, PROINFO, TABLET Educacional,
Lousa Digital, Projetor Multimídia, PROUCA). Esses programas só estão ativos em 5 escolas, nas outras 6
escolas estão inativos, por falta de computadores, a falta da antena parabólica, a ausência de um profissional
capacitado, laboratório de informática sem manutenção, falta de interesse e falta de estrutura. É importante
ressaltar que:

[...] inovação designa ideias novas e mudanças positivas que se ajustam aos
esforços visando a realização dos objetivos definidos e envolve todos os setores do
sistema educativos. Mas, por si só, a inovação sustenta caráter de confronto e
resistência à mudança, o que dificultaria sobremaneira os novos modos de atuação
no ambiente escolar. Pois a inovação e a mudança atinge as estruturas
organizacionais, tais como o repasse dos recursos para educação, as politicas
voltadas para uma prática participativa, qualificação centrada nas competências
profissionais, entre outras. Portanto podemos ressaltar que os princípios de uma
gestão eficaz, terão mais possibilidade de sucesso quando o projeto pedagógico for
pensado e articulado de forma participativa assim possibilitando o fomento de novas
práticas inovadoras ou que visem mudanças significativas da educação.(GENTIL;
2010, p. 68).

Qual o impacto destes programas nos alunos?
A opinião dos gestores sobre o grau de satisfação dos alunos em aprender usando esses programas, a maioria
considera como boa, no entanto 3 gestores colocam que esta satisfaço não existe.

Em relação a gestão escolar, a maioria das unidades possuem um conselho escolar. De forma que:

Nessa perspectiva, papel importante desempenharão as instituições escolares,
atuando em sintonia por integrarem o projeto pedagógico: Associação de Pais e
Mestre, clubes diversos, grêmio estudantil, conselho de classe, representação de
turma etc.( BUSSMANN; 2010, p. 50).

A maior parte dos gestores afirmam ter contado com a participação da comunidade escolar para a elaboração
do projeto político-pedagógico (PPP). O projeto político-pedagógico é o documento oficial da escola, no qual
se planeja ações e propostas dentro da realidade da escola junto com a realidade da comunidade nela
inserida. E a construção desse projeto parte do principio de igualdade, qualidade, liberdade, gestão
democrática e valorização do magistério. Busca também extinguir as relações competitivas, coorporativas e
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autoritárias, promovendo uma interação na escola entre aluno-aluno, professor-aluno, professor-coordenador,
coordenador-diretor e vice-versa. De forma que:

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido
explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto
pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente
articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da
população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do
cidadão para um tipo de sociedade. (VEIGA; 2010, p. 13).

Foi unanimidade a participação da equipe Pedagógica autonomia nas decisões referente às questões
escolares. Segundo Bussmann (2010, p. 46), “No caso da organização escolar as questões éticas e
administrativas tem a ver com as questões pedagógicas”. Nessa questão todos falaram que a equipe
pedagógica tem autonomia para tomar decisões referentes às questões escolares.

5.4 - Gestão Administrativa e Financeira

Atualmente todas as escolas recebem recursos Federais e Estaduais é repassada de acordo com a matrícula
da escola. No Brasil o financiamento e gestão escolar ocorrem por meio do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), criado em 1995, instrumento de descentralização dependente vinculado e, a assistência
financeira proporcionada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), segundo a legislação
oficial atualizada, registrada em documentos do MEC.

O PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais,
municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins
lucrativos. Segundo o site do MEC, objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e
pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. É
importante ressaltar que:

As escolas recebem de acordo com sua localização regional e o número de alunos,
conforme dados do Censo Educacional. Para receber o dinheiro, a instituição escolar
deve ter uma unidade executora (UEx) própria; caso não tenha uma UEx, o repasse
dos recursos é feito às Secretarias Estaduais de Educação e às prefeituras. LIBÂNEO;
OLIVEIRA; TOSCHI; (2012, p. 395).

Desde junho de 2007 em cada estado da Federação e no Distrito Federal o fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação básica e de Valorização dos Profissionais da educação (Fundeb), substituindo o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A
diferença entre os dois Fundeb é usada em toda educação básica e o Fundef era usado somente no ensino
fundamental. Se esses recursos não forem suficientes, se não atingir o custo mínimo anual por aluno de
acordo com o art. 60 das Disposições Transitórias da CF/1988, a União precisara complementar os recursos
do fundo.

De acordo com os gestores somente 7 escolas recebem apoio financeiro, no entanto, os mesmos alegam não
é suficiente.

Quadro 5 – Referente apoio financeiro.

Tipo de Apoio
PDDE, PROFIN e PDDE escola
Suprimento de fundos
PROFIN
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PDDE e PROFIN
PDDE Escola e PROFIN
PROFIN e PDDE
PDDE e PROFIN

Fonte:
Dados da
pesquisa

A manutenção da escola é feita somente com os recursos públicos. Para recebimento do apoio financeiro a
maioria dos gestores tem que prestar contas e corresponder a algumas exigências para o recebimento do
recurso.

Quadro 6 – Exigências para o apoio financeiro

Algumas exigências que os gestores citaram para receber os recursos.
Estar adimplente e apresentar plano de aplicação;
Documentação no prazo
Nome limpo e contas em dia
Estar em dias com a Prestação de contas
Prestação de contas atualizada
Esta quite com as prestações de contas
Fazer três pesquisas de preços, e prestar contas

Fonte: Dados da pesquisa
De acordo com os diretores todos os alunos tem conhecimento das condições financeira da escola e quem
passa a informação é a direção. E no planejamento de recursos financeiro da escola quem participa nas
decisões é o comitê comunitário. E as novas tecnologias são incluídas no projeto político pedagógico e os
professores tem acesso aos recursos tecnológicos. A maioria dos gestores respondeu existem curso de
capacitação voltado para professores e para as tecnologias, mas alguns professores não tem interesse, falta
tempo. E que não existe recurso financeiro para as tecnologias e apenas 1 falou que existe, e o programa que
oferece é o PROFIN.

A guisa de Conclusão

Com a materialização deste trabalho pudemos compreender o estado brasileiro estabeleceu alguns recursos
para equipar e reestruturar as escolas, mas não contou considerou a gestão quando implantou as politicas de
informatização na escola brasileira. Este primeiro momento da pesquisa em desenvolvimento nos aponta
elementos de compreensão sobre como os gestores recebe os programas/projetos de inserção de TIC. Além
disso, com Inserção das tecnologias na escola o modelo de gestão precisa de uma releitura de forma que o
seu processo de construção integrem um ambiente construtivo, colaborativo, criativo.

Percebemos que o Decreto 29.120 implantado no estado de Sergipe procura aproximar-se mais de uma
gestão democrática, quando incentiva a participação da comunidade, dos pais e da sociedade em geral, para
eleição do Diretor. No entanto, esse decreto só estabelece eleição apenas para diretor, já as demais funções
de Secretário Escolar e Coordenadores de Ensino, o diretor eleito indica lista tríplice e o Secretário de
Educação escolhe os nomes para serem nomeados, ou seja, continua as indicações políticas.

Com os dados do questionário coletados, salta aos olhos a dificuldade que os gestores enfrentam no campo
administrativo, financeiro e pedagógico para gerenciar a relação escola e tecnologias. Os resultados apontam
que os gestores enfrentam dificuldades no acesso a internet, no suporte técnico e na manutenção dos
aparelhos. Sem autonomia no suporte, a manutenção e suporte não são feita regularmente ou
preventivamente e, muitas vezes, ficam com os aparelhos inutilizados.
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Outra consideração a ser feita, é que muitas escolas possuem os programas estabelecidos pelas políticas
públicas nacionais e estaduais, mas estão sem uso. Essas escolas enfrentaram problemas na parte elétrica e
no acesso à internet. Outro fato é que muitos professores não sabem manusear esses aparelhos e não
demonstram muito interesse de aprender, tornando-se difícil inserir essas tecnologias na sala de aula.
Referente aos recursos Federais e Estaduais que as escolas recebem, os resultados apontam que é
insuficiente para a manutenção da escola e os gestores relatam que não existe um recurso especifico para as
tecnologias.

Por fim, analisando as temáticas abordadas na Gestão das tecnologias de informação e comunicação no
espaço escolar, é possível notar uma evolução das discussões, nos conceitos de gestão democrática nas
escolas, e que o modelo de gestão das escolas de Sergipe começa a dar um paço para ficar mais perto da
gestão democrática. No entanto é necessário a percepção de que para interceder no processo de construção
do conhecimento as TICs devem está inserida no espaço de ensino-aprendizagem construtivo, colaborativo e
criativo, que considere, gestores e equipe técnica/pedagógica como um terceiro elemento do tripé,
juntamente com o aluno, e professor para o sucesso do uso das TIC em sala de aula e consequentemente do
processo de ensinar e aprender.
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