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“O humano é um ser, a um só tempo, 
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originária. É super e hipervivente: 
desenvolveu, de modo surpreendente, as 
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embriaguez, ferve de ardores orgiásticos e 
orgásticos, e é nesta hipervitalidade que o 
Homo Sapiens é também Homo demens.” 

 
Edgar Morin 



RESUMO 
 

 

As tecnologias da informação e comunicação tornaram possíveis os processos que 
deram configuração ao mundo em que vivemos hoje e a sua utilização em todos os 
setores, inclusive na educação, é uma realidade que aparenta tendência apenas ao 
crescimento e ao aprimoramento. Em Pernambuco, em 2011, o governo criou o 
programa Aluno Conectado, visando disponibilizar, gratuitamente, aos estudantes do 
ensino médio da rede pública de ensino estadual, para que eles o utilizem como 
ferramenta de apoio pedagógico permanente, de forma individual, dentro e fora do 
ambiente escolar, uma ferramenta tecnológica denominada tablet-PC, que, de 
acordo com o seu manual do usuário, é um netbook. O presente estudo tem por 
objetivo analisar as ações da gestão escolar referentes à utilização do tablet-PC 
como ferramenta de apoio pedagógico, no âmbito das escolas estaduais do Araripe 
pernambucano e, para isto, realizou-se entrevistas com os diretores escolares das 
escolas estaduais jurisdicionadas à 16ª GRE Sertão do Araripe e utilizou-se  a 
técnica de análise de conteúdo para analisar os seus dados. Constitui-se numa 
pesquisa de natureza exploratória, de abordagem qualitativa. Os resultados revelam 
que na maioria das escolas campo de pesquisa desenvolvem-se atividades em que  
o tablet-PC é utilizado como ferramenta de apoio pedagógico e em uma parte destas 
escolas os diretores escolares afirmam agir através do planejamento, de orientações 
ou mesmo controle da utilização, mas em outra parte destas escolas, os diretores 
escolares afirmam não se envolver com este trabalho, deixando-o a critério dos 
professores e, em alguns casos, dos professores juntamente com a equipe 
pedagógica. Este estudo, baseia-se nas práticas dos sujeitos pesquisados em um 
universo de pesquisa que se constitui no recorte de um universo social bem mais 
amplo e permite concluir que não é tão simples para a gestão escolar mediar a 
aproximação entre as atividades cotidianas da escola e essa realidade que se 
delineia, em seu ambiente, pelo acesso do estudante à ferramenta tecnológica 
tablet-PC. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Tecnologia da Informação e Comunicação. Aluno 
Conectado. Ferramenta Pedagógica. 



ABSTRACT 
 

 

Information and communication technologies have made possible the processes that 
gave configuration to the world we live in today and its use in all sectors, including in 
education, is a reality that appears to trend only to growth and improvement. In 
Pernambuco, in 2011, the Government created the Connected Student program, 
aiming to provide, free of charge, to high school students from the state's public 
school network, so they use it as a permanent teaching support tool, individually, 
inside and outside the school environment, a technological tool called the tablet-PC, 
which, according to your user's manual, is a netbook. This study aims to analyze the 
actions of school management concerning the use of the tablet-PC as a tool for 
pedagogical support, within the framework of State schools do Araripe Pernambuco 
and, for this, held interviews with the school directors of  State  schools 
jurisdicionadas the 16th GRE Sertão do Araripe and used the technique of content 
analysis to analyze your data. Is a survey of exploratory nature, qualitative approach. 
The results reveal that in most schools the search field are developing activities in  
the tablet-PC is used as educational tool and in some of these schools the school 
directors claim to act through the planning, guidelines or even control the use, but in 
another part of these schools, school directors say not to get involved with this work , 
leaving it to the criteria of teachers and, in some cases, teachers along with the 
pedagogical team. This study is based on the practices of the subjects surveyed in a 
universe of research is in cutting from a broader social universe and leads to the 
conclusion that it is not so simple for the school management to mediate a 
rapprochement between the daily activities of the school and this reality that 
delineates, in your environment, by the student access to the technological tool 
tablet-PC. 

 
Keywords: School management. Information and Communication Technology. 

Student Connected. Pedagogical Tool. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A fim de que a Secretaria Estadual de Educação e Esportes de Pernambuco 

(SEE) consolide a missão de se tornar um sistema de ensino capaz de assegurar 

educação de qualidade social para todos, com inclusão e respeito aos direitos 

humanos, ao exercício da cidadania e à valorização da cultura, desde 2007, o 

Governo de Pernambuco, vem estabelecendo políticas educacionais, com ênfase no 

modelo de gestão para resultados. São ações como a implantação de um sistema  

de monitoramento e avaliação de indicadores de processos e de indicadores de 

resultados do sistema educacional, a criação do Índice de Desenvolvimento da 

Educação de Pernambuco (IDEPE), que permite diagnosticar e avaliar a evolução  

de cada escola estadual, ano a ano, a implantação da política de responsabilização 

educacional em que cada gestor escolar compromete-se, por meio da assinatura de 

um termo de compromisso e responsabilidade, a atingir a meta de crescimento 

estabelecida para o IDEPE de sua escola a cada ano, o Programa de Formação de 

Gestor Escolar (PROGEPE) e ações voltadas para a utilização de tecnologias da 

informação e comunicação nas escolas públicas estaduais de formas tanto 

administrativa quanto pedagógica. 

Essas políticas educacionais em Pernambuco visam, entre outros objetivos, o 

crescimento do Estado nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), que é o indicador para acompanhamento das metas de qualidade da 

educação básica, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação (MEC). O IDEB foi estabelecido através do Decreto nº 

39.336, de 25 de abril de 2013, como o principal indicador utilizado para mensurar a 

obtenção do valor público gerado pelas ações dos programas de governo 

desenvolvidos para a área da educação em Pernambuco. O valor público, conforme, 

o referido decreto, é a melhoria do indicador de resultado quando houver aumento  

da eficiência da aplicação dos recursos públicos, melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade e geração de bem-estar social, e deve ser o objetivo dos 

programas de Estado, devendo as secretarias de Estado e os órgãos do poder 

executivo estadual que prestem serviços diretamente à população envidar esforços 

para adoção do modelo de gestão por resultados como instrumento para a sua 

obtenção. 
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Algumas dessas políticas educacionais são voltadas especificamente para o 

ensino médio, como a criação e gradativa ampliação do Programa de Educação 

Integral, a construção e implantação de escolas técnicas integradas ao ensino médio 

e/ou subsequente e a disponibilização da ferramenta tecnológica denominada tablet- 

PC1   para alunos dos 2º e 3º anos.  Esta última, conforme a SEE, é um dos alicerces 

de uma política de inclusão digital iniciada em 2011 que consiste em introduzir 

ferramentas tecnológicas em sala de aula, no ambiente escolar e na própria SEE, 

visando uma profunda mudança nos processos de ensino e de aprendizagem com o 

objetivo de que a equipe gestora, os professores, o pessoal técnico e de apoio 

tenham acesso às tecnologias digitais e possam, assim, simplificar as suas rotinas 

diárias, potencializando suas atividades pedagógicas e técnicas e melhorando suas 

condições de trabalho (Pernambuco. Secretaria de Educação. Módulo I, 2012). 

Conforme Kenski (2012, p.19), “as tecnologias invadem as nossas vidas, 

ampliam a nossa memória, garantem novas possibilidades de bem-estar e fragilizam 

as capacidades naturais do ser humano”. Ela observa que a escola exerce poder 

sobre os conhecimentos e o uso das tecnologias que fazem mediação entre 

professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos. 

Diante disso, a escola necessita voltar sua atenção para as mudanças na 

sociedade atual, em como está se configurando o mundo em que vivemos, e o 

gestor escolar é peça fundamental na proposição das mudanças necessárias para 

aproximar a escola dessa realidade. Para tanto, Alonso (2007) observa que, embora 

não seja simples introduzir mudanças ou ampliações no papel do gestor escolar, a 

transformação esperada requer do gestor escolar uma visão mais criativa, menos 

acomodada, mais participativa, mais ética, mais democrática e tecnologicamente 

mais exigente e ele necessita estar preparado para os desafios que se instituem na 

educação e na própria escola. 

Em Pernambuco, a Lei nº 14.546 de 21 de dezembro de 2011 

(PERNAMBUCO, 2011) criou o programa Aluno Conectado, visando disponibilizar  

de forma gratuita um tablet-PC aos alunos dos 2º e 3º anos  do  ensino   médio     da 

 

1 
A ferramenta tecnológica denominada tablet-PC, de acordo com o seu manual de usuário, é um 
netbook que conta com algumas funcionalidades de um tablet. Este trabalho utiliza o termo tablet - 
PC em toda a sua extensão, tendo em vista ser esta a denominação utilizada na Lei 14.546/11 que 
cria o Programa Aluno Conectado e no Termo de Comodato firmado entre a SEE e o aluno no ato  
do recebimento da ferramenta. 
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rede pública de ensino estadual para  que eles o utilizem como ferramenta de apoio 

pedagógico permanente, de forma individual, dentro e fora do ambiente escolar. 

De acordo com Alonso (2007), a introdução do computador na escola tem 

claras implicações pedagógicas com relação à melhoria do ensino e da 

aprendizagem, no entanto, a forma como o gestor escolar lida com essa questão e 

as ações que desenvolvem nesse processo, que aponta para a necessidade de 

reestabelecer a relação entre os aspectos administrativos e pedagógicos, pode ou 

não estimular os professores a adotá-lo na prática docente. 

No âmbito das escolas estaduais do Araripe Pernambucano, as ações e a 

percepção da gestão escolar relacionados à disponibilização do tablet-PC para 

alunos do ensino médio o utilizarem como ferramenta de apoio pedagógico é o 

objeto deste trabalho que está estruturado da seguinte forma: o presente Capítulo – 

Introdução – discorre sobre algumas políticas educacionais de Pernambuco 

desenvolvidas com vistas à consolidação da missão da SEE e à melhoria do IDEB 

para o Estado, enfatizando a disponibilização da ferramenta tecnológica tablet-PC 

para alunos do ensino médio das escolas de sua rede pública de ensino, como 

também apresenta a justificativa, a problemática e os objetivos deste estudo; o 

Capítulo 2 contextualiza o atual cenário da educação escolar em Pernambucano a 

partir da descrição de alguns programas e ações voltados para a área educacional 

desenvolvidos nos últimos anos, da modernização da gestão educacional ao 

programa Aluno Conectado, como também descreve o tablet-PC; o Capítulo 3, 

aborda aspectos do cenário mundial em que nos encontramos, ressaltando a 

importância do papel exercido pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) na formação da chamada Sociedade da Informação, na implantação e 

consolidação do processo de globalização e para a existência de um ciberespaço e 

de uma cibercultura; O capítulo 4 apresenta reflexões acerca de aspectos 

relacionados à mobilização de tecnologia digital de informação e comunicação para  

a educação escolar; o capítulo 5 descreve os aspectos metodológicos utilizados na 

realização da pesquisa, definindo o seu campo, os sujeitos envolvidos e suas 

características; e, o capítulo 6 apresenta a classificação e a análise dos resultados 

da pesquisa. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
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O acesso à ferramentas tecnológicas de informação e comunicação e à 

Internet já é uma realidade nas escolas da rede pública de ensino de Pernambuco. 

Nos últimos anos, além da disponibilização de projetores multimídia do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) para todas as salas de aulas e da 

instalação de Internet banda larga e de redes Wi-fi em todas as escolas, programas 

estaduais de governo como os programas Professor Conectado e Aluno Conectado 

têm permitido o acesso de professores e alunos à ferramentas tecnológicas como o 

notebook e o tablet-PC, respectivamente. Mesmo o primeiro contemplando apenas 

professores efetivos, minoria na rede pública estadual de ensino, e o segundo 

contemplando somente os alunos de 2º e 3º anos do ensino médio desta rede,  

esses programas alteram a realidade vigente do cotidiano escolar e trazem consigo 

desafios, pois, conforme Lopes (2005, p.48) a nova prática educativa exige, entre 

outros, o reconhecimento de que a parceria entre agentes humanos e técnicos 

proporciona múltiplas interações e múltiplas formas de compreender e construir 

saberes. 

De acordo com LOPES (2005, p.48), para educar tendo como base o 

paradigma portado pelas tecnologias digitais é preciso centrar o aprendizado como 

processo contínuo que valorize o inesperado, a imaginação criativa e as 

divergências, com o objetivo de promover a autonomia e a explosão de sentimentos 

e para que isto aconteça na prática cotidiana da vida escolar, faz-se necessário que 

as tecnologias da informação e comunicação, utilizadas nas escolas como 

ferramenta de apoio pedagógico, não sejam usadas apenas para repetir o que já era 

feito com quadro, giz, lápis e papel e introduzam algo de novo, tanto na perspectiva 

do trabalho didático-pedagógico, encontrando formas de se articular práticas novas 

às antigas, quanto na maneira de os estudantes se envolverem com o uso das 

mesmas, encontrando formas de aprender a aprender. 

Para a SEE, a expectativa com a utilização do tablet-PC pelos alunos do 2º e 

3º ano do ensino médio é tornar o processo de ensino-aprendizado mais dinâmico e, 

o uso das tecnologias digitais como ferramenta de apoio pedagógico, é um dentre os 

muitos fatores intraescolares que devem influenciar a qualidade social da educação 

(Pernambuco. Secretaria de Educação. Módulo IX, 2012). Neste caso, percebe-se a 

necessidade de atitude do gestor escolar em mediar as relações professor-aluno e 

professor e saberes. 
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Diante disso, a problemática desta pesquisa emerge de uma inquietação, 

enquanto professora efetiva do quadro efetivo da SEE atualmente exercendo a 

função de Diretora Escolar, em verificar as formas da configuração da gestão 

educacional, nas escolas estaduais de Pernambuco, no que diz respeito aos seus 

alunos disporem do tablet-PC para, conforme prevê a Lei 14.546 de 21 de dezembro 

de 2011 (PERNAMBUCO, 2011), usarem individualmente, como ferramenta de  

apoio pedagógico dentro e fora do ambiente escolar. 

Dessa forma, decidiu-se pela análise desse aspecto que compõe o atual 

cenário educacional de Pernambuco a partir de um recorte deste universo e realizou-

se uma pesquisa de natureza exploratória na região Araripe, onde a escola em que 

exerço a função de Diretora Escolar está localizada, e seus resultados podem servir 

de informação para o levantamento de hipóteses em estudos futuros mais 

aprofundados. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 

Nos dias atuais, o uso das tecnologias da informação e comunicação em 

todos os setores, inclusive na educação, é uma realidade que tende apenas ao 

crescimento e ao aprimoramento, sem espaços aparentes para retrocesso, pois de 

acordo com Iani (2001) o processo de globalização é o contexto em que está 

tomando forma a sociedade da informação e na base dele está a informatização, 

porque nele estão inseridas a produção, a comercialização e a utilização das 

tecnologias digitais. 

Conforme Acham (2005), nessa sociedade que está a constituir-se, definida 

por estudiosos como sociedade da informação e caracterizada pelo amplo uso de 

tecnologias de armazenamento e transmissão de dados e informações de baixo 

custo, as informações são produzidas e disseminadas em alta velocidade, 

obrigando-nos a uma constante revisão, modificação e sistematização dos 

conhecimentos. 

Ianni (2001), afirma que a globalização deu-se a partir de processos como a 

internacionalização do capital e se concretiza em termos históricos e geográficos na 

nova divisão internacional do trabalho e na produção agilizada e generalizada com 

base nas técnicas eletrônicas que intensificam e generalizam a racionalização das 
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mais diversas formas sociais de vida e trabalho, dos mais diferentes modos de ser e 

pensar. 

Assim posto, compreende-se que o uso da tecnologia da informação e da 

comunicação se torna uma necessidade nesse mundo de mercados globalizados, 

pois os meios impressos e eletrônicos de comunicação articulam todo o mundo num 

processo de modernização, requerendo que as TICs sejam cada vez mais 

indispensáveis para garantir essa articulação. 

De acordo com Levy (1999), a informatização do mundo permite a 

transformação de relações, processos e estruturas em um vasto hipertexto somente 

inteligível pelas tecnologias da eletrônica informática, a qual propicia a existência do 

ciberespaço onde modos originais de criação e de navegação no conhecimento e de 

relação social se concretizam. Para ele, as reflexões sobre o futuro dos sistemas de 

educação devem ser fundadas na constatação de que o ciberespaço suporta 

tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam muitas funções 

cognitivas humanas, favorecendo novas formas de acesso à informação e novos 

estilos de raciocínio e de conhecimento. 

Neste contexto, as práticas tradicionais não atendem mais a uma grande 

parcela dos indivíduos inseridos nos ambientes escolares e as políticas  

educacionais podem fazer a diferença no acesso à sociedade da informação. 

Assman (2005), afirma que para serem aproveitadas todas as vantagens  

econômicas e sociais do progresso tecnológico e melhorada a qualidade de vida dos 

cidadãos, a sociedade da informação deve se assentar nos princípios da igualdade 

de oportunidades, participação e integração de todos, o que, segundo ele, só será 

possível se todos tiverem acesso à uma quota parte mínima dos novos serviços e 

aplicações oferecidos por essa sociedade. 

Na rede pública de ensino do Estado de Pernambuco, algumas políticas 

educacionais nesse sentido já estão sendo implantadas, dentre elas, a considerada 

pela SEE como política de inclusão digital, da qual uma de suas ações é a 

viabilização do acesso dos estudantes do ensino médio às tecnologias da 

informação e comunicação, através da instalação de redes Wi-fi nas escolas e da 

distribuição do tablet-PC para os mesmos. Essas ações correspondem a 

investimentos no capital material das escolas da rede e, portanto,  desse 

investimento em capital material, deriva a necessidade de adaptação do capital 

intelectual dos agentes escolares dessa rede de ensino, já que, devido ao acesso 
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facilitado à TICs, os agentes escolares, inclusive os gestores, precisam estar 

preparados para conhecê-las, dominá-las e incorporá-las à prática cotidiana escolar 

como ferramenta de apoio pedagógico. 

Diante de toda a ênfase dada na atualidade à importância das tecnologias de 

informação e comunicação para o desenvolvimento global em todas as suas esferas, 

inclusive educacional, e tendo em vista haver sido implantada na rede pública de 

ensino do Estado de Pernambuco uma política educacional que viabiliza o acesso  

de alunos de ensino médio a essas tecnologias, como os diretores escolares das 

escolas estaduais do Araripe Pernambucano estão agindo diante dessa realidade,  

se desenvolvem e como são as ações de gestão direcionadas para a utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, qual a percepção deles sobre isso, 

são questões que surgem e, a partir delas, fazemos a seguinte indagação: De que 

forma se configura a gestão escolar na utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL: 
 
 

Analisar as ações da gestão escolar referentes à utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico no âmbito das escolas estaduais do Araripe 

Pernambucano. 

 
1.3.1 Objetivos Específicos: 

 
 

 Apresentar as características do dispositivo tecnológico tablet-PC; 

 Identificar as ações da gestão escolar direcionadas para a utilização do tablet- 

PC como ferramenta de apoio pedagógico; 

 Categorizar  as  ações  da  gestão  escolar  direcionadas  para  a utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico; 

 Relatar a percepção dos gestores escolares acerca da utilização do  tablet-pc 

como ferramenta de apoio pedagógico. 
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2 A COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO EM QUE 

SE DESENVOLVE O PROGRAMA ALUNO CONECTADO 

 
O programa Aluno Conectado através do qual ocorre a distribuição da 

ferramenta tecnológica denominada tablet-PC para alunos de 2° e 3° anos do Ensino 

Médio das escolas estaduais de Pernambuco, está inserido numa política de  

inclusão digital da SEE que consiste em introduzir ferramentas tecnológicas na 

própria SEE, no ambiente escolar e nas salas de aulas. 

Desse modo, este capítulo busca contextualizar o atual cenário educacional 

de Pernambuco em que isto ocorre, descrevendo alguns programas e ações  

voltados para a área educacional que vêm contribuindo para a composição deste 

cenário, desde a modernização da gestão educacional até o desenvolvimento do 

programa Aluno Conectado. 

 

2.1 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 
 
 

De acordo com Gusmão (2007), o processo de modernização da gestão 

pública em Pernambuco iniciou-se no quadriênio 1999-2002, primeiro mandato do 

Governador Jarbas Vasconcelos, quando foram estabelecidas as macrodiretrizes da 

Reforma do Estado, através do seu Plano Diretor da Reforma do Estado que teve 

como uma das ações implementadas a criação do Programa Pernambucano de 

Modernização da Gestão Pública (PROGESTÃO), com o objetivo de, visando 

estabelecer uma relação de complementaridade entre o sistema burocrático  

existente e o gerencial em implantação, trazer novas tecnologias gerenciais para 

modernizar as instituições públicas. 

Em maio de 2006, através da assinatura de contrato entre a União e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) o Governo Federal lançou o Programa 

Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados 

Brasileiros e Distrito Federal (PNAGE). Nesse mesmo ano, último do segundo 

mandato do Governador Jarbas Vasconcelos reeleito para o quadriênio 2003-2006,  

o Decreto nº 29.289, de 07 de junho de 2006 (PERNAMBUCO, 2006), adere ao 

PNAGE  e  institui  o  Projeto  de  Modernização  da  Gestão  e  do  Planejamento do 
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Estado de Pernambuco (PNAGE-PE), tendo como objetivo, conforme o seu artigo  

1°, melhorar a eficiência e a transparência institucional da administração estadual. 

Para atender ao PNAGE-PE, em 2007, início do primeiro mandato do 

Governador Eduardo Campos, eleito para o quadriênio 2007-2010, foram 

implantados programas de modernização da gestão pública nas áreas  da 

segurança, da saúde e da educação, com ênfase no modelo de gestão por 

resultados. Contudo, os instrumentos legais que estabeleceriam o conceito de 

gestão por resultados como ferramenta, rotina ou prática de gestão do governo 

pernambucano não foram estabelecidos juntamente com a implantação e início da 

execução deste programa. 

Diante desse fato, o Anexo I da Lei nº 14.532, de 09 de dezembro de 2011 

(PERNAMBUCO, 2011) que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Estado de 

Pernambuco para o período 2012-2015, quando trata dos antecedentes e avanços 

do modelo de gestão adotado em Pernambuco no quadriênio 2007-2010, justifica 

como cautela o motivo de a oficialização das novas práticas de gestão em um 

arcabouço legal só acontecer após a implantação das mesmas. 

Conforme este anexo, o modelo de gestão estava implantado e em 

funcionamento desde março de 2008, trazendo um conjunto de novas rotinas e 

práticas que, após estabelecidas e internalizadas, vinham sendo rigorosamente 

cumpridas por toda a máquina pública, elevando a eficiência, a eficácia e a 

efetividade da ação do governo e trazendo resultados para a sociedade, mas que 

somente em setembro de 2009 foi estabelecido em lei. 

 

Tendo havido o cuidado de primeiramente implantar, depurar e consolidar 
as novas práticas para depois oficializá-las em um arcabouço legal, em 
setembro de 2009 foi promulgada a Lei Complementar 141, que instituiu 
oficialmente o Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo no Estado, 
sendo composto pelos Sistemas de Controle Social (CEDES, Comitês de 
Articulação Regional, Comitês de Articulação Municipal), de Planejamento e 
Gestão, de Gestão Administrativa e de Controle Interno, todos funcionando 
em Rede, além do Núcleo Integrado de Gestão, responsável pela condução 
do Modelo (PERNAMBUCO. Lei nº 14.532 de 09/12/2011, Anexo I, p. 29). 

 
 

Portanto, a Lei Complementar nº 141 de 03 de setembro de 2009 

(PERNAMBUCO, 2009) institui o modelo de gestão no primeiro quadriênio do 

governo de Eduardo Campos, nomeando-o Modelo Integrado de Gestão do Poder 

Executivo do Estado de Pernambuco e definindo-o como  a organização     sistêmica 
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das funções relacionadas com os instrumentos formais de planejamento e 

ferramentas de gestão adotadas pela Administração Pública Estadual. 

A Lei Complementar nº 141 de 03 de setembro de 2009 (PERNAMBUCO, 

2009) estabelece que os instrumentos formais de planejamento adotados pela 

Administração Pública Estadual são o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Já as ferramentas de gestão adotadas pela 

Administração Pública Estadual, conforme esta lei, são as metodologias e práticas 

gerenciais desenvolvidas nas áreas da ciência da administração, aplicáveis ao setor 

público. 

A definição para o que seriam as ferramentas de gestão adotadas pela 

Administração Estadual na execução do Modelo de Gestão Integrada do Poder 

Executivo de Pernambuco, dada pela Lei Complementar nº 141 de 2009 

(PERNAMBUCO, 2009), não esclarece as metodologias e práticas gerenciais 

adotadas, porém conota a adoção de um modelo de gestão com foco em resultados 

em alguns de seus termos: no inciso IV do seu artigo 18, estabelece que uma das 

principais finalidade e atribuições do núcleo de gestão é o acompanhamento da 

evolução dos indicadores sociais, econômicos e institucionais no âmbito do Estado, 

avaliando os resultados e efeitos das políticas, planos e programas governamentais 

sobre eles e propondo ajustes e modificações para maior efetividade, eficácia e 

eficiência da ação de Governo; no seu artigo 20, estabelece que os Secretários de 

Estado e os titulares de Secretarias Especiais celebrarão com o Governador do 

Estado pactos de resultados relativos à execução das metas prioritárias. 

Antes disso, já constava uma tímida indicação legal da adoção de um modelo 

de gestão com focos em resultados na Lei Complementar nº 118 de 26 de junho de 

2008 (PERNAMBUCO, 2008), que cria, em Pernambuco, a Carreira de 

Planejamento, Orçamento e Gestão e seus cargos no quadro permanente de  

pessoal da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG). No seu artigo 7º, Inciso 

I, descreve que, entre outras, são atribuições do Analista em Planejamento, 

Orçamento e Gestão2: coordenar e executar atividades de orientação e apoio à 

elaboração dos instrumentos de contratualização de resultados entre o Governo do 

Estado e os órgãos e entidades da administração pública  estadual;  coordenar e 

 
 

2 
Denominação alterada pelo inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 267, de 3 de abril de 2014 

para Gestor Governamental – Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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executar atividades de atuação efetiva junto aos Secretários de Estado e aos 

dirigentes públicos no acompanhamento da execução do planejado e dos 

instrumentos de contratualização celebrados, visando garantir a obtenção dos 

resultados pretendidos, coordenar e executar atividades de acompanhamento e 

apoio aos dirigentes dos órgãos eentidades da administração pública na definição de 

indicadores de resultado nos processos de planejamento e de orçamento e nos 

instrumentos de contratualização de resultados, bem como nas atividades de 

monitoramento e avaliação dos resultados da gestão. 

Por fim, o esclarecimento em instrumento legal acerca das metodologias e 

práticas gerenciais para cumprimento do PENAGE-PE e dos seus desdobramentos 

como o Programa de Modernização da Gestão Educacional: Metas Educacionais 

(PMGE/ME), adotadas no Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo de 

Pernambuco instituído pela Lei Complementar nº 141 de 2009, ocorre, deveras, 

através da Lei nº 14.532, de 09 de dezembro de 2011 que dispõe sobre o PPA do 

Estado de Pernambuco para o período 2012-2015, pois um capítulo do seu Anexo I 

explica o modelo de gestão a ser adotado no período, afirmando que este modelo 

está implantado desde março de 2008. 

De acordo com o exposto no capítulo 2 do Anexo I da Lei nº 14.532, o Modelo 

Integrado de Gestão do Poder Executivo do Estado de Pernambuco tem como base 

conceitual o Ciclo PDCA, (P – Planejar; D – Executar; C – Checar; e A – Agir), 

traduzindo os seus elementos em uma notação específica para um ciclo de gestão 

de políticas públicas, composto pelas etapas de Formulação (P – Planejar), 

Implementação (D – Executar), Monitoramento (C – Checar) e Avaliação (A – Agir). 

Conforme o capítulo 2 do Anexo I da Lei nº 14.532, para desdobrar, nessas 

etapas, rotinas, ferramentas e instrumentos a serem utilizados pela máquina pública, 

lança mão de outros referenciais teóricos específicos. Por conseguinte: para 

operacionalizar a etapa de Formulação tomam-se como referenciais metodológicos  

o Marco Lógico ou “Logical Framework” e o “Balanced Scorecard”; para 

operacionalizar a etapa de Implementação tomam-se como referenciais 

metodológicos o Mapeamento de Processos e o 5W2H; para operacionalizar a etapa 

de Monitoramento são utilizadas técnicas da Gestão por Resultados (Relatório de 

Três Gerações e Gerência de Projetos); e, para operacionalizar a etapa  de  

Avaliação utiliza-se como principal marco conceitual a Gestão à Vista. 

Portanto, consoante Pernambuco (2011), o PPA 2012-2015 descreve que: 
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a) a teoria do Marco Lógico é extremamente útil para lidar com a situação- 

problema na qual seja necessário estabelecer um plano para o alcance de 

uma meta, sendo seu principal objetivo explicitar os resultados a serem 

alcançados, visando direcionar os esforços de monitoramento. O marco  

lógico, após um diagnóstico da realidade, conduzido frente à sociedade 

através da realização de seminários regionais, é utilizado na etapa da 

Formulação quando são definidos, para os quatro anos seguintes, os 

Objetivos Estratégicos do Governo e estruturados os desdobramentos 

necessários para a sua operacionalização. Os Objetivos Estratégicos, por sua 

vez, são desdobrados em Metas Prioritárias que são pactuadas entre o 

Governador e todo o seu secretariado e adequadas ao Orçamento do Estado, 

passando a constar no PPA e na LOA. Para finalizar esta etapa, todos esses 

elementos são traduzidos no Mapa da Estratégia utilizando-se o Balanced 

Scorecard. Conforme o exposto no PPA, este foi criado como um sistema de 

avaliação de desempenho e mensuração da performance baseada não 

apenas na execução do orçamento financeiro e na existência de lucro e, 

posteriormente, foi tido como um novo sistema de gestão capaz de orientar a 

organização na execução da estratégia para o alinhamento sinérgico das 

ações que visam atingir objetivos pré-definidos, sugerindo o mapa da 

estratégia como instrumento eficaz para tradução da estratégia por ser um 

elemento explicitador, divulgador e mobilizador; 

b) o mapeamento de processos possibilita a sequência de etapas necessárias 

para a realização de um processo e o 5W2H facilita a definição do 

alinhamento estratégico, do responsável, do cronograma de realização e do 

orçamento para cada etapa de um processo. Os dois associados são utilizado 

na etapa da Implementação, ou seja, no desdobramento das Metas  

Prioritárias em Planos Operativos Anuais (planos de ação); 

c) as técnicas de Gestão por Resultados associadas com a técnica de Gerência 

de Projetos são utilizadas na etapa do Monitoramento, sendo o principal 

instrumento definido por esse modelo os Ciclos de Monitoramento: reuniões 

semanais presididas pelo Governador, organizadas em torno de cada  

Objetivo Estratégico para acompanhamento, através de indicadores de 

processo, da realização física e financeira de suas Metas Prioritárias, 

focando-se a solução de problemas; 
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d) a Gestão à Vista é o principal marco conceitual para a etapa de Avaliação. 

Através do acompanhamento de indicadores de resultado e de impacto, é 

testada a pertinência das metas prioritárias como efetivos agentes de 

transformação da realidade e é estruturado, em torno da tríade problema- 

estratégia-solução, um relatório anual de ação de governo. A análise  

realizada nesta etapa serve de base para a  retroalimentação do processo  

com a correção de rumos, quando necessário, e serve de insumo para a 

pactuação de novas metas para o exercício seguinte no reinício do processo. 

 

Finalmente, apenas em 2013, penúltimo ano do segundo mandato do 

Governador Eduardo Campos, as diretrizes da gestão por resultados são fixadas em 

instrumento legal. Tendo em vista o disposto na Lei Complementar 141 de 2009, o 

Decreto nº 39.336, de 25 de abril de 2013, estabelece o valor público como objetivo 

dos programas de Estado, fixa diretrizes para a gestão por resultados, e estabelece 

a execução dos pactos de resultados, no âmbito do executivo estadual. 

Conforme o Decreto nº 39.336, de 25 de abril de 2013 (PERNAMBUCO, 

2013), em Pernambuco é considerada gestão por resultados o conjunto de conceitos 

e ferramentas de gestão adotados para a obtenção de valor público definidos nos 

instrumentos de planejamento e pactuação governamental e é considerado valor 

público a melhoria do indicador de resultado quando houver aumento da eficiência 

da aplicação dos recursos públicos, melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

sociedade e geração de bem-estar social. 

O Decreto nº 39.336, de 25 de abril de 2013 (PERNAMBUCO, 2013), define 

como principais indicadores de resultados a Taxa de Crimes Violentos Letais 

Intencionais (CVLI), o IDEB e a Taxa de Mortes por Causas Evitáveis (MCE). Esses 

indicadores estão relacionados com a segurança, a educação e a saúde 

respectivamente, áreas de atuação do PENAGE-PE. Portanto, em Pernambuco, fica 

fixado o IDEB como o principal indicador a ser utilizado para mensurar a obtenção  

do valor público gerado pelas ações dos programas de governo desenvolvidos para 

a área da educação. 

Dessa forma, entende-se que as políticas educacionais em Pernambuco 

voltam-se para a melhoria da qualidade educacional de seu sistema de ensino como 

um todo, porém os resultados de um indicador de projeção nacional são a principal 

base para aferir          o aumento da eficiência da aplicação dos recursos públicos na 
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educação e a melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados à 

população pernambucana. 

O PMGE-ME, que de acordo com Dantas (2012, p. 2), “está voltado para a 

melhoria dos indicadores educacionais do estado de Pernambuco, a partir do 

conceito de “gestão por resultados””, foi o programa criado em 2007 para a 

modernização da gestão na área da educação. 

 

Em Pernambuco, o planejamento para a área social conta com a iniciativa 
democrática, em que os diferentes segmentos sociais são convidados a se 
pronunciar e a se envolver na definição de diretrizes e prioridades. Com   
isto, foi possível realizar um diagnóstico bem feito que, confrontado com os 
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB e demais 
indicadores educacionais disponibilizados pelo governo federal em 2007, 
apontou para a urgência em se definir políticas educacionais  voltadas para 
a elevação dos indicadores educacionais das escolas públicas, 
particularmente das escolas estaduais (PERNAMBUCO. Secretaria de 
Educação, Módulo I, 2012, p. 28). 

 
 

A partir de um rigoroso diagnóstico, definição dos objetivos educacionais 
para o estado (onde queremos chegar), da visão, missão e valores da 
Secretaria de Educação, acompanhado por planejamento e adequação do 
orçamento disponível, o Governo de Pernambuco definiu os objetivos e 
metas prioritárias para a educação (PERNAMBUCO. Secretaria de 
Educação. Módulo I, 2012, p. 31). 

 
 

Os indicadores de desempenho no IDEB da rede estadual de educação no 

ano de 2005 haviam apresentado um resultado muito baixo, inclusive, no ensino 

fundamental II teve o pior índice comparando-se com os resultados dos demais 

estados. “Além do baixo desempenho, o Estado apresentava no Ensino  

Fundamental e Médio alto percentual de defasagem idade série, elevados índices  

de evasão e repetência e taxas de analfabetismo” (PERNAMBUCO. Secretaria de 

Educação, Módulo VII, 2012). 

Implantando essa política educacional baseada em diagnóstico, 

planejamento e gestão para resultados, o PMGE-ME definiu os objetivos e as metas 

prioritárias para a educação, considerando a identidade estratégica da SEE definida 

pela sua visão de futuro, missão e valores. Sendo, conforme Cavalcanti (2011), a 

visão de futuro consolidar-se como referência nacional em educação de qualidade 

social  até  20113;  a  missão  assegurar,  por  meio  de  uma  política  de  Estado,  a 

  _ 

3 Devido à reeleição do então governador Eduardo Campos para o quadriênio 2011-2014 e à 

continuidade do modelo de gestão implantado, no segundo ciclo de gestão do seu governo a visão 

de futuro da SEE permanece a mesma, com tempo estimado até 2014. 
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educação pública de qualidade social para todos, focada em resultados, visando 

garantir o acesso, a permanência e a formação plena do estudante, pautada nos 

princípios de inclusão e cidadania; e os valores equidade, igualdade, solidariedade, 

integração, compromisso, ética, justiça social, transparência e inovação. 

A Figura 1 apresenta o mapa do planejamento estratégico desenvolvido pelo 

Governo de Pernambuco, em 2007, para a implantação do Programa de 

Modernização da Gestão Pública e destaca a estratégia indicada para a área 

educacional. 

 
Figura 1 – Mapa Estratégico 2008-2011 

Fonte: PERNAMBUCO.Secretaria de Educação: Módulo I (2012, p. 32) 
 

 
De acordo com Cavalcanti (2011, p. 87), “Para obtenção do modelo de gestão 

por resultados para melhoria dos indicadores educacionais, a SEE prevê o 

diagnóstico, o planejamento estratégico, plano de ação pedagógico, monitoramento 

e avaliação”. O planejamento estratégico realizado na SEE resultou em 10 diretrizes 

e 33 planos operativos para nortear as ações na educação (PERNAMBUCO. 

Secretaria de Educação. Módulo I, 2012). 
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O Quadro 1 apresenta as diretrizes estabelecidas para o cumprimento da 

estratégia indicada para a área educacional no planejamento estratégico do governo 

de Pernambuco para os anos de 2008 a 2011: 

 
Quadro 1 - Diretrizes para a educação 2008-2011 

Fonte: PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I (2012, p33) 
 

 
Portanto, conforme a SEE foram os resultados do IDEB de 2005 e de 2007, 

que indicaram a rede estadual de ensino de Pernambuco como o pior desempenho 

no ensino fundamental, um dos fatores que impulsionou o governo a implantar, a 

partir de 2008, iniciativas no sentido de focalizar as políticas públicas educacionais 

do estado na melhoria da qualidade social da educação. 

Essas iniciativas ocorreram em forma de programas e projetos, executados 

simultaneamente, envolvendo um conjunto de ações nas dimensões de 

infraestrutura, gestão escolar, currículo, valorização dos profissionais da educação, 

inclusão tecnológica, monitoramento e avaliação da aprendizagem dos estudantes, 

colaboração entre estado e município, reestruturação do ensino médio, formação de 

uma rede de educação profissional e produção de ferramenta de apoio ao professor 

(PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I, 2012). 
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Destarte, para o funcionamento do PMGE-ME foram  desenvolvidos 

programas e projetos, envolvendo um conjunto de ações, a exemplo do 

monitoramento e avaliação da aprendizagem dos estudantes, do Pacto pela 

Educação, da política de responsabilização educacional, da reestruturação do  

ensino médio, da formação de uma rede de educação profissional e da inclusão 

tecnológica. 

 

2.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES EDUCACIONAIS 
 
 

Com base nas diretrizes estabelecidas para o cumprimento da estratégia 

indicada para a área educacional no planejamento estratégico para 2008 a 2011 do 

PNAGE-PE, a SEE implantou um sistema de monitoramento e avaliação de 

indicadores de processo e de indicadores de resultado do seu sistema educacional. 

Os indicadores de processo do sistema educacional que passaram a ser 

monitorados e avaliados foram frequência de estudantes, frequência dos 

professores, cumprimento do currículo, estudantes abaixo da média, aulas previstas 

x aulas dadas, cumprimento do calendário letivo, estudantes não alfabetizados e 

estudantes com distorção idade-série. 

Conforme Andrade (2014), para atender à necessidade de monitoramento 

dos indicadores de processo, a SEE implantou, em 2007, o Programa Gestão Nota 

10 através em uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e, por conseguinte, o 

monitoramento escolar de seis indicadores educacionais de processo (aulas dadas e 

previstas, estudantes abaixo da média, frequência de estudantes, frequência de 

professor, estudantes não alfabetizados e distorção idade-série), limitados aos anos 

finais do ensino fundamental e ao ensino médio regular, realizou-se através do 

Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações (SIASI) até o final de 2011. 

 

O Programa Gestão Nota 10 oportunizou o monitoramento informatizado, a 
partir de dados quantitativos e qualitativos que funcionaram como 
termômetro do processo educacional. O referido programa trabalhou com 
base em indicadores e metas, priorizando resultados que exigiam, de cada 
diretor de escola, liderança e autonomia frente aos desafios a serem 
vencidos em busca das metas/indicadores do Programa, o que contribuiu 
para auxiliar os gestores na implementação de ações concretas nas  
escolas, levando cada um deles a refletir sobre a responsabilidade que lhes 
competia para assegurar o direito irrefutável do estudante de aprender 
(ANDRADE, 2014, p. 28). 
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As diretrizes e os planos operativos que nortearam as ações na educação no 

quadriênio de gestão governamental 2007-2010 formaram a base para o 

desenvolvimento do Pacto pela Educação (PPE), lançado em 2011, uma política 

educacional voltada para uma educação de qualidade para todos, com equidade, 

cujo foco é a melhoria do ensino da aprendizagem dos estudantes e dos ambientes 

pedagógicos (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I, 2012). 

No programa Pacto pela Educação foi criado o Índice do Pacto pela 

Educação, utilizando os indicadores de processo já monitorados e avaliados pela 

SEE, acrescentando o indicador Participação Familiar em Reuniões Escolares. 

De acordo com Andrade (2014), o SIASI configurou-se como o sistema 

informatizado que subsidiou o monitoramento dos indicadores de processo 

educacionais desde a implantação PMGE/ME até o ano de 2012, quando já havia 

sido implantado o Pacto Pela Educação, e a partir de 2013, o Sistema de 

Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE) passou a gerar os dados dos 

indicadores que compõem o Índice do Pacto Pela Educação. 

 

Diante da urgência na tomada de decisões e da implementação do Pacto 
Pela Educação, verificando-se que o SIASI não mais atendia às 
necessidades de monitoramento da Secretaria de Educação, onde foi 
implantado o SIEPE. Desenvolvido como política pública, o SIEPE consiste 
em um sistema informatizado que proporciona às escolas estaduais de 
ensino de Pernambuco acesso às informações educacionais em tempo real, 
bem como a recursos pedagógicos e de gestão, democratizando o acesso 
ao conhecimento e promovendo a interação entre a Secretaria de  
Educação, Gerências Regionais de Educação, escolas e comunidade 
escolar, disponibilizando dados suficientes para o acompanhamento dos 
indicadores do Pacto Pela Educação. (ANDRADE, 2014, p. 29) 

 
 

Dessa forma, com a implantação do SIEPE, próprio da SEE, informatizado e 

que utiliza a Internet, a partir de 2013, os dados coletados para monitoramento e 

avaliação dos indicadores de processo das escolas estaduais de Pernambuco são 

os inseridos neste sistema. A coleta é feita através do próprio sistema, as escolas 

são monitoradas bimestralmente e recebem um relatório gerencial. Utilizando-se os 

dados coletados das escolas, produz-se também o relatório do monitoramento dos 

indicadores de cada Gerência Regional de Ensino (GRE) e o relatório da SEE. 

No condizente à gestão escolar, o SIEPE se constitui numa ferramenta 

tecnológica que vai além do seu uso para geração de dados para monitoramento 

dos indicadores de processo educacionais, permitindo o acesso a informações 

confiáveis  em tempo real que dão suporte tanto  ao trabalho de  gestão  quanto   ao 
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trabalho pedagógico. Ainda, no SIEPE foi desenvolvido o diário de classe eletrônico 

e, atualmente, uma grande parte das escolas estaduais em Pernambuco já não 

utiliza mais o diário impresso, o que permite uma maior agilidade ao registro do 

trabalho cotidiano do professor e ao trabalho de escrituração da secretaria escolar. 

Os relatórios do PPE são elaborados de forma a possibilitar que a escola 

esteja sempre observando tanto os seus resultados no IDEPE e no Sistema de 

Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE) quanto os seus resultados 

bimestrais nos indicadores de processo. 

A primeira página do relatório do PPE apresenta os dados de identificação da 

escola (denominação, nome do diretor e tempo no cargo, quantitativo de pessoal de 

apoio à gestão e quantitativo de matriculas por modalidade de ensino), juntamente 

com os resultados do IDEPE da escola desde 2008 (em um gráfico que o compara 

com o IDEPE da GRE a que a escola está jurisdicionada e o com o IDEPE do 

Estado), os resultados da proficiência em português e em matemática na avaliação 

do SAEPE desde 2008 (em um gráfico que a compara com a média de proficiência 

da GRE a que a escola está jurisdicionada e com a média da proficiência do Estado) 

e a evolução do percentual de aprovação e do percentual de participação no SAEPE 

desde 2008. 

A segunda página do relatório do PPE, numa coluna à direita, apresenta os 

resultados dos indicadores de processo da escola no bimestre, à esquerda, a 

evolução bimestral da escola nas avaliações internas e externas. A sinalização de 

cor é utilizada ao lado de cada indicador de processo, indicando se o resultado do 

indicador atinge uma margem percentual ideal (verde), se o resultado atinge uma 

margem percentual que requeira atenção (amarela) ou se o resultado atinge uma 

margem percentual abaixo do mínimo  estabelecido pela SEE. 

As Figuras 2 e 3 correspondem ao relatório do monitoramento do PPE de  

uma escola: 
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Figura 2 - Relatório do PPE: 1ª página 

Fonte: Relatório de Resultados do PPE- IV Bimestre/2014: GRE Sertão do Araripe - Modificações 
próprias (2015) 

 

Figura 3 - Relatório do PPE: 2ª página 
 

Fonte: Relatório de Resultados do PPE- IV Bimestre/2014: GRE Sertão do Araripe, com modificações 
próprias, visando a não identificação da escola. 

 
 

O relatório do monitoramento dos indicadores de processo do PPE, recebidos 

pela escola a cada bimestre, permite que a equipe escolar monitore e avalie os seus 

resultados  bimestrais,  detectando  os  seus  problemas  e,  partir  disso,  planeje   e 
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desenvolva ações já no bimestre imediatamente seguinte para corrigi-los ou quiçá 

eliminá-los. 

Dessa forma, o monitoramento e a avaliação dos indicadores são importantes 

tanto para a formulação e gestão das políticas educacionais no Estado quanto para  

a formulação e gestão das práticas do cotidiano escolar, pois possibilitam a melhoria 

dos processos educacionais a partir das partes (escolas) para se refletir no todo 

(rede de ensino). 

Os indicadores de resultado do sistema educacional que passaram a ser 

monitorados e avaliados desde 2008 foram a taxa de aprovação e os resultados de 

avaliações externas, como o IDEB e o IDEPE. 

 

As diretrizes das políticas de Pernambuco resultaram na implantação de um 
sistema de monitoramento e avaliação dos indicadores de processo 
(frequência de estudantes e professores, cumprimento do currículo, 
estudantes abaixo da média, aulas previstas x aulas dadas, cumprimento do 
calendário letivo, estudantes não alfabetizados, estudantes com distorção 
idade-série) e de resultados do sistema educacional (taxa de aprovação, 
resultados de avaliações externas, como IDEB e IDEPE) (PERNAMBUCO. 
Secretaria de Educação. Módulo V, 2012, p. 18). 

 
 

O IDEB, criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de acordo com as informações disponíveis no 

Portal Inep, é um indicador que reúne a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as 

médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. O índice de 

aprovação é obtido pelo Censo Escolar e as médias de desempenho as da Prova 

Brasil, para o cálculo dos IDEBs de escolas e municípios, e as do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), para o cálculo dos IDEBs dos estados e do 

nacional. 

Conforme Fernandes (2007), o IDEB serve como um indicador objetivo para a 

verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao 

Compromisso Todos pela Educação, eixo do PDE que trata da educação básica e, 

tendo em vista a simbologia do bicentenário da independência em 2022, a definição 

de uma meta nacional para o IDEB em 6,0 para 2021, significa que o país deve 

atingir neste ano, o nível de qualidade educacional da média dos países 

desenvolvidos em termos de proficiência e rendimento países. 

Conforme o Portal Inep, em 2005, iniciou-se a série histórica de resultados do 

IDEB, a partir de onde foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
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atingidas pelo país e também por escolas, municípios e estados, numa lógica de que 

cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja a 

média dos países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Portanto, a partir dos indicadores de desempenho e rendimento, o INEP fez 

a projeção de metas individuais, por dependência administrativa, calculadas 

bienalmente de 2007 a 2021, para melhoria do IDEB do Brasil, Unidades da 

Federação e Municípios. 

Visando tornar as escolas estaduais de Pernambuco em referência nacional 

de educação, com a utilização de um modelo de gestão baseada em metas e 

resultados, a SEE objetiva melhorar os indicadores educacionais do Estado e 

contribuir para que a rede estadual de ensino alcance em 2021 no IDEB uma meta 

mais elevada do que a projetada pelo MEC: seis pontos no ensino fundamental e no 

ensino médio (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo XII, 2012). 

Como mencionado anteriormente, O IDEB foi fixado através do Decreto nº 

39.336 de 25 de abril de 2013 como o principal indicador a ser utilizado para 

mensurar a obtenção do Valor Público gerado pelas ações dos programas de 

governo desenvolvidos para a área educacional em Pernambuco. 

O quadro 2 apresenta as metas projetadas pelo INEP para o IDEB da rede de 

ensino do Estado de Pernambuco: 

 

Quadro 2 - Metas Projetadas pelo INEP/MEC para a rede estadual de Pernambuco 
 

 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

ANOS INICIAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1 3.5 3.9 4.2 4.3 3.2 3.5 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

ANOS FINAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL 
2.4 2.5 3.0 3.3 3.6 2.4 2.6 2.8 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 

ENSINO MÉDIO 2.7 2.7 3.0 3.1 3.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0 4.3 4.5 

Fonte: Elaboração própria (2015) - Resultados disponíveis em www.ideb.inep.gov.br 
 

 
O IDEPE, análogo ao IDEB, é composto pelas proficiências em língua 

portuguesa e matemática, aferidas pelo Sistema de Avaliação da Educação de 

Pernambuco (SAEPE), e pelas taxas de aprovação escolar medidas pelo Censo 

Escolar. 

http://www.ideb.inep.gov.br/
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Portanto, o IDEPE é um indicador composto pela avaliação de desempenho 

dos estudantes em Língua Portuguesa e em Matemática, conforme matrizes de 

referência e escalas de proficiência comuns ao SAEPE e ao SAEB, e pelas taxas de 

aprovação nas séries da educação básica oferecidas pela escola, conforme os 

procedimentos do Censo Escolar, que apura as taxas anuais de aprovação, 

abandono e reprovação. 

 

Para permitir a avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes com 
periodicidade anual, a Secretaria de Educação desenvolveu o índice de 
Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – IDEPE. Os cálculos 
utilizados obedecem à mesma metodologia do IDEB, apenas utilizando o 
SAEPE, que é o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, 
enquanto o IDEB utiliza a PROVA BRASIL/SAEB. Ambos fazem uso das 
taxas de aprovação aferidas pelo Censo Escolar (PERNAMBUCO. 
Secretaria de Educação. Módulo XII, 2012, p. 29). 

 
 

Desse modo, o SAEPE, sistema próprio de avaliação da Secretaria de 

Educação de Pernambuco, realizado pela primeira vez em 2000 e depois em 2005,  

a partir de 2008 passou a ser realizado anualmente. 

O SAEPE consiste em uma avaliação padronizada nos mesmos moldes do 

SAEB em relação ao método utilizado e à escala de proficiência, porém, aplicada de 

forma censitária, permitindo aferir o desempenho dos estudantes em língua 

portuguesa e matemática por escola, para onde os seus resultados retornam em 

forma de boletins (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I, 2012). 

 

2.3 RESPONSABILIZAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 

A Lei de Responsabilidade Educacional  do Estado  de Pernambuco,    Lei  nº 

13.273 de 05 de julho de 2007 (PERNAMBUCO, 2007), estabelece que o Secretário 

de Educação, até cento e vinte dias após o término de cada ano letivo, apresentará 

na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, relatório anual, contendo os 

seguintes indicadores educacionais: alfabetização, matrícula e evasão escolar, taxa 

de distorção idade-série, docentes, programa, tempo de estudo, rendimento escolar 

e infraestrutura. 

A partir de 2008, para atender à Lei de Responsabilidade Educacional, foi 

implantada uma política de responsabilização educacional em Pernambuco, 

consistindo em anualmente estabelecer metas a serem pactuadas em um Termo  de 
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Compromisso e responsabilidade (TC)4 entre o governo, por intermédio da SEE, e a 

escola, representada pelo Diretor Escolar. As metas, a serem alcançadas pelas 

escolas e estabelecidas pela SEE são calculadas com base no IDEPE, 

desagregadas por nível de ensino. 

 

Para atender a Lei de Responsabilidade Educacional algumas ações foram 
incorporadas a dinâmica da Secretaria de Educação, das Gerências 
Regionais e das escolas, como a criação do Termo de Compromisso no 
qual eram especificadas as metas a serem atingidas pela escola, bem como 
o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – IDEPE, 
utilizando-se os mesmos moldes do Índice de Desenvolvimento  da 
Educação Básica – IDEB. Institui-se o Bônus de Desempenho   Educacional 
– BDE para todas as escolas que alcançassem a meta proposta. Tais metas 
eram estabelecidas considerando a realidade da escola. No ano seguinte 
após instituição do BDE, as Gerências Regionais também passaram a 
receber a bonificação de acordo com o percentual de escolas que 
atingissem as metas propostas (ANDRADE, 2014, p.24). 

 
 

Calculando a média geral das metas estabelecidas na Política de 

Responsabilização Educacional sempre maior do que as estabelecidas para o IDEB, 

a SEE pretende alcançar a nota 6 em 2021 em todos os níveis de ensino e superar 

as metas projetadas pelo governo federal para Rede Estadual de Educação de 

Pernambuco que são 5,5, 4,5 e 4,5 para o 5°, 9° do ensino fundamental e 3° ano do 

ensino médio, respectivamente (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I 

2012). 

De acordo com Cavalcanti (2011), o TC é um documento surgido no Governo 

de Eduardo Campos, elaborado pela SEE, mas seu amparo legal encontra-se no 

Contrato de Gestão em que são definidos direitos, deveres, atividades, projetos, 

ações, metas, mecanismos de monitoramento, controle de desempenho gerencial e 

avaliação de resultados, estabelecido pela Portaria normativa nº 6703, de 07 de 

novembro de 2005. 

Atualmente, no TC constam as obrigações da SEE, as obrigações da equipe 

de direção escolar, as metas pactuadas e o esforço da escola para o ano, 

orientações para que o Diretor Escolar mobilize o corpo docente para a análise dos 

resultados anteriores, disponíveis no Portal do SAEPE, e realizem ações  

necessárias para elevar os padrões de desempenho no SAEPE, previsão de bônus 

para os servidores das escolas que alcançarem as metas em pelo menos  cinquenta 

 

4 
O modelo atual do documento consta no Anexo A deste trabalho 
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por cento do esforço da escola, conforme previsto em lei e decretos próprios, 

estabelecimento da competência da realização anual do SAEPE e do 

acompanhamento e consolidação dos resultados do IDEPE e do Bônus de 

Desempenho Educacional (BDE) à Gerência de Avaliação e Monitoramento das 

Políticas Educacionais, estabelecimento da competência de assegurar a  

participação de todos os estudantes das séries avaliadas nas provas do SAEPE ao 

Diretor Escolar, os critérios de participação no SAEPE, estabelecendo um mínimo de 

participação em oitenta por cento dos alunos matriculados nas séries avaliadas e a 

medida a ser adotada para o cálculo do IDEPE, caso os estudantes faltem à 

avaliação do SAEPE em número superior ao correspondente aos percentuais 

mínimos de participação. Sua cláusula primeira determina por seu objeto “pactuar 

ações de melhoria na qualidade do ensino com a Equipe da Direção da Unidade 

Escolar” e por sua finalidade “garantir os meios para a efetivação da Proposta 

Pedagógica com foco na aprendizagem do estudante, através do desenvolvimento 

integral do currículo”. 

 

2.3.1 Bônus de Desempenho Educacional 
 
 

Dentro da Política de Responsabilização Educacional, o governo de 

Pernambuco instituiu o BDE através da Lei nº 13.486 de 1º de julho de 2008 

(PERNAMBUCO, 2008). Conforme esta lei, o BDE, de periodicidade anual, 

correspondente a uma premiação por resultados aos servidores das unidades 

escolares que alcançarem a partir de 50% da meta estabelecida no Termo de 

Compromisso de Gestão e um dos seus objetivos é, visando, primordialmente, à 

melhoria da qualidade do ensino prestado nas Unidades Escolares da Rede 

Estadual, fortalecer a política de valorização e remuneração dos profissionais da 

educação. 

A Lei nº 13.938 de 04 de dezembro de 2009 (PERNAMBUCO, 2009) amplia o 

BDE para as Gerências Regionais de Ensino que passam a ter como meta a média 

das metas estabelecidas para o conjunto de escolas sob sua jurisdição. 

Até 2011, a avaliação do desempenho no processo educacional para o  

cálculo do BDE considerava a meta específica para cada escola estabelecida no 

Termo de Compromisso de Gestão Escolar mais dois indicadores de resultados: o 
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desempenho dos estudantes aferido pelo SAEPE em Leitura e Matemática e o fluxo 

dos estudantes indicado pela taxa de aprovação aferida pelo Censo Escolar. 

No entanto, a Lei 14.514 de 07 de dezembro de  2011  (PERNAMBUCO, 

2011), acrescenta dois indicadores de processo que até os dias atuais também 

passam a ser considerados na avaliação do desempenho no processo educacional: 

o cumprimento, pelo professor, do conteúdo curricular correspondente a cada 

bimestre, de acordo com as matrizes curriculares, as modalidades e níveis de 

ensino, e o cumprimento, pelo professor, de 100% das aulas previstas no ano letivo. 

Esta lei também institui um acréscimo de 20% ao valor do BDE para cada um  

desses dois indicadores de processo cumpridos pelo professor. 

 

2.4 REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 
 
 

Considerando que no sistema federativo brasileiro, a competência em 

assegurar o atendimento no ensino médio é dos estados, o Governo de Pernambuco 

a partir de 2008 implantou a política de reestruturação do ensino médio cujas 

iniciativas inovadoras foram a criação do Programa de Educação Integral e a 

construção e implantação de escolas técnicas. 

Por isso, em cumprimento à diretriz “Implantação de Escolas de Referência” 

do planejamento estratégico da SEE no início da gestão do quadriênio 2007-2010, a 

Lei Complementar nº 125 de 10 de julho de 2008 (PERNAMBUCO, 2008), cria o 

Programa de Educação Integral e implanta as diretrizes para a educação integral e 

profissional no Ensino Médio. Conforme essa lei, vinculado à Secretaria de 

Educação, o Programa de Educação Integral tem por objetivo o desenvolvimento de 

políticas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino médio e à qualificação 

profissional dos estudantes da Rede Pública de Educação do Estado de 

Pernambuco. 

No sistema federativo brasileiro, a competência em assegurar o  
atendimento no ensino médio é dos estados. O Governo de Pernambuco 
iniciou, desde 2008, uma política universalista e equitativa para o ensino 
médio, formulando e implementando uma política de reestruturação do 
ensino médio sem precedentes no Brasil. Duas iniciativas inovadoras se 
destacam: I) a criação do Programa Integral, por meio de Lei complementar 
125/2008, que tem como objetivo prioritário planejar e executar  a 
progressiva universalização do atendimento dos egressos das escolas de 
ensino fundamental em 300 escolas de ensino médio com  jornada  
ampliada, até 2014 (horário integral e semi-integral), com um mínimo de 
uma escola em cada município; II) a construção e implantação de escolas 
técnicas (integradas ao ensino médio e/ou subsequente), no total de 60 
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escolas até 2014 (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I,  
2012, p. 37). 

 
 

Todavia, a experiência de educação integral em Pernambuco teve início em 

2004 quando começaram a ser implantadas escolas de ensino médio, numa parceria 

público-privada, denominadas Centros de Ensino Experimental. De acordo com 

Dutra (2014), a decisão de transformar em política pública a experiência de 

educação integral dos 20 Centros de Ensino Experimental, implantados de 2004 a 

2007, alinha-se à meta proposta pelo governo do estado de melhorar a qualidade do 

ensino e reestruturar o Ensino Médio. 

 
O investimento estratégico realizado pelo Governo estadual se deu na 
formação de nível médio (seu dever Constitucional), com a significativa 
ampliação da rede de escolas médias e profissionais, o que contou com o 
apoio Federal. Com a implantação do Programa de Educação Integral (Lei 
Complementar 125/2008) se está consolidando uma rede de escolas de alta 

qualidade em horário integral (08 horas diárias) e semi‐integral (média de 6 

horas diárias) (PERNAMBUCO. Lei 14.532 de 09/12/2011, Anexo I, p. 12). 
 
 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam a evolução, em Pernambuco, do quantitativo de 

Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) e do quantitativo de Escolas 

Técnicas Estaduais (ETE): 

 
Gráfico 1 - Evolução do quantitativo de EREMs em Pernambuco entre 2008 e 2014 
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Gráfico 2 - Evolução do quantitativo de ETES em Pernambuco entre 2008 e 2014 
 

30 

 
25 

 
20 

 
15 

Escolas 
 

10 

 
5 

 
0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Fonte: Dutra (2014, p.59) 
 

 
Em 2009 foi instituída a Secretaria Executiva de Educação Profissional 

(SEEP) que passa a compor o organograma da SEE, tendo por objetivo reorganizar 

o Ensino Médio e os cursos técnicos que a partir de 2010 passaram a ser ofertados 

pelas Escolas ETEs nas formas concomitante, integrada ao Ensino Médio Integral e 

subsequente. 

Assim, a SEEP é uma secretaria executiva da SEE de Pernambuco que tem 

responsabilidades exclusivas com a política pública de Educação Integral,  

vivenciada nas EREMs de forma integral ou semi-integral, e de Educação 

Profissional, vivenciada nas ETEs. 

De acordo com Dutra (2014), a fundamentação teórico-metodológica da 

Política de Educação Integral de Pernambuco, desenvolvida tanto nas escolas de 

referência quanto nas escolas técnicas, é baseada na filosofia de Educação 

Interdimensional, com o conceito reestruturado pelo seu autor Antônio  Carlos  

Gomes da Costa pra esse fim, associada a algumas premissas da Tecnologia 

Empresarial Aplicada à Educação: Gestão de Resultados (TEAR). 

Portanto, o trabalho com o educando nas EREMs e ETEs é voltado para a 

compreensão da integralidade e da complexidade de sua humanidade como 

preconiza a proposta de Educação Interdimensional e, é realizado a partir de um 

planejamento   estratégico   modelado   e   adaptado   com   base   na      Tecnologia 
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Empresarial da Odebrecht (TEO) e nos quatros pilares da educação contidos no 

relatório de Jacque Delours como preconiza a TEAR. 

Ao dar continuidade à implantação da política de Educação Integral no 

quadriênio 2011-2014, o governo de Pernambuco considerou que a universalização 

das escolas de Ensino Médio de alta qualidade até 2014 se configura numa 

importante estratégia para redução da pobreza através da inclusão social e 

econômica: 

 

Em consonância com as políticas de redução da pobreza implementadas 
pelo governo Federal, o Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, 
incluiu como prioridade na agenda política do estado, para o período 2011 a 
2014, um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento social com 
forte ênfase na melhoria das oportunidades educativas para todos os 
pernambucanos. A universalização progressiva, até 2014, de escolas de 
ensino médio de alta qualidade (horário integral, semi-integral e técnica) em 
todos os municípios, com capacidade para atender à demanda, constitui-se 
em uma importante estratégia para a inclusão social e econômica 
(PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo XII, 2012, p.30). 

 
 

A SEE continua reordenando o atendimento nas escolas estaduais e 

implementando o Programa de Educação Integral que em 2014 passou a contar com 

pelos menos uma escola de referência em cada município pernambucano, 27 

escolas técnicas em funcionamento e 13 em construção, localizadas por todo o 

Estado. Dutra (2014), afirma que “É importante dizer que a Política Pública de 

Ensino Médio Integral está sendo empregada e, ao mesmo tempo, está sendo 

avaliada”. 

Nos dias atuais, para o Ensino Médio, a rede de ensino de Pernambuco é 

composta de escola em horário integral (8 horas diárias), semi-integral (6 horas 

diárias) técnica (8 horas diárias para a integrada ao ensino médio ou 4 horas para a 

subsequente) e escola de turno único que oferta o Ensino Médio Regular. 

 

2.5 PACTO PELA EDUCAÇÃO 
 
 

A SEE (Módulo I, 2012) afirma que, no segundo ciclo de gestão do Governo 

Eduardo Campos, o Pacto pela Educação, lançado em 2011, orienta as políticas 

educacionais para a educação pública, tendo como linhas de atuação o 

fortalecimento das parcerias com os municípios, a transparência das informações, a 

valorização e capacitação, inicial e  continuada, dos  profissionais  da educação,    o 
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reconhecimento do mérito, desempenho, monitoramento e avaliação dos processos 

e resultados, a construção de práticas pedagógicas inovadoras, a utilização de 

tecnologias como ferramentas didáticas e pedagógicas (PERNAMBUCO. Secretaria 

de Educação. Módulo I, 2012). 

Conforme o PPA 2012-2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Estado 

de Pernambuco no exercício de 2012, Lei nº 14.389 de 19 de setembro de 2011 

(PERNAMBUCO, 2011), é a primeira norma a anunciar o mapa da estratégia para 

gestão governamental desse período. 

De acordo com essa lei, as prioridades e metas da administração pública 

estadual, para o exercício de 2012, são estabelecidas nos níveis de perspectivas de 

atuação, objetivos estratégicos, programas e ações. Assim, o Pacto pela Educação 

foi estabelecido na perspectiva de atuação “Qualidade de vida - uma vida melhor 

para todos os pernambucanos”, tendo como seu objetivo estratégico: ofertar 

educação de qualidade social para todos com foco na qualificação profissional. 

O Quadro 3 representa as Diretrizes do Pacto pela Educação: 
 

 
Quadro 3 - Diretrizes do Pacto pela Educação 

Fonte: PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I (2012, p. 36) 
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Conforme o PPA 2012-2105, o Pacto pela educação “está centrado numa 

política de educação pública de qualidade, como requisito para alcançar os padrões 

desejados, estimulando a medição de resultados e avaliação de desempenho que 

permitam acompanhar a evolução dos indicadores educacionais” e prevê desde a 

ampliação do acesso à educação básica da rede pública, ao ensino superior e ao 

programa de educação integral e educação profissional até a promoção da  

cidadania no ambiente escolar. 

O Quadro 4 apresenta a evolução dos principais indicadores do pacto pela 

educação: 

 

Quadro 4 - PPE: Evolução dos principais indicadores 
 

 2011 2012 2013 2014 Evolução 

IDEB - EM 3,1  3,6  16,1% 

IDEB - EFAF 3,3  3,6  9,1% 

IDEPE – EM 3,2 3,36 3,54 3,75 17,2% 

IDEPE - EFAF 3,5 3,7 3,7 3,89 11,1% 

TX ABANDONO – EM 11,3% 8,4% 5,2% 3,5% 69,0% 

TX ABANDONO – EFAF 6,6% 5,1% 3,6% 2,4% 64,0% 

Fonte: Portal SEPLAG (www.seplag.pe.gov.br) 
 

 
Dessa forma, os programas e ações do Pacto pela Educação previsto para o 

quadriênio 2012-2015 vão além do monitoramento dos indicadores de processo, 

abrangendo, inclusive a ampliação do acesso à educação básica da rede pública no 

meio rural e a melhoria da gestão da rede escolar. 

 
2.5.1 Melhoria da gestão escolar na rede pública estadual de ensino 

 

 
A atenção à capacitação e formação do Diretor Escolar para o exercício de 

gestão inicia-se em 2005, quando o Decreto nº 27.928, de 17 de maio de 2005 

(PERNAMBUCO, 2005), ao regulamentar o processo para provimento na função de 

representação de diretor junto às escolas públicas estaduais, estabelece como uma 

das etapas a participação em curso promovido pela SEE como capacitação do 

candidato participante do processo seletivo/eletivo para a função. 

As regulamentações anteriores de 2001 e 2002 que orientavam o processo 

para provimento do Cargo de Diretor Escolar estabeleciam apenas duas etapas: a 

seleção realizada através de prova escrita e a eleição por voto direto e secreto, 



46 
 

 
 
 

mediante sufrágio universal, junto à comunidade escolar em que podiam concorrer, 

por escola, até três dos aprovados na etapa de seleção. 

Em 2005 a etapa de capacitação se deu de forma intermediária entre as 

etapas de seleção e eleição, devendo participar o candidato aprovado na primeira, 

que pretendia participar da etapa eletiva, tendo no mínimo 80% de frequência. 

O Decreto nº 27.928, de 17 de maio de 2005 ((PERNAMBUCO, 2005), 

estabeleceu que o candidato eleito pela comunidade escolar seria designado para 

função de representação de diretor, por ato do Governador do Estado, por um 

período de 04 anos, permitida uma única reeleição. O Governo Eduardo Campos 

aditou este decreto em 2009, quando, ao término dos mandatos eleitos em 2005, 

deveriam ter acontecido novas eleições. 

Devido a mais aditamentos (em 2010 e em 2011), houve um prolongamento 

até o final de 2012 da atuação dos Diretores Escolares participantes da capacitação 

de 2005, salvo os casos em que houve vacância no cargo. 

Efetivamente, o processo de melhoria da gestão escolar em Pernambuco, em 

termos de capacitação e formação, inicia-se a partir de 2012 quando o Decreto nº 

38.103, de 25 abril (PERNAMBUCO, 2012), regulamenta os critérios e procedimento 

para a realização do processo de seleção para a função de Diretor Escolar e fixa as 

seguintes etapas para participação do candidato no mesmo: I - conclusão pelo 

candidato do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar e certificação em 

conhecimentos em gestão escolar; II - legitimação do candidato pela comunidade 

escolar e designação pelo Governador do Estado a partir de lista tríplice e III – 

efetivação da matrícula no curso de especialização ou mestrado profissional em 

gestão. 

Dessa forma, a identificação das competências profissionais relacionadas à 

gestão escolar foi prevista logo na primeira etapa e a atualização e ampliação de 

conhecimentos para desenvolvimento de novas competências em gestão foram 

previstas na última etapa como condição para o exercício da função. Este decreto 

também estabeleceu a avaliação de desempenho como critério para recondução ao 

cargo, após mandato de dois anos, por igual período. 

Conforme edital de 05 de maio de 2012, o processo de seleção para a função 

de Diretor Escolar e de Diretor Adjunto das unidades escolares da rede pública de 

ensino de Pernambuco, ocorre no âmbito do Programa de Formação de Gestor 

Escolar  –  PROGEPE.  O  edital  estabelece  que  a  aprovação  na  certificação em 
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gestão escolar é requisito indispensável para exercer as funções de Diretor Escolar  

e de Diretor Adjunto nas escolas estaduais pernambucanas que, por sua vez só 

podem ser ocupadas por professor efetivo do quadro do magistério público das 

unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino. 

 

O Programa de Gestores Escolares de Pernambuco (PROGEPE) 
compreende as etapas seletiva e formativa, que são condições para a 
realização do processo de seleção para diretor escolar e diretor adjunto das 
escolas estaduais. A etapa seletiva compreende o curso de 
aperfeiçoamento e a certificação em gestão escolar. Após a certificação, o 
candidato certificado deve se submeter à legitimação pela comunidade 
escolar (etapa consultiva), resultando em uma lista tríplice, com nomeação 
pelo governador. A etapa formativa compreende o curso de especialização 
ou de mestrado, como condição para a investidura na função de diretor 
escolar e diretor adjunto (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo 
I, 2012, p. 39). 

 
 

Assim, o PROGEPE tem como princípio a certificação e a formação para a 

função de gestão escolar e no âmbito desse programa foram determinados 

parâmetros de desempenho para conduzir a seleção (certificação), a capacitação e  

o acompanhamento do trabalho dos diretores escolares de Pernambuco. 

As políticas educacionais implementadas na rede estadual de ensino de 
Pernambuco têm demonstrado efeitos positivos, seja nos resultados das 
avaliações internas e externas, seja nas pesquisas de satisfação realizadas 
com a comunidade escolar e sociedade. No entanto, ainda persiste um 
enorme desafio que consiste na melhoria efetiva dos processos de ensino e 
aprendizagem. A superação deste desafio depende, em grande parte, da 
liderança e da responsabilidade do diretor escolar. 
Em função dessa condição, a SEE entende que a definição de  
competências para o exercício das funções de diretor escolar e diretor 
adjunto, diferenciadas daquelas que um professor deve demonstrar, 
evidencia-se como fundamental, bem como a compreensão dessas 
competências e a explicitação de parâmetros de desempenho para nortear  
a seleção e o trabalho desses profissionais, como também a  sua 
capacitação e acompanhamento do seu trabalho (PERNAMBUCO. 
Secretaria de Educação. Módulo XX, 2012, p. 39). 

 

Os Parâmetros de Desempenho para o Diretor Escolar e Diretor Adjunto5 

estabelecidos para a rede estadual de ensino de Pernambuco expressam as 

responsabilidades e ações requeridas pela função no contexto do PMGE/ME e têm 

como elementos estruturantes dimensões que se desdobram em unidades, que por 

sua  vez se  desdobram em elementos. A Figura 4 representa essa estruturação: 

 
 
 

 

5 
Os parâmetros para o Diretor Escolar e para Diretor Adjunto constam no Anexo B deste trabalho. 
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Figura 4 - Competências para a gestão escolar 

Fonte: Hashimoto (2012) In: PERNAMBUCO.Secretaria de Educação. Módulo X (2012) 
 

 
O Quadro 5 estabelece um comparativo entre as dimensões, ou seja, as 

responsabilidades, atribuições, competências, estabelecidas para o Diretor Escolar e 

as  estabelecidas  para  o  Diretor  Adjunto  das  escolas  da  rede  pública   de 

ensino de Pernambuco: 

 
Quadro 5 - Parâmetros de Desempenho para a Gestão Escolar: Dimensões 

 

DIRETOR ESCOLAR DIRETOR ADJUNTO 

1. Planejamento Estratégico: Transformando a 
Escola para o Século XXI 

1. Planejamento Pedagógico: a Eficácia e a 
Efetividade do Processo Ensino-Aprendizagem 

2. Gestão da Equipe: Liderança na Construção 
Coletiva de Sistemas Virtuosos 

2. Gestão da Equipe: Liderança Técnico- 
Pedagógica a Serviço da Aprendizagem 

3. Integração com a Comunidade: Comunicação  
e Redes Virtuosas de Relacionamentos 

3. Gestão do Ensino e Gestão da Aprendizagem: 
Acompanhamento e Avaliação na Busca por 
Elevados Padrões de Desempenho 

4.     Gestão     dos     Recursos     de     Apoio       à 
Administração e ao Ensino: Potencialização da 
Tecnologia e dos Conhecimentos para a 
Aprendizagem 

4. Integração com a Comunidade: Comunicação  
e Redes Virtuosas de Relacionamentos 

5. Gestão Administrativa e Financeira da Escola: 
Desenvolvendo Processos Eficazes 

5.  Gestão  dos  Recursos:  a  Potencialização   da 
Tecnologia e dos Conhecimentos para a 
Aprendizagem 

6. Modelo   de   Gestão: Foco   nos Valores 
Humanos, na Cultura de Paz e na 
Sustentabilidade. 

6. Modelo de Gestão: o foco nos valores 
humanos, na cultura de paz e  na 
sustentabilidade 

Fonte: Elaboração própria (2015), baseada nos Parâmetros de Desempenho para o Diretor Escolar e 

Diretor Adjunto 
 
 

As dimensões correspondem às responsabilidades fundamentais do cargo e 

são expressas sob a forma de atribuições e competências genéricas necessárias ao 

exercício do mesmo. Dessa forma, as dimensões do documento Competências para 
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a Gestão Escolar explicitam qual o papel a ser desempenhado pelo ocupante do 

Cargo de Diretor Escolar e qual o papel a ser desempenhado pelo ocupante do 

cargo de Diretor Adjunto nas escolas estaduais de Pernambuco. 

O papel do Diretor Escolar torna-se cada vez mais complexo num cenário em 

que foi implantado um novo modelo de gestão pública orientada para resultados, 

levando a uma necessidade de as instituições públicas alterarem suas estruturas, 

seus processos organizacionais e a formação de seu pessoal com o objetivo  

principal de cumprir metas e prazos estabelecidos em planejamentos estratégicos e 

a SEE implantou ações junto às escolas estaduais a fim de materializar as  

condições necessárias para que estas executem as políticas educacionais 

formuladas pelo governo: as escolas estaduais responsabilizam-se pelos resultados 

educacionais de seus estudantes e são monitoradas e acompanhadas 

bimestralmente através do SIEPE com o Pacto Pela Educação e anualmente através 

do IDEPE quando é feito o acompanhamento do progresso das escolas e das metas 

estabelecidas no Termo de Compromisso. (PERNAMBUCO. Secretaria de 

Educação. Módulo X, 2012). 

Assim posto, o governo de Pernambuco buscou a melhoria na gestão escolar 

da sua rede de ensino através da promoção de dois processos: a) certificação, 

critério para a seleção de seus diretores escolares e de seus diretores adjuntos; b) 

formação continuada, matrícula dos diretores escolares e diretores adjuntos 

nomeados em mestrado profissional ou especialização em gestão em Instituição de 

Ensino Superior conveniada. 

 

2.6 O PROGRAMA ALUNO CONECTADO 
 
 

O programa Pacto Pela Educação orienta as políticas educacionais para a 

educação pública em Pernambuco a partir de 2011 e a utilização de tecnologias 

como ferramentas didáticas e pedagógicas se configura em uma das suas linhas de 

atuação. 

O objetivo maior dessa política educacional é a inclusão social, tendo a 

inclusão digital como uma condição para isto e, os projetos de aquisição de 

notebooks pelos professores efetivos da educação básica, de instalação de Internet 

banda larga e Wi-Fi em todas as escolas, de distribuição de computador móvel para 

as escolas e de  distribuição de tablets para os estudantes do 2° e 3º anos do ensino 
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médio estão entre as estratégias inclusivas desenvolvidas pelo Governo de 

Pernambuco (PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Módulo I, 2012). 

Através da Lei nº 13.686 de 11 de dezembro de  2008  (PERNAMBUCO, 

2008), o governo de Pernambuco concedeu incentivo financeiro para que seus 

professores efetivos adquirissem notebooks para utilizar em suas atividades 

profissionais. Esta lei insituiu um abono, concedido exclusivamente aos professores 

efetivos do quadro de pessoal permanente da SEE que estavam no efetivo exercício 

das atividades inerentes ao cargo, para a aquisição de computadores e acessórios. 

Em 2011, a Lei nº 14.513 de 07 de dezembro de 2011 (PERNAMBUCO, 

2011) institui o mesmo tipo de abono, concedendo-o aos professores efetivos do 

quadro de pessoal permanente da SEE que estavam no efetivo exercício das 

atividades inerentes ao cargo que não foram beneficiados em 2008 e estendendo-o, 

no âmbito da SEE, aos ocupantes dos cargos efetivos de Técnico Educacional e de 

Psicólogo Escolar, como também aos profissionais ocupantes de cargos de nível 

superior localizados no Conservatório Pernambucano de Música que estivessem no 

efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo. 

Esta ação de incentivo ao uso de computador móvel e acessório nas 

atividades profissionais por profissionais da rede pública de ensino de Pernambuco 

foi nomeada de Professor Conectado. 

Já o programa Aluno Conectado foi instituído, no âmbito das escolas públicas 

da Rede Estadual de Educação de Pernambuco, pela Lei nº 14.546 de 21 de 

dezembro de 2011 (PERNAMBUCO, 2011). De acordo com o seu Artigo 1º, este 

programa visa disponibilizar, de forma gratuita, um tablet-PC, para uso individual, 

dentro e fora do ambiente escolar, como ferramenta6 de apoio pedagógico 

permanente do estudante, aos alunos dos 2º e 3º anos do ensino médio da rede 

pública estadual. 

Em cumprimento à Lei nº 14.546 de 21 de dezembro de 2011 o programa se 

desenvolve da seguinte forma: os tablets-PCs, que pertencem ao Estado de 

Pernambuco e compoem o acervo de materiais de apoio pedagógico das escolas, 

têm sua posse transferida para os alunos contemplandos por meio de um contrato  

de comodato firmado com o estudante ou com o seu responsável, com prazo 

determinado, contado a partir da data da assinatura, compatível com o período 

 

6 
A Lei Nº 14.546 emprega o termo “material”. 
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estimado para que ele conclua o ensino médio. 
A posse do tablet-PC será adquirida automaticamente pelo aluno 

contemplado no programa quando, na vigência regular do Termo  de  Comodato7, 

vier a ser aprovado no terceiro ano do ensino médio da rede pública estadual,   

desde que tenha cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública 

estadual de educação e não tenha sido reprovado em nenhum dos anos do ensino 

médio. 

Atendendo à Lei nº 14.546 no Termo de Comodato consta a qualificação das 

partes, a identificação do tablet-PC (número de série e número de patrimônio SE), 

prazo de vigência, obrigações do comodatário em relação à conservação, às 

despesas e custos decorrentes do uso, à devolução quando terminado o prazo do 

comodato e nas hipóteses de rescisão unilateral do mesmo e impossibilidade de 

progorração, as causas para rescisão do comodato, a previsão de sanções legais  

em caso da não devolução ou da inutilização da ferramenta tecnológica, a previsão 

de transferência do domínio da ferramenta e ao uso de acordo com a destinação 

prevista no contrato. 

No que diz respeito à denominação e ao uso da ferramenta tecnológica 

disponibilizada para os os estudantes do ensino médio através do Programa Aluno 

Conectado, o Termo de Comodato estabelece como seu objeto o “equipamento” 

tablet-PC e que o mesmo destina-se, exclusivamente, ao uso individual e como 

ferramenta de apoio pedagógico do estudante, dentro e fora do ambiente escolar, 

sendo vedada a sua utilização em destinação diversa da estabelecida nesse 

documento. 

 

2.6.1 A ferramenta tecnológica tablet-Pc 
 
 

O tablet-PC disponibilizado ao estudantes do ensino médio pelo Programa 

Aluno Conectado do goveno de Pernambuco, desenvolvido no âmbito da SEE, de 

acordo com o seu manual do usuário é um netbook, modelo Mobo 5950, da 

fabricante   Positivo   Informática8,    que   tem   incorporadas    funcionalidades     de 

 
 
 

7 
O modelo do documento consta no Anexo C deste trabalho 

8 
As primeiras ferramentas tecnológicas tablet-PC, disponibilizadas pelo Programa Aluno Conectado 

em 2012, eram da fabricante CCE e tinham características semelhantes as da Positivo Informática. 
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computador de mesa e de computador portátil. Dessa forma, essa ferramenta 

tecnólogica se constitui numa tecnologia da informação e 

comunicação,disponibilizada aos alunos do ensino médio da rede de ensino do 

Estado    de    Pernambuco,    através     do     qual     lhes     é     possível     

acessar, armazenar e produzir informação, como também se comunicar pela 

mediação da Internet. 

A Figura 5 apresenta este netbook, ressaltando as características que 

justificam a denominação tablet-PC: 

 
Figura 5 - Netbook Modelo Mobo 5950/Tablet-PC 

Fonte: Elaboração própria (2016) – Imagens disponíveis no Manual do Usuário e nas informações  

do tablet-PC relativas ao seu sistema 

 
Dessa forma, as características da ferramenta tecnológica tablet-PC permitem 

que ele possa ser utilizado como computador portátil e também como tablet e tem 

instalados alguns softwares educacionais livres e programa antivírus com licença de 

cinco anos. 

Conforme as informações do manual do usuário, o tablet-PC está equipado 

com um processador Intel® Atom™ N2600 e com o chipset Intel® NM10, tela LCD 

10,1”,  widescreen,  com  tecnologia  LED  e  função  TouchScreen,  placa  de  vídeo 
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integrada modelo Intel® Graphics, um leitor de cartões 2 em 1, compatível com os 

formatos SDHC/MMC, duas portas USB 2.0 e módulo interno de rede sem fio, 

utilizando o sistema operacional Windows 7 Professional, de 32 bits e Memória RAM 

de 2,00 GB. 

As especificações técnicas da ferramenta são apresentadas no Quadro 6: 
 
 

Quadro 6 - Características técnicas do tablet-PC 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NETBOOK POSITIVO (TABLET-PC) 

ADAPTADOR AC Entrada CA 100-240AC, 50/60Hz  universal 40W 

AUDIO 
•Estéreo Integrado com dois alto-falantes; 
• Microfone integrado 

BATERIA Li-on, 6 células, 440mAh (47,52Wh) 
CÂMERA 0.3 Megapixel 

CHIPSET Intel NM10 

CONECTIVIDADE •10/100 BPS LAN; •  802.11b/g/n WLAN 

DIMENSÕES 269 x 208,5 x 36,1 mm 

DISPOSITIVO 
ARAMAZENAMENTO 

DE Disco Rígido de formato 2,5″SATA, 5400RPM / SSD 
MLC 

GRÁFICOS Integrated Graphics 

 
INTERFACE 

•Uma saída HDMI para áudio e vídeo digital; •Duas 
portas USB 2.0; • Duas saídas para fone de  ouvido; 
•Uma entrada para microfone; •Uma porta para rede 
Local (RJ-45), •Um concetor DC 

LEITOR DE CARTÕES •MMC; • SDHC 
MEMÓRIA DE SISTEMA •DDR3 Single Channel 800/1066MHz; • DRAM 2GB 

MONITOR 
LCD 10.1″, Widescreen (16:9), 1024x600, com 
tecnologia LED e função TouchScreen 

PESO 1,6 Kg 
PROCESSADOR Intel Atom Processor 
SISTEMA OPERACIONAL Windows 7 Original 

TECLADO 
•Português 
Windows 

Brasil; •bloco numérico; • teclas 

TOUCH PAD Multitouch com 2 botões 
Fonte: Elaboração própria (2016) com base nos dados disponíveis no Manual do Usuário 

 
 

O tablet-PC tem instalados conteúdos educacionais em PDF a exemplo de 

diversas obras da literatura brasileira, dos fascículos “Tecnologias na Escola: 

Conectando Ideais” produzidos pela SEE em 2012 através de sua Gerência Geral de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (GGTI) e dos tutoriais dos softwares livres 

Audacity, Cmap Tools, Gimp, Inkscape, JClic, Régua e Compasso e XLogo, 

produzidos pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná em 2010. No formato 

PDF estão instalados também seu próprio manual, guia informativo e um manual 

para o seu desbloqueio. Ainda, acompanha o tablet-PC uma chave para ativação do 

pacote Office da Microsoft. 



54 
 

 
 
 

A ferramenta tecnológica tablet-PC conta com um sistema antifurto, que 

conforme seu guia informativo, é um monitoramento feito através de certificados que 

contém as informações sobre a ferramenta, a rede e as políticas de segurança 

definidas pela SEE, com a finalidade de gerenciar mais eficazmente o patrimônio, o 

controle e a segurança, minimizando as chances de ser roubada e reduzindo o 

impacto negativo no processo de aprendizagem pela falta de acesso a esta 

ferramenta tecnológica. 

De acordo com o seu manual de desbloqueio, o aplicativo antifurto funciona 

por intermédio de certificados baixados de um servidor hospedado na Internet. Os 

certificados baixados possuem uma validade, precisando ser renovados 

periodicamente e isso é feito quando o aluno se conecta à Internet e o dispositivo de 

segurança Theft Deterrent, instalado no tablet-PC, busca o novo certificado. 

Portanto, essa ferramenta tecnológica, disponibilizada aos alunos do ensino 

médio da rede estadual de ensino de Pernambuco através do Programa Aluno 

conectado, tem características e recursos suficientes para que o estudante o utilize 

como ferramenta de apoio à aprendizagem. Pois, este equipamento lhes permite 

tanto o acesso à informação quanto a sua produção e armazenamento. 



55 
 

 
 
 

3 O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO MUNDIAL 

 

Conforme Miranda (2007), o termo Tecnologias da Informação e  

Comunicação diz respeito à junção da tecnologia computacional ou informática com 

a tecnologia das telecomunicações e tem na Internet a sua mais forte expressão. 

Assim, o tablet-PC, disponibilizado para utilização como ferramenta de apoio 

pedagógico dos alunos do ensino médio da rede pública de ensino do Estado de 

Pernambuco, se constitui em uma ferramenta de tecnologia da informação e 

comunicação. 

As TICs tornaram possíveis os processos que deram configuração ao mundo 

em que vivemos hoje. As suas possibilidades de uso impulsionaram, entre outras, 

mudanças sociais, políticas e econômicas. Dentre essas mudanças, destaca-se a 

valorização cada vez maior da informação, que levou à formação da chamada 

sociedade da informação, a implantação do processo de globalização mundial e o 

surgimento do ciberespaço, que contribuiu para a evolução de um cibercultura. 

 

3.1 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 
 

De acordo com Assmann (2005), a expressão “sociedade da informação” 

deve ser entendida como uma abreviação de um aspecto da sociedade: a presença 

cada vez maior das tecnologias da informação e da comunicação. “Serve para 

chamar a atenção a este aspecto importante. Não serve para caracterizar a 

sociedade em seus aspectos relacionais mais fundamentais” (ASSMANN, 2005, 

p.14-15). 

Estamos vivendo num mundo tecnológico onde, utilizando-se uma linguagem 

digital comum, a informação é produzida, armazenada e transmitida por meio das 

tecnologias de informação e comunicação. Um mundo originado a partir de um 

processo de transformação tecnológica, cujo sistema tecnológico surgiu nos anos 70 

do século XX. 

Castells (1999) denominou esse processo de revolução da tecnologia da 

informação, devido ao fato de o núcleo dessa transformação referir-se às  

tecnologias da informação, processamento e comunicação. Ele defende que esse 

evento,  caracterizado  pela  aplicação  de  conhecimentos  e  de  informação  para a 
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geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento ou comunicação da 

informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre inovação e seu uso, foi, 

no mínimo, um evento histórico da mesma importância da Revolução Industrial do 

século XVIII: 

 

O registro histórico das revoluções tecnológicas, conforme foi compilado por 
Melvin Kranzberg e Carrol Pursell, mostra que todas são caracterizadas por 
sua penetrabilidade, ou seja, por sua penetração em todos os domínios da 
atividade humana, não como fonte exógena de impacto, mas como o tecido 
em que essa atividade é exercida. Em outras palavras, são voltadas para o 
processo, além de induzir novos produtos. Por outro lado, diferentemente de 
qualquer outra revolução, o cerne da transformação que estamos vivendo  
na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, processamento e 
comunicação. A tecnologia da informação é para esta revolução o que as 
novas fontes de energia foram para as revoluções industriais sucessivas, do 
motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo a 
energia nuclear, visto que a geração de energia foi o elemento principal na 
base da sociedade industrial. (CASTELLS, 1999, p.68) 

 
 

Portanto, durante a revolução da tecnologia da informação os processos de 

inovação em eletrônica e em telecomunicações que se deram a partir da 

concentração de conhecimentos científicos, instituições, empresas e mão de obra 

qualificada, foram fator decisivo para o desenvolvimento dessa revolução que se 

configurou na fase de transição para o desenvolvimento da sociedade em que 

estamos hoje inseridos. 

 

Esta transição é o reflexo de uma mudança, de uma transformação, da 
passagem de um estágio a outro, enfim da conversão de uma determinada 
situação a uma nova, hoje denominada “mudança de paradigma”, levando a 
novas exigências, estratégias e ações (BORGES, 2000, p.26). 

 
 

Conforme Freeman apud Castells (1999, p.107), sendo um paradigma 

econômico e tecnológico um agrupamento de inovações técnicas, organizacionais e 

administrativas inter-relacionadas, cujas vantagens devem ser descobertas tanto em 

uma nova gama de produtos e sistemas como também na dinâmica da estrutura dos 

custos relativos de todos os possíveis insumos para a produção, a mudança para o 

paradigma da tecnologia da informação, ocorrida nas últimas décadas do século XX, 

pode ser vista como uma transferência de uma tecnologia baseada em insumos 

baratos de energia para uma outra baseada em insumos baratos de informação, 

originados do avanço tecnológico em microeletrônica e comunicação. 
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Castells (1999) destaca como características centrais do paradigma da 

tecnologia da informação: 

 A informação é sua matéria-prima: as tecnologias agem sobre a informação e 

não somente a informação age sobre a tecnologia como nas revoluções 

anteriores; 

 Penetrabilidade dos efeitos das tecnologias: todos os processos de nossa 

existência individual e coletiva são moldados pelo meio tecnológico, visto que 

a  informação é uma parte integral de toda atividade humana; 

 Lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações: através da 

utilização das tecnologias da informação, a configuração topológica de rede 

pode ser implementada materialmente em todos os tipos de processos e 

organizações; 

 Flexibilidade: no paradigma da tecnologia da informação, não apenas os 

processos são reversíveis, mas instituições e organizações podem ser 

modificadas e até mesmo alteradas pela reorganização de seus 

componentes; 

 Crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado: a microeletrônica, as telecomunicações, a optoeletrônica 

e os computadores são todos integrados nos sistemas de informação. 

 

Para Castells (1999), essas características centrais do paradigma da 

tecnologia da informação, no conjunto, representam a base material da sociedade  

da informação. O termo sociedade da informação passou a ser utilizado, nos últimos 

anos do século XX, como substituto para o conceito complexo de sociedade pós- 

industrial e como forma de transmitir o conteúdo específico do paradigma técnico- 

econômico (WERTHEIN, 2000). 

Dessa forma, o alicerce do paradigma técnico-econômico da sociedade das 

últimas décadas do século XX, foram os avanços tecnológicos da eletrônica e das 

telecomunicações que propiciou o acesso a insumos baratos de informação. Sobre 

isto, Borges (2000, p.31) ressalta: 

 

A informação sempre foi o insumo básico do desenvolvimento. Quando o 
homem associou a fala e a imagem e criou a escrita, ele permitiu a 
transmissão e a armazenagem de informação. A imprensa  de Gutenberg, 
no século XV, o telefone, o rádio, a televisão e agora as tecnologias da 
informação e da comunicação que revolucionaram os séculos XIX e XX, 
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aceleram o acesso e o intercâmbio de informações. Estes diversos meios  
de comunicação, em vez de se excluírem, potencializam-se mutuamente. 

 
 

Conforme Marttelart (2006), a primeira tentativa de quantificação das 

atividades de produção e de distribuição da informação data de 1962, feita por um 

economista americano, em cujos estudos não há o menor traço de profetismo sobre 

o surgimento de uma nova sociedade e, somente no contexto intelectual e político  

da década de 1970, a questão da medida da informação tornou-se parte  

interessante no debate sobre a “Era da Informação” e o surgimento da “sociedade  

da informação”. 

Na década de 1970, Morin apud Mattelart (2006, p.70) classificava sob o 

conceito de informação os saberes, as normas, as prescrições, as proibições 

constituindo a cultura como verdadeira “genoteca” das sociedades humanas. Duas 

décadas depois para Stiegler apud Mattelart  (2006, p.71) a informação era “o que  

só tem valor porque o perde”, ou seja, a informação é uma mercadoria de memória 

perecível por definição porque o seu valor está ligado ao tempo de difusão, abrindo 

uma nova forma de temporalidade que forma um contraste com o tempo de 

elaboração do saber. Diante do exposto, conclui Mattelart (2006, p.71): 

 

A imprecisão que envolve a noção de informação coroará a de “sociedade 
da informação”. A vontade precoce de legitimar politicamente a idéia da 
realidade hic et nunc desta última justificará os escrúpulos da vigilância 
epistemológica. A tendência a assimilar a informação a um termo 
proveniente da estatística (datas/dados) e a ver informação somente onde 
há dispositivos técnicos se acentuará, assim instalar-se-á um conceito 
puramente instrumental de sociedade da informação. Com a utopia social  
do conceito apagar-se-ão as implicações sociopolíticas de uma expressão 
que supostamente designa o novo destino do mundo. 

 
 

Para Castells (1999) as sociedades são informacionais porque organizam seu 

sistema produtivo para a maximização da produtividade baseada em  

conhecimentos, por meio do desenvolvimento e da difusão de tecnologias da 

informação e por meio do atendimento dos pré-requisitos para a utilização dessas 

tecnologias, principalmente recursos humanos e infraestrutura de comunicações. 

Definindo rede como um conjunto de nós interconectados, Castells (1999), 

propõe podermos, apropriadamente, chamar a sociedade da informação de 

sociedade em rede, visto que o paradigma da tecnologia da informação oferece a 

base material  para a expansão da organização social em redes,  penetrante em  

toda a estrutura social. 
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[...] como tendência histórica, as funções e os processos dominantes na era 
da informação estão cada vez mais organizados em torno de redes. Redes 
constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da 
lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados 
dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. Embora a forma 
de organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, 
o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para 
sua expansão penetrante em toda a estrutura social. Além disso eu  
afirmaria que essa lógica de redes gera uma determinação social em nível 
mais alto que a dos interesses sociais específicos expressos por meio das 
redes: o poder do fluxo é mais importante que o fluxo do poder. A presença 
na rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede em relação às outras 
são fonte cruciais de dominação e transformação de nossa sociedade: uma 
sociedade que, portanto, podemos apropriadamente chamar de sociedade 
em rede, caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação 
social. (CASTELLS, 1999, p.565) 

 
 

A Internet se constitui na base tecnológica para a forma organizacional em 

rede. Se a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na era industrial, 

podemos equiparar a Internet tanto a uma rede elétrica quanto a um motor elétrico, 

por sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da 

atividade humana (CASTELLS, 2003). 

A Internet teve sua formação a partir da década de 60 do século XX quando a 

agência americana Advanced Research Projects Agency (ARPA), com a finalidade 

de facilitar a comunicação entre as suas diferentes equipes, criou a rede Arpanet, e 

chegou à forma em que está constituída atualmente, uma rede global de redes de 

computadores, a partir da década de 1990 quando foi desenvolvida a Worl Wide 

Web, uma aplicação que roda sobre as camadas anteriores da Internet, permitindo 

que qualquer computador, de qualquer parte do mundo, possa obter e acrescentar 

informação de e para qualquer computador conectado através da Internet. 

Assim, vivemos hoje numa cultura originada da confluência entre a evolução 

histórica e a transformação tecnológica que vem ocorrendo desde as últimas 

décadas do século XX. Uma cultura de interação e organização social, em que a 

informação é o seu principal elemento e os fluxos de mensagens  e imagens entre  

as redes, possibilitados pela Internet, formam a teia de sua estrutura. 

 
3.2 GLOBALIZAÇÃO 

 

 
As teorias que buscam elucidar a globalização são muitas. Algumas se 

influenciam e outras se desconhecem, porém, Ianni (2001) afirma que todas 

apresentam  perspectivas  para  se  conhecer  as  formas  e  os   movimentos       da 
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sociedade global e considera que as diversas teorias da globalização oferecem 

subsídios para a compreensão de distintos aspectos desta sociedade. 

 

São vários e encadeados os processos que caracterizam a globalização do 
capitalismo, desde a acumulação originária à concentração e centralização 
do capital; do desenvolvimento quantitativo e qualitativo das forças de 
produtivas ao desenvolvimento e à modernização das relações  de 
produção; da nova divisão internacional do trabalho e da produção à 
constituição do mercado mundial, influenciando ou articulando mercados 
nacionais e regionais; das formas singulares e particulares do capital ao 
capital em geral. 
No século XX, reabrem-se espaços e fronteiras, inesperados ou recriados, 
disponíveis ou forçados. Juntamente com a desagregação do bloco 
soviético, com a dissolução do mundo socialista, generalizam-se  políticas 
de desestatização, desregulação, privatização, abertura dos mercados,  
fluxo cada vez mais livre das forças produtivas, modernização das normas 
jurídico-políticas e das instituições que organizam as relações de produção, 
tudo isso universalizando mais do que nunca o modo capitalista de 
produção; e o capitalismo como processo civilizatório. (IANNI, 2001, p.180) 

 
 

Podemos identificar, nas teorias da globalização mapeadas por Ianni, a 

relação entre os seus conceitos essenciais e o aspecto da sociedade global em que 

estes conceitos se baseiam. 

Assim, os conceitos de economias-mundo e de sistemas-mundo assentam-se 

no aspecto econômico, reescrevendo a história como uma sucessão de sistemas 

econômicos mundiais que extrapolam o local e criam, recriam, desintegram ou 

dissolvem as fronteiras. Já o conceito de internacionalização do capital assenta-se 

no aspecto da reprodução ampliada do capital que perde parcialmente as 

características nacionais à medida que, de forma intensa e generalizada, as suas 

formas de reprodução se dá em âmbito internacional, determinadas por instituições, 

organizações e corporações multilaterais, transnacionais ou propriamente mundiais, 

que já não tem mais as limitações próprias dos estados nacionais, o que permite que 

suas exigências passem a determinar também as condições para outras mudanças 

em âmbito nacional. 

O conceito de interdependência das nações assenta-se na teoria sistêmica, 

cujas análises das relações internacionais reconhecem a sobreposição do sistema 

mundial aos sistemas nacionais, considerados um a um, e aos sistemas regionais, 

considerados como a combinação de duas ou mais nações. Enquanto o conceito de 

ocidentalização do mundo assenta-se na teoria da modernização do mundo, cuja 

tese traz  consigo  a  de  ocidentalização do  mundo como  processo civilizatório,  ou 
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seja, a modernização se realiza através da propagação    dos padrões, valores e 

instituições predominantes na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. 

O conceito de racionalização do mundo assenta-se no padrão de 

racionalidade gerado pela cultura do capitalismo moderno, cujas estruturas e 

processos próprios, produzem formas racionais que influenciam na organização das 

atividades sociais em geral como as políticas educacionais, religiosas, entre outras. 

Por fim, o conceito do mundo como uma aldeia global assenta-se na 

formação da cultura mundial que ultrapassa as fronteiras através dos meios de 

comunicação de massa, potencializados pelas tecnologias da informação e 

comunicação. 

No contexto do conceito da aldeia global, as tecnologias da informação e 

comunicação exercem papel essencial na formação de uma cultura de massa 

mundial já que a mídia eletrônica é responsável pela propagação das produções 

culturais, pois, de acordo com Ianni (2001), a ideia da teoria do mundo como uma 

aldeia global aparece quando tudo no mundo se articula num vasto complexo 

processo de modernização cujo signo é a proliferação e generalização dos meios 

impressos e eletrônicos de comunicação, articulados em teias multimídias que 

alcançam todo o mundo. 

No entanto, Santos (2008) considera a ideia de aldeia global uma fabulação e 

argumenta que embora a comunicação tenha se tornado possível à escala do 

planeta, permitindo saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar, é 

frequentemente mais fácil comunicar com quem está longe do que com o vizinho, o 

contrário do que acontece nas verdadeiras aldeias. “Quando essa comunicação se 

faz, na realidade, ela se dá com a intermediação de objetos. A informação sobre o 

que acontece não vem da interação entre as pessoas, mas do que é veiculado pela 

mídia, uma interpretação interessada, senão interesseira” (SANTOS, 2008, p.41). 

Considerando o aspecto da sociedade globalizada referente à difusão e à 

criação da cultura de massa em escala mundial, percebemos que essa sociedade 

global é movimentada pelas tecnologias de informação e de comunicação. Embora  

o principal tecido da aldeia global seja a mercantilização universal no sentido de que 

tudo tende a ser mercantilizado, produzido e consumido como mercadoria, na sua 

base, seja qual for a sua realidade ou ideia, está a informatização, que no limite, 

permite  a  transformação  das  relações,  processos  e  estruturas   em  um      vasto 
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hipertexto somente inteligível pelas tecnologias da eletrônica cibernética universal 

(IANNI, 2001). 

Graças aos avanços da ciência, no fim do século XX, as tecnologias da 

informação se sobressaíram entre todas as tecnologias desenvolvidas e produzidas 

na época por serem capazes de estabelecer uma ligação entre as demais 

tecnologias e assegurar suas presenças mundialmente. De acordo com Castells 

(1999), a década de 1970 ao mesmo tempo em que foi a época do início da 

revolução da tecnologia da informação foi uma linha divisória na evolução do 

capitalismo, visto que reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade, 

ampliar o mercado e acelerar o giro de capital são os quatro caminhos principais 

para aumentar os lucros em um determinado ambiente financeiro e as tecnologias  

da informação foram instrumentos essenciais para que todos eles fossem utilizados 

no decorrer das duas últimas décadas do século XX, mesmo que com ênfases 

diferentes, dependendo das empresas ou países. 

Portanto, a tecnologia da informação foi o suporte material para o surgimento 

em escala global de uma nova economia nos últimos vinte e cinco anos do século 

XX. Para identificar as características fundamentais e diferenciadas dessa economia 

e enfatizar sua interligação, Castells (1999, p.119) chama-a de informacional, global 

e em rede: 

É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou 
agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem 
basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma 
eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque as 
principais atividades produtivas, o consumo e a  circulação,  assim como 
seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, 
informação, tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, 
diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. 
É rede porque, nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, e 
a concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes 
empresariais. 

 
 

Dessa forma, a reestruturação do capitalismo, modo de produção da 

economia, que passou a se organizar de forma global, com base numa infraestrutura 

de interação possibilitada pelas tecnologias da informação e comunicação, moldou o 

modo informacional de desenvolvimento da economia, também chamado de 

informacionalismo, cuja fonte de produtividade é a tecnologia capaz de gerar, 

processar e aplicar a informação. 

Há dois elementos fundamentais para entender a globalização: o estado das 

técnicas  e o  estado  da  política. Embora  nunca tenha  havido na história   humana 
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separação entre as duas coisas, há uma tendência em separar uma coisa da outra, 

originando por um lado interpretações a partir das técnicas e por outro lado 

interpretações a partir da política (SANTOS, 2008). 

Conforme Castells (1999), a globalização econômica completa só poderia 

acontecer com base nas tecnologias da informação e comunicação, contudo, a 

tecnologia sozinha não poderia ter desenvolvido a economia global, cujo 

desenvolvimento só tornou-se possível induzido por políticas governamentais 

deliberadas em que os agentes decisivos de sua geração foram os governos e, em 

especial, os governos dos países mais ricos, o G-7, e suas  instituições 

internacionais auxiliares, O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e 

a Organização Mundial do Comércio: 

 
Contudo, foi na década de 1990 que foram criadas as instituições e as 
regras da globalização, que se expandiram por todo o planeta. De fato, 
como escreve Ankie Hoogvelt, “os céticos no debate da globalização davam 
muita importância ao exercício contínuo, de fato em alguns casos 
obviamente aprimorado, da soberania e da regulamentação pelos governos 
nacionais. Não obstante, grande parte dessa regulamentação não mais do 
que regulamentação para a globalização”. 
O mecanismo para levar o processo de globalização à maioria dos países 
do mundo era simples: pressão política por intermédio de atos diretos dos 
governos ou imposição pelo FMI/Banco Mundial/Organização Mundial do 
Comércio. Só depois que as economias fossem liberadas o capital global 
entraria nesses países. (CASTELLS, 1999, p.181) 

 
 

Entendendo-se por desigualdade a apropriação diferencial de riqueza por 

parte de indivíduos e grupos sociais distintos que se relacionam entre si, Castells 

(1999) afirma que o surgimento do informacionalismo está permeado de 

desigualdade e de exclusão social, e o processo de reestruturação do capitalismo, 

com uma lógica mais rigorosa de competitividade econômica, é responsável por boa 

parte do sofrimento humano, pois a globalização atua de forma seletiva, incluindo e 

excluindo segmentos de economia e sociedades de suas redes de informação, 

riqueza e poder. 

Santos (2008) afirma que a operação planetária das grandes empresas 

globais, resultado do progresso científico e tecnológico, revolucionou o mercado 

financeiro permitindo que o mesmo funcione em diversos lugares o dia inteiro: o 

tempo real autoriza usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares e a usar 

todos os lugares a partir de um dele, de forma concatenada e eficaz em ambos os 

casos,  porém,  os  homens  não  são  igualmente  atores  desse  tempo  real      que 
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efetivamente existe para todos, mas socialmente é excludente e assegura 

exclusividades ou privilégios de uso. “A história é comandada pelos grandes atores 

desse tempo real, que são ao mesmo tempo, os donos da velocidade e os atores do 

discurso ideológico” (SANTOS, 2008, p.28). 

 

Essa globalização tem de ser encarada a partir de dois processos paralelos. 
De um lado, dá-se a produção de uma materialidade, ou seja, das  
condições materiais que nos cercam e que são a base da produção 
econômica, dos transportes e das comunicações. De outro há a produção  
de novas relações sociais entre países, classes e pessoas. A nova situação, 
conforme já acentuamos, vai se alicerçar em duas colunas centrais. Uma 
tem como base o dinheiro e a outra se funda na  informação. Dentro de  
cada país, sobretudo entre os mais pobres, informação e dinheiro 
mundializados acabam por se impor como algo autônomo face à sociedade 
e, mesmo, à economia, tornando-se um elemento fundamental da produção, 
e ao mesmo tempo da geopolítica, isto é, das relações entre países e dentro 
de cada nação. 
A informação é centralizada nas mãos de um número extremamente  
limitado de firma. Hoje, o essencial do que no mundo se lê, tanto em jornais 
como em livros, é produzido a partir de meia dúzia de empresas que, na 
realidade, não transmitem novidades, mas as reescrevem de maneira 
específica. Apesar de as condições técnicas da informação permitirem que 
toda a humanidade conheça tudo que o mundo é, acabamos na realidade 
por não sabê-lo, por causa dessa intermediação deformante (SANTOS, 
2008, p.65-66) 

 
 

Santos (2008) ressalta ser irônico recordar que o progresso tecnológico era 

considerado desde os séculos precedentes ao século XX como uma condição para 

se realizar a sonhada globalização com a mais completa humanização da vida no 

planeta, e, no entanto, quando esse progresso alcança um nível superior e a 

globalização se realiza, ela não está a serviço da humanidade e mata a noção de 

solidariedade, devolve o homem à condição primitiva de cada um por si e reduz a 

noção de moralidade pública e particular a quase nada. 

De acordo com Kenski (2012), a globalização da economia e das finanças 

redefine o mundo, criando uma nova divisão social em que há os incluídos, o mundo 

desenvolvido e rico em que predominam as mais novas tecnologias e seus 

desdobramentos na economia, na cultura, na sociedade, e os excluídos, que não 

ingressaram nessa realidade, e em todos os países, ricos ou pobres, em alguns 

mais e noutros menos, os dois grupos se apresentam de forma muito semelhante, 

desenhando-se uma geografia em que já não importa o lugar onde cada um habita e 

sim as suas condições de acesso às novas realidades tecnológicas. 

Diante disso, constatamos que há aspectos da globalização que estão 

relacionados  ao  crescimento  dos  processos  de  diferenciação  social  no    mundo 
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global. No entanto, Mazzone (2007) considera que, gostemos ou  não,  a 

globalização continua e frequentemente adota processos de trabalho e de estilos de 

vida mais ágeis, eficientes e menos desperdiçadores só para a sobrevivência de 

firmas e indivíduos participantes de um mercado sempre mais competitivo e global e 

que, embora seja necessário olhar criticamente as transformações e fazer o possível 

para conduzi-las por caminhos mais justos e benéficos para o bem  comum,  

aprender a nadar com estas correntezas aparentemente inevitáveis, também seria 

muito útil e sábio. 

 

3.3 CIBERESPAÇO E CIBERCULTURA 
 
 

Conforme Lemos (2004), a história do desenvolvimento tecnológico pode ser 

pensada em três grandes fases. Na primeira, até a Idade Média, que ele chama de 

fase da indiferença, arte, religião, ciência e mito se misturam e a técnica não é uma 

realidade em si. Ela e a ciência não são privilegiadas e estão imersas na dimensão 

global, pois a vida social é um todo coerente que gira em torno de um universo 

sagrado. Na segunda, que ele chama de fase do conforto, localizada no princípio de 

modernidade, a razão torna-se independente, a ciência substitui a religião no 

monopólio da verdade e a natureza é dessacralizada, controlada, explorada e 

transformada. “A modernidade tecnológica foi estruturada pela mistura de 

convicções e sonhos na força racional do homem, na conquista do espaço, no 

progresso tecnológico e científico, na urbanização e na utilização intensiva em 

energia” (LEMOS, 2004, p.52). 

A terceira fase, Lemos (2004), chama de fase da ubiquidade pós-moderna. 

Correspondente à conclusão da segunda fase e ao surgimento da tecnologia digital. 

É a fase da cibercultura, quando as tecnologias digitais permitem a saída do tempo 

linear e do espaço geográfico para fazer-se presente ao mesmo tempo  em toda 

parte por meio do ciberespaço. 

No final do século XX, Lévy aborda as implicações culturais da atitude geral 

frente ao progresso das tecnologias, da virtualização da informação em andamento 

na época e da mutação global da civilização resultante dessa virtualização e assim 

define os termos ciberespaço e cibercultura: 
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O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 
e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço. (LÉVY, 1999, p.17) 

 
No romance de ficção científica Neuromancer, 1984, de William Gibson, a 

palavra ciberespaço foi inventada para designar o universo das redes digitais como 

um campo de batalha entre multinacionais, como palco de conflitos mundiais, como 

nova fronteira econômica e cultural, onde os heróis são capazes de entrar 

fisicamente, tornando sensível a geografia móvel da informação que normalmente é 

invisível. Porém, diante da criação e expansão das redes digitais nas últimas 

décadas do século XX, Lévy (1999) retoma o termo, mas afasta-se da designação 

original de ciberespaço e o define como o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores, a Internet, e de suas memórias,  cuja 

marca distintiva é o caráter virtual da informação condicionado pela codificação 

digital. Inclui nessa definição o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos, 

na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou 

destinadas à digitalização. 

Digitalizar uma informação é codificá-la em números. A maioria das 

informações, como letras, imagens, sons, entre outras, pode ser traduzível em 

número e processada de forma automática, em grande quantidade, com rapidez e 

precisão. De acordo com Levy (1999), as informações codificadas como números,  

ou seja, digitalizadas, são possíveis de serem manipuladas com muita facilidade,  

pois números estão sujeitos a cálculos e computadores calculam rápido. 

Lemos (2004) defende que a cibercultura, cujos pilares são as tecnologias da 

informação e da comunicação, nasceu junto com o nascimento da microinformática, 

ou seja, nasceu junto com os processos de miniaturização, aumento da memória e 

da velocidade de processamento dos componentes das tecnologias digitais: 

 
Hoje não é preciso ser um profissional da informática para circular pelo 
universo de informação, já que os desenvolvimentos de interfaces gráficas, 
surgidas com os microcomputadores, e sua posterior banalização,  
permitem, a qualquer pessoa, ter acesso aos benefícios e malefícios da 
informatização da sociedade. Com a microinformática, e a atitude anárquica 
de apropriação social, podemos começa a falar de uma incipiente 
cibercultura em formação (LEMOS, 2004, p.109). 
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Para Levy (1999) a essência da cibercultura é o processo da “universalidade 

sem totalidade”: na Internet, um dos principais eixos de desenvolvimento do 

ciberespaço, ao mesmo tempo em que tudo se encontra no mesmo plano, tudo é 

diferenciado e não há hierarquia absoluta, cada site é um agente de hierarquização 

parcial. 

 

A cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, 
novos computadores são interconectados, novas informações são injetadas 
na rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna  
“universal”, e menos o mundo informacional se torna totalizável. O universal 
da cibercultura não possui nem centro nem linha diretriz. É vazio, sem 
conteúdo particular. Ou antes, ele os aceita todos, pois se contenta em 
colocar em contato um ponto qualquer com qualquer outro, seja qual for a 
carga semântica das entidades relacionadas. Não quero dar a entender, 
com isso, que a universalidade do ciberespaço é “neutra” ou sem 
consequências, (...) Este acontecimento transforma, efetivamente, as 
condições de vida em sociedade. Contudo, trata-se de um universo 
indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, pois cada novo nó 
da rede de redes em expansão constante pode tornar-se emissor ou 
produtor de novas informações, imprevisíveis, e reorganizar uma parte da 
conectividade global por sua própria conta. (LÉVY, 1999, p.111) 

 
 

Para Levy (1999) a universalização da cibercultura complementa a tendência 

da virtualização enquanto modo diferente da realidade, ou seja, o virtual existe sem 

está presente, portanto, o virtual é real. Assim, a cibercultura está ligada ao virtual  

de forma direta quando na Internet a informação digitalizada está fisicamente 

presente em algum lugar, mas pode está virtualmente presente em qualquer outro 

lugar de onde for acessada, e de forma indireta quando favorece à virtualização das 

organizações, tornando-as mais independentes de lugares e horários de trabalho. 

Conforme (LEVY, 1998), o mundo virtual é na verdade um conjunto de dados 

informáticos, que por não está submetido à física da realidade comum, pode ser 

tanto partilhado por um número indeterminado de usuários, como também 

transformado pelas ações desses usuários e, à realidade virtual não corresponde 

nenhuma entidade física, exceto a de arquivos de informática. 

Para Castells (1999), a construção da realidade virtual é o que é 

historicamente específico ao sistema de comunicação organizado pela integração 

eletrônica de todos os modos de comunicação, pois não há separação entre 

realidade e representação simbólica, visto que, em todas as sociedades, a 

humanidade existe em um ambiente simbólico e atua por meio dele. “O que 

caracteriza  o  novo  sistema  de  comunicação,  baseado  na  integração  em    rede 
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digitalizada de múltiplos modos de comunicação, é a sua capacidade de inclusão e 

abrangência de todas as expressões culturais” (CASTELLS, 1999, p.461). 

Neste sentido, Levy (1999) considera que a emergência do ciberespaço 

acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização e Lemos (2004) 

considera que a cibercultura surge da atitude social de apropriação criativa das 

tecnologias. “Mesmo se cibernética significa controle e pilotagem, a cibercultura não 

é o resultado linear e determinista de uma programação técnica do social. Ela  

parece ser, ao contrário, o resultado de uma apropriação simbólica e social da 

tecnologia” (LEMOS, 2004, p.90). 

Levy (1999) reflete que sendo a tecnologia produzida dentro de uma cultura, 

uma sociedade está condicionada, mas não determinada, por suas tecnologias e  

que sem a presença dessas tecnologias algumas opções culturais ou sociais não 

poderiam ser pensadas a sério. Ele usa o termo “interfaces” para designar todos os 

aparatos materiais que possibilitam a interação entre o mundo ordinário e o universo 

da informação digital. 

Portanto, considerando que a história de cada época se desenvolve 

conjuntamente com uma cultura tecnológica que lhe é característica e considerando 

que vivemos hoje numa época em que as possibilidades de acesso ao ciberespaço 

inovam-se e multiplicam-se velozmente, pois os aparelhos tecnológicos de 

informação e comunicação desenvolvidos, produzidos e comercializados  

atualmente, em sua maioria, possuem interfaces com o mundo digital, ou seja, 

possuem pontos de entrada para o ciberespaço, a exemplos dos televisores, 

smartphones, impressoras, tablets, entre outros, compreendemos que uma 

cibercultura continua desenvolvendo-se nos processos de relação entre a sociedade 

e o ciberespaço enquanto tecnologia, enquanto meio de comunicação característico 

do final do século XX que se expande ainda mais nos dias atuais. 

O avançado desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação  

e a crescente ampliação de seu uso têm consequências culturais em todos os tipos 

de questões da sociedade atual, inclusive educacionais. 

Ao final do século XX, Lévy (1999) já argumentava que, analisando-se a 

mutação contemporânea da relação com o saber, constata-se a velocidade de 

surgimento e de renovação dos saberes, como também constata-se que o 

ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e 

modificam  muitas  funções cognitivas humanas  como a memória, a imaginação,   a 
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percepção e os raciocínios. Para ele, essas constatações devem fundar as reflexões 

sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura. 

Para Lévy (1999), a extensão da cibercultura coloca em jogo os critérios de 

avaliação do saber, já que a velocidade de surgimento e de renovação dos saberes 

influencia a nova natureza do trabalho, cuja parte de transação de conhecimentos 

não para de crescer e o ciberespaço favorece novas formas de acesso à informação 

e novos estilos de raciocínio e de conhecimento. 

Conforme Moran (2013), as possibilidades de integração entre o chamado 

mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa, lazer, de relacionamento  

e outros serviços, e o mundo físico impactam profundamente a educação escolar e 

as formas de ensinar e de aprender a que estamos habituados, pois há um diálogo 

crescente, muito novo e rico entre ambos. Afirma que estamos em uma nova fase de 

convergência e integração das mídias em que tudo começa a integrar-se com tudo,  

a falar com tudo e com todos, e todos podem ser produtores e consumidores de 

informação. 



70 
 

 
 
 

4 REFLEXÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DAS TICs NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
 
 

No universo da cibercultura, a Internet propicia a interconexão em tempo real 

de todos com todos e dessa interconexão podem surgir soluções práticas para os 

problemas de orientação e de aprendizagem, favorecendo os processos de 

inteligência coletiva. A simulação, tecnologia intelectual que amplifica a imaginação 

individual e permite aos grupos compartilhar, negociar e redefinir os modelos  

mentais comuns, qualquer que seja sua complexidade, é um dos novos modos de 

conhecimento da cibercultura e tem papel crescente nas atividades de  

aprendizagem (LEVY, 1999). Para Assmann (2005, p.18), “os próprios sistemas 

interagentes artificiais se transformaram em máquinas cooperativas, com as quais 

podemos estabelecer parcerias na pesquisa e no aviamento de experiências de 

aprendizagem”. 

Kenski (2003), enfatiza que os atributos das tecnologias digitais  possibilita 

que a aprendizagem possa se dá de forma coletiva e integrada, articulando 

informações e pessoas que estão em lugares diferentes e que possuem 

características diferenciadas, não precisando mais ser  mais um processo solitário  

de aquisição e domínio de conhecimentos. Contudo, alerta que as novas 

possibilidades de acesso à informação, de interação e de comunicação 

proporcionadas pelos computadores e todos os seus periféricos, redes virtuais e 

mídias, dão origem a novas formas de aprendizagem que são comportamentos, 

valores e atitudes requeridas socialmente neste novo estágio de desenvolvimento da 

sociedade. 

 

Os novos e múltiplos produtos criados a partir dos usos diferenciados das 
tecnologias de última geração têm suas especificidades. Eles  se  
diferenciam em seus usos e nas formas de apropriação pedagógica, nem 
sempre facilitando as aprendizagens. Muitas vezes o mau uso dos suportes 
tecnológicos pelo professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a 
própria credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais. Os 
educadores precisam compreender as especificidades  desses 
equipamentos e suas melhores formas de utilização em projetos 
educacionais. O uso inadequado dessas tecnologias compromete o ensino  
e cria um sentimento aversivo em relação à sua utilização em outras 
atividades educacionais, difícil de ser superado. Saber utilizar 
adequadamente essas tecnologias para fins educacionais é uma nova 
exigência da sociedade atual em relação ao desempenho dos educadores 
(KENSKI, 2003, p.4-5). 
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Assmann (2012) reflete que ciberespaço e cibercultura são conceitos 

emplacados, referindo-se ao efeito das “novas” tecnologias  sobre uma parte cada 

vez mais significativa dos comportamentos humanos e que, estando nós, imersos 

cada vez mais em sistemas interativos, algumas das questões mais filosóficas e 

pedagógicas da atualidade têm a ver com o antigo problema do espaço-tempo, 

recolocado agora no contexto das experiências de conectividade, interatividade e 

transversalidade que se tornaram possíveis com o uso das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

De acordo com Almeida (2003), as tecnologias da informação e da 

comunicação foram inicialmente introduzidas na educação escolar para informatizar 

as tarefas administrativas com o objetivo de agilizar o controle e a gestão técnica e, 

posteriormente, começaram a ser utilizadas no ensino e na aprendizagem, porém 

como atividade adicional, sem integração às atividades de sala de aula. 

Desta forma, no século XXI, as tecnologias digitais de informação e 

comunicação são alguns dos instrumentos que estão sendo mobilizados para a 

educação e a aprendizagem, na perspectiva de que todos possam aprender e 

atualizar continuamente os seus conhecimentos, provocando transformações nas 

formas de ensinar e de aprender e impondo rápida capacidade de ação e de 

adaptação dos indivíduos que participam desses processos. 

Neste contexto, Assmann (2012), afirma que a pedagogia escolar deve estar 

ciente de que, por um lado, não é a única instância educativa, mas, por outro, não 

pode deixar de ser aquela instância educacional que tem um papel característico de 

criar, de forma consciente, experiências de aprendizagens que os sujeitos  

envolvidos as reconheçam como tais, pois, para ele, a equação simplista de que  

uma boa aprendizagem seria o resultado normal de um bom ensino e do estudo 

disciplinado entrou em crise com o avanço das biociências, que foi mostrando que a 

vida é essencialmente aprender e isto se aplica aos mais diferentes níveis 

distinguíveis no fenômeno complexo da vida. 

Para Kenski (2012, p. 64): 
 
 

Em um mundo em constante mudança, a educação escolar tem de ser mais 
do que uma mera assimilação de saberes, muito mais do que preparar 
consumidores ou treinar pessoas para a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação. A escola precisa assumir o papel de formar 
cidadãos para a complexidade do mundo e dos desafios que ele propõe. 
Preparar  cidadãos  conscientes,  para  analisar  criticamente  o  excesso de 
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informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as 
transformações sucessivas do conhecimento em todas as áreas. 

 
 

Quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação no trabalho 

pedagógico da escola, Moran (2013) afirma que ensinar utilizando as tecnologias 

traz muitos desafios, pois as tecnologias digitais podem nos ajudar ou nos 

atrapalhar. A própria navegação, diante de tantas possibilidades de busca, torna-se 

mais sedutora do que necessária e alunos e professores tendem a dispersar-se. 

Para Lopes (2005), no desenvolvimento de atividades mais complexas com o 

uso de tecnologias surgem aspectos mais essenciais a serem trabalhados pela 

escola que exigirão a elaboração de uma nova abordagem teórica, centrada na 

valorização do conhecimento que signifique “aprender a buscar o saber”. Lopes 

(2005) ressalta a importância de se analisar que as inovações trazidas pela 

informática podem não encontrar apoio ou sustentabilidade teórica nas correntes 

pedagógicas que respaldam a maioria das ações educativas até o momento. 

De acordo com Alonso (2003), a escola cuja base estrutural é o modelo 

burocrático de concepção funcionalista com ênfase na acumulação e reprodução de 

informações correspondia às necessidades e expectativas da sociedade em outras 

épocas da História, sendo a sociedade atual, com o advento da revolução 

tecnológica, totalmente diversa, apresentando características que em nada se 

assemelham a sociedade do passado. Portanto, não é possível pensar na escola 

senão a partir de um determinado contexto social, do qual ela se nutre e para o qual 

ela forma as pessoas, e, dessa forma, pensar na escola sem considerar essa 

circunstância é consideravelmente improdutivo (ALONSO, 2007). 

O conhecimento se tornou a mola propulsora da sociedade atual e as 

informações que permitem construir novos conhecimentos estão difundidas pelo 

social e disponíveis nos novos meios de comunicação existentes: o acesso à 

informação não está mais limitado ao professor ou à escola, pois está disponível de 

várias formas e em vários lugares (VIEIRA, 2003). 

Para Lopes (2005), se em função de uma nova visão do mundo e do ser 

humano, as tecnologias digitais alteram o processo de ensino e aprendizagem em 

seus significados, o papel do professor, que é o organizador do processo educativo 

escolar, também sofre alterações significativas. A função do professor fica 

condicionada à forma com que as tecnologias digitais são apresentadas no processo 
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de ensino.  Se como  máquinas  de instrução, se  como  ferramentas auxiliares do 

processo educativo ou se como parceiras evolutivas, coautoras. 

Para Kenski (2012), o professor deve ter consciência de que sua ação 

profissional competente não será substituída pelas tecnologias, pois elas, ao 

contrário, ampliam o campo de atuação do professor para além da escola clássica e 

o seu espaço profissional nesse mundo em rede também amplia-se, ao invés de 

extinguir-se. Portanto, são exigidas novas qualificações para os professores, porém, 

ao mesmo tempo, novas oportunidades de ensino se apresentam através das redes. 

Neste sentido, Assmann (2005, p.14) destaca: 

 
Em muitos ambientes escolares, persiste o receio preconceituoso de que a 
mídia despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça à 
subjetividade. A resistência de muitos(as) professores(as) a usar soltamente 
as novas tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver 
com a insegurança derivada do falso receio de estar sendo superado/a, no 
plano cognitivo, pelos recursos instrumentais da informática. Neste sentido, 
o mero treinamento para o manejo de aparelhos, por mais importante que 
seja, não resolve o problema. Por isso, é sumamente importante mostrar 
que a função do/a professor/a competente não só não está ameaçada, mas 
aumenta em importância. Seu novo papel já não será o da transmissão de 
saberes supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores ativos de 
uma nova dinâmica de pesquisa-aprendizagem. 

 
 

Alonso (2003) defende que, o papel do professor precisará ser revisto: ele 

deixa de ser o transmissor e repassador de um conhecimento já produzido para se 

tornar o mediador do conhecimento que investiga e aprende junto com os alunos, 

descobrindo e favorecendo o desenvolvimento de talentos e instigando a busca e a 

descoberta, pois a tarefa de ensinar ganha novas formas e o professor não será  

mais o que apenas ensina. Ele passa a ser o que viabiliza o processo de 

aprendizagem dos alunos e serão muitas as dificuldades que ele precisará enfrentar 

para assumir esse novo papel. 

Braga (2013) ressalta que como docentes não podemos estar alheios ao fato 

de que hoje muitas das atividades humanas acontecem em um contexto bem mais 

complexo, pois a sociedade da informação tem particularidade que trazem consigo 

novos desafios para a prática social, em geral, e tem efeitos concretos na vida dos 

indivíduos, em particular, e entender a natureza e as consequências dessas 

transformações se torna central para a formação do aluno que já está imersos em 

novas práticas e rotinas sociais. 
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Masetto (2013), afirma que este cenário envolve totalmente o professor em 

sua função docente, condicionando-o a conhecer os recursos tecnológicos, adaptar- 

se a eles, usá-los e compreendê-los a favor de um processo de aprendizagem mais 

dinâmico e motivador para seus alunos e, assim, entra em discussão a mediação 

pedagógica e uma das perguntas que surgem é como realizar uma mediação 

pedagógica utilizando os atuais recursos tecnológicos como apoio às atividades em 

sala de aula. Entendendo mediação pedagógica como sendo “a atitude, o 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, um incentivador, ou 

um motivador da aprendizagem” (2013, p.151), afirma que essa discussão está 

relacionada a uma nova postura do professor, porém, exige também que se trabalhe 

uma mudança na postura do aluno. 

Moran (2013) também destaca que as mudanças dependem também dos 

alunos, que curiosos e motivados facilitam muito o processo e estimulam as 

melhores qualidades do professor. Nesse sentido Masetto (2013) afirma que busca- 

se uma mudança de mentalidade e de atitude do aluno para que ele empenhe-se 

individualmente em aprender como também em colaborar com o aprendizado dos 

colegas, atue em grupo e enxergue como parceiros idôneos, dispostos a colaborar 

com a sua aprendizagem, o grupo, os colegas e o professor. 

Diante disso, ressalta-se a reflexão feita por Garcia (2012, p.244-245): 
 
 

No entanto, sabemos que num centro educativo não se produz uma 
correlação diretas entre as TICs e as aprendizagens que os estudantes 
realizam, porque entre ambos os extremos, TIC e alunato, está a mediação 
exercida pela docência, isto é, o método. Por isso, mais do que serem 
usadas como elixir de Ferrabrás, as TICs deveriam ser usadas como 
unguento, aquele velho e familiar remédio caseiro que, aplicado a qualquer 
dor muscular, podia trazer alívio se as mãos sábias que o aplicavam 
exerciam seu magistério sobre a pele dolorida. 
Sempre tivemos a tentação de identificar as TICs como o elixir, mas 
deveríamos tê-las utilizados, desde o princípio, como o unguento do Dr. 
Sloan que, curiosamente, foi patenteado em 1909, nos Estado Unidos, na 
mesma data da primeira projeção de cinema diante dos estudantes de 
Huelva. A partir de então, primeiro ao cinema, depois a televisão, ao vídeo, 
à imprensa, ao rádio... e agora à internet, temos conferido as propriedades 
do elixir de Ferrabrás. E erramos em todos os casos,  porque o essencial 
não é a presença ou o uso da tecnologia em si, e sim como estas 
tecnologias se inserem em projetos educativos emancipados e alternativos, 
que metodologias levamos a cabo e que finalidade buscamos. 
Porque também temos tido a tendência em muitas ocasiões, de confundir os 
meios com os fins: o essencial não é que nossos estudantes utilizem 
corretamente um processador de texto, mas que saibam se expressar 
através da escrita... o essencial não é que nossos alunos e alunas saibam 
identificar um determinado plano numa imagem, mas que isso sirva para 
fomentar seu espírito crítico diante das linguagens persuasivas da mídia... o 
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essencial não é usar a mídia e as TICs como elixir de Ferrabrás, mas como 
unguento do Dr. Sloan... 

 
 

De acordo com Lopes (2005), as tecnologias podem potencializar o processo 

educativo, tornando-o mais interessante e dinâmico, mas isto não significa uma 

escola sem problemas. Novos problemas como a superficialidade na análise das 

informações, a falta de privacidade, entre outros, são gerados ao lado do aumento 

da precisão nas ações humanas e da agilidade e rapidez na informação e nos 

processamentos. Dessa forma, Lopes (2005) afirma que as tecnologias da 

informação e comunicação podem até ser utilizadas para os tradicionais fins 

educacionais, contudo, remete-nos a transformações socioculturais mais amplas e 

provoca inúmeros questionamentos ao fazer pedagógico. 

. Kenski (2012, p. 21), afirma que “a ampliação e a banalização do uso de 

determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e transformam não apenas o 

comportamento individual, mas o de todo o grupo social”. Dessa forma, a evolução 

tecnológica altera comportamentos, não se resumindo apenas aos novos usos de 

determinados equipamentos. Nesse sentido, Delcin (2005) ressalta que, a utilização 

das tecnologias da informação e da comunicação intensifica a transformação da 

ação pedagógica e possibilita a criação de novos ambientes cognitivos, mas isto não 

está relacionado a ambientes informatizados em si mesmos. Está ligado ao 

significado que o homem confere em razão do uso que faz das tecnologias e ao 

significado do que esse uso  transforma nas relações dos sujeitos envolvidos 

Diante disso, Alonso (2003, p. 29-30) observa: 
 
 

Nota-se que as mudanças introduzidas pelos sistemas de ensino, na 
tentativa de responder aos novos desafios não tem sido satisfatórias tanto 
em termo de formação de professores como da preparação dos dirigentes. 
Em grande parte porque os programas de formação de educadores têm se 
mantido fiéis à concepção de ensino como atividade instrumental, 
decorrente de uma fundamentação teórica estribada nas Ciências Sociais e 
Humanas e na aplicação de princípios formulados com base nesse 
conhecimento, separando a teoria da prática. Por outro lado, esses cursos 
ainda não incorporaram o uso das tecnologias da informática e da 
telecomunicação como recursos para ampliar o acesso à informação e para 
favorecer ambientes de aprendizagem que enfatizam a construção do 
conhecimento. 
De outra parte, a forma como os dirigentes encaram o seu trabalho e o 
desempenho do seu papel revela, com frequência, um descompromisso 
com o pedagógico, deixando os resultados do desempenho escolar sob a 
responsabilidade estrita do professor e, eventualmente, dos coordenadores 
pedagógicos, quando existem. Essa dicotomia pedagógico-administrativa 
instalada na rotina escolar com o objetivo de definir responsabilidade tem se 
mostrado   altamente   prejudicial   ao   ensino   e   à   aprendizagem,     não 
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encontrando respaldo na literatura dominante. Além disso, a forma como a 
escola está organizada, o modelo estrutural em que está assentada, as 
pressões dos órgãos superiores para o cumprimento de rotinas 
burocráticas, tudo isso corrobora a permanência das concepções 
tradicionais dominantes, em detrimento de outras mais coerentes com 
modernas propostas de trabalho em equipe e como o desenvolvimento de 
uma proposta coletiva para a escola, ainda que o discurso pedagógico 
proponha essas medidas. 

 
 

De acordo com Moran (2013), as mudanças na educação demorarão mais do 

que alguns imaginam porque, em parte, os modelos tradicionais funcionam e dessa 

maneira torna-se complicado fazer mudanças profundas, e, por outro lado, nos 

encontramos em desequilíbrio nos processos pessoal e social de evolução, em que  

a dificuldade das pessoas para evoluir, conviver e trabalhar em conjunto se reflete  

na prática pedagógica. 

Conforme Lopes (2005), a maioria das escolas subutiliza a informática no 

processo pedagógico como máquina de instrução programada, brinquedo divertido 

para troca de mensagens ou, em casos piores, meio e fonte de informações em 

pesquisas que se restringem a copiar e colar artigos. Portanto, ressalta que os 

ganhos de qualidade no processo de ensino e aprendizagem parecem não estar 

sendo concretizados nas práticas escolares e muito se perde do potencial 

tecnológico, podendo ocasionar até mesmo a desqualificação do trabalho 

pedagógico. 

 

Um dos aspectos mais fascinantes da era das redes é a transformação 
profunda do papel da memória ativa dos aprendentes na construção do 
conhecimento. Mediante o uso de memórias eletrônicas hipertextuais, que 
podem ser consideradas como uma espécie de prótese externa do agente 
cognitivo humano, os aprendentes se veem confrontados com uma situação 
profundamente desafiadora: o recurso livre e criativo a essa ampla memória 
externa pode liberar energias para o cultivo de uma memória vivencial 
autônoma e personalizada, que sabe escolher o que lhe interessa; por outra 
parte, os que forem preguiçosos e pouco criativos correm o risco de 
absorver passivamente nada mais que fragmentos dispersos de  um 
universo informativo no qual há de tudo. No oceano da conectividade, 
subsiste o risco de virar concha presa a um ou poucos fragmentos de pedra 
(ASSMANN, 2005, p22). 

 
 

Para Alonso (2003), a educação será obrigada a enfrentar o desafio da 

mudança se quiser sobreviver e para isso precisará rever o significado social do 

trabalho escolar na atualidade, considerando os diferentes tipos de demandas e 

expectativas colocadas para a educação: atender às exigências econômicas e 

sociais decorrentes da expansão do mercado e da globalização de um lado e, do 
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outro lado, favorecer a reconstrução de culturas nacionais e locais, preparando os 

jovens para participar efetivamente do social. 

 
A simples introdução de recursos tecnológicos não é condição suficiente 
para modernizar a escola e torná-la apta a responder à demanda de uma 
sociedade cujo processo de mudança é acelerado, requerendo das pessoas 
criatividade e inovação, bem como o desenvolvimento de competências que 
lhes permitam ajustar-se às novas situações e enfrentar os desafios. Nesse 
contexto, a mera a mera aquisição e reprodução de informação tem pouca 
serventia se as pessoas não souberem quando e onde utilizá-la para 
resolver os problemas com que se defrontam, portanto é fundamental rever 
o trabalho da escola pela ótica dos resultados alcançados em termos de 
aprendizagem e formação dos estudantes (ALONSO, 2007, p.22) . 

 
 

Dessa forma, na escola de hoje, o gestor escolar encontra os desafios 

oriundos da mudança nos paradigmas sociais, culturais, econômicos e políticos da 

sociedade. Vieira (2003), afirma que a implementação de mudanças mais profunda 

na escola, voltadas para uma melhor adequação às novas demandas sociais, requer 

alteração na concepção de gestão das organizações escolares. 

Com a implantação do programa de modernização educacional em 

Pernambuco, a função de Diretor Escolar na rede pública de ensino estadual requer 

uma prática de gestão escolar voltada para teorias modernas de administração, 

como também a mobilização da tecnologia para a aprendizagem. 

Conforme Alonso (2007), contrário ao proposto pela administração clássica, 

os modernos conceitos de gestão não separam o planejamento da execução, 

portanto, o trabalho de gestão não comporta separação das tarefas administrativas e 

pedagógicas nos moldes em que costuma ocorrer, pois a divisão de 

responsabilidades traz como consequência um desconcerto geral no desempenho 

escolar. 

Dessa forma, a gestão escolar das escolas da rede pública de ensino de 

Pernambuco precisa ir além de suas funções administrativas e prover as condições 

necessárias ao desempenho de atividades pedagógicas que possam garantir 

melhores resultados e, visando à melhoria da qualidade no ensino, demonstrem 

eficiência no processo educacional escolar. 

Para Morrisey (2012), no futuro, o foco para as TICs na escola diminuirá no 

que se refere à aquisição de equipamentos dispendiosos e aumentará no que se 

refere à estratégias para incorporar a tecnologia móvel e recursos digitais tanto de 

estudantes como de docentes. Dessa forma,   cada escola precisa identificar qual  a 
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sua visão sobre o uso e a integração das TICs e, para tanto, é fundamental que os 

diretores possuam alguma visão ou expectativas em relação a esse propósito e que 

os docentes deem suas contribuições para configurar esta visão. 

Portanto, Morrisey (2012, p.279-280) defende: 

 
Todo o projeto institucional de TIC deve estar de acordo com essa visão e 
estratégia. A política deve abarcar a integração das TICs no currículo; o 
planejamento de melhora dos recursos TIC e do acesso de estudantes e 
docentes a estes recursos; o planejamento de oportunidades para o 
desenvolvimento profissional docente e uma política de uso seguro da 
internet. 
Ao preparar o plano de TIC, a equipe responsável por essa tarefa deve 
identificar o lado forte e o lado fraco da escola com relação a estas 
tecnologias. É importante levar a cabo um estudo de situação da qualidade 
e da quantidade de equipamentos e outros recursos digitais existentes na 
escola, de modo a poder ter um panorama real sobre as melhorias que 
podem ser feitas em infraestrutura nos próximos três anos. 

 
 

De acordo com Braga (2013), a tecnologia da internet liberou nossos recursos 

mentais da necessidade de gravar na memória um conjunto de informações, pois as 

máquinas estocam e acessam com rapidez e facilidade a quantidade de informações 

que quisermos. Ao colocarem em segundo plano as necessidades de retenção da 

informação, os recursos oferecidos pelas TICs problematizam a noção tradicional de 

currículo, a qual prevê um avanço sequencial e homogênio na construção do 

conhecimento e é bastante conteudista, que caracteriza uma tradição acadêmica 

“marcada pela segmentação das áreas do conhecimento e pela crença de um 

contínuo que contempla uma progressão linear e gradual da exposição do aluno aos 

“conteúdos básicos” das diferentes áreas (BRAGA, 2013, p.60). 

Para Vieira (2003), a implementação de mudanças na escola sofre resistência 

constante, porém, as demandas por transformações e quebra de paradigmas 

continuam intensas e o desenvolvimento de uma estrutura organizacional que facilite 

adaptações rápidas e de uma cultura organizacional favorável à mudança são 

condições necessárias para possibilitar que a escola se transforme continuamente. 

 

A postura crítica na adoção de novas perspectivas deve somar-se a novas 
formas de facilitar sua introdução no sistema escolar, o que exigirá uma 
cultura em constante processo de auto-organização, um estado de 
experimentação, pesquisa e análise de novos processos e, ao mesmo 
tempo, consolidação via resolução constante de problemas encontrados no 
dia a dia (VIEIRA, 2003, p.49) 
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Drucker apud Alonso (2003, p. 106), afirma que o maior desafio para o 

gerenciamento no século XXI é liderar a mudança e que é importante que a 

organização tenha uma política nesse sentido. Para isso, ele sugere deixar  de 

investir recursos e esforços no que não está produzindo os efeitos desejados, de 

forma organizada, fazendo as mesmas coisas, porém de forma diferente criando o 

novo a partir do antigo, como também alimentar oportunidades de aperfeiçoamento  

e de exploração e estimular a inovação, incrementando-a com a introdução de 

informações importantes. 

Nesse contexto, o Diretor Escolar lida com desafios que vão desde a abertura 

para mudança na sua concepção de gestão à apropriação do uso das tecnologias da 

informação e comunicação na gestão e no trabalho pedagógico da escola. No 

entanto, Alonso (2003) adverte que reconceber o papel do gestor escolar no 

contexto social vigente é condição necessária, mas não suficiente para viabilizar o 

processo de mudança organizacional e institucional almejado, pois, esbarra nos 

rígidos limites impostos pela máquina burocrática dos sistemas de ensino, os quais 

se sobrepõem até mesmo às bem-intencionadas propostas formuladas pelas 

políticas públicas que norteiam a ação educativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 
 

Assmann (2005) afirma que as tecnologias têm um papel ativo e 

coestruturante das formas do aprender e do conhecer e nisso, por um lado, há uma 

multiplicação de chances cognitivas que devem ser aproveitadas ao máximo, e por 

outro lado, surgem, na parceria ativa do ser humano com máquinas inteligentes, 

sérias implicações antropológicas e epistemológicas. 

Dessa forma, a inserção de uma ferramenta tecnológica de informação e 

comunicação na prática escolar traz implícita em si a ideia de inovação, de 

transformação do processo de ensino e de aprendizagem nas escolas onde essa 

ação acontece, visto que a finalidade dessa inserção é o tablet-PC se constituir em 

mais uma ferramenta de apoio pedagógico. Contudo, é necessário refletirmos, sobre 

os papéis dos agentes escolares envolvidos na prática educativa, inclusive os dos 

diretores escolares, diante dessa nova realidade. 

 

Atualmente, as tecnologias digitais são as principais responsáveis pelas 
transformações sociais e culturais e representam uma força determinante, 
pois se constituem gestoras de um novo tipo de sociedade, a sociedade da 
informação. Portanto, pensar em tecnologias digitais no ambiente escolar é 
ressignificar todas as ações educativas. E esta nova forma do ambiente 
escolar emergirá das relações sociais entre elementos humanos e técnicos 
e a natureza (LOPES apud ASSMANN, 2005, p.39). 

 
 

Buscando investigar de que forma se configura a gestão escolar na utilização 

do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico nas escolas estaduais do 

Araripe Pernambucano, este estudo analisa as ações da gestão escolar  referentes  

a essa utilização, identificando-as e categorizando-as, como também relata a 

percepção dos gestores escolares acerca dessa utilização. Este capítulo expõe 

considerações sobre a seu campo de pesquisa e os sujeitos pesquisados, como 

também apresenta as suas características em relação os métodos e técnicas 

utilizados para a sua realização. 

 

5.1 CAMPO DA PESQUISA 
 
 

O programa Aluno Conectado abrange as unidades públicas da rede estadual 

de ensino de Pernambuco, contudo, o programa é voltado para alunos do ensino 
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médio, ou seja, suas ações chegam a quaisquer das escolas desta rede que tenham 

alunos de 2º e 3º anos do ensino médio matriculados. 

A rede pública estadual de ensino de Pernambuco é mantida pela Secretaria 

de Educação e Esportes - SEE, órgão da administração pública direta do poder 

executivo estadual, em cuja estrutura básica estão dezesseis GREs, vinculadas ao 

Gabinete do Secretário. Às GREs atuam em nível regional e, conforme o 

regulamento vigente da SEE, aprovado através do Decreto nº 40.599, de 03 de abril 

de 2014, uma de suas competências é promover a coordenação e implantação da 

política educacional do Estado no âmbito de sua jurisdição, com ênfase na melhoria 

da gestão da rede e da qualidade da aprendizagem do aluno. 

Cada GRE exerce as suas ações de supervisão técnica, orientação normativa 

e de articulação e integração a nível regional, estando sob sua jurisdição as escolas 

dos municípios localizados na região/microrregião que abrange. Os limites das áreas 

de abrangência das dezesseis GREs estão estabelecidos em Pernambuco conforme 

a figura 6: 

 
Figura 6: Áreas de abrangência das GREs em Pernambuco 

Fonte: Portal da SEE (www.educacao.pe.gov.br) 
 

 
Esta pesquisa se deu em nível regional e seu lócus foi a microrregião do 

Araripe  Pernambucano,  onde  se  localiza  a  16ª  Gerência  Regional  de Educação 
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Sertão do Araripe. A escola em que exerço função de direção escolar pertence a 

esta GRE e isto facilitou o acesso às escolas para a coleta de dados. 

Os dados foram coletados somente nas escolas pertencentes à 16ª GRE 

Sertão do Araripe que possuem turmas de 3º ano do ensino médio. Considerou-se 

que nestas escolas os alunos tenham recebido o tablet-PC até o final do 2º ano do 

ensino médio,  cursado no ano anterior. 

A coleta de dados foi realizada em vinte e nove escolas da GRE Sertão do 

Araripe. O levantamento para identificação das escolas a serem pesquisadas foi  

feito através das informações disponíveis no SIEPE. No momento da pesquisa, a 16ª 

Gerência Regional de Educação Sertão do Araripe, com sede na cidade de  

Araripina, englobava sob sua jurisdição a soma de trinta e cinco escolas, distribuídas 

pelos nove municípios da microrregião Araripe. Em duas não havia oferta de ensino 

médio e em outras duas, que haviam sido criadas recentemente, não constavam, no 

SIEPE, dados referentes à matrícula. Porém, do quantitativo das trinta e uma  

escolas que possuíam alunos matriculados no 3º ano do ensino médio, uma é a em 

que estou gestora, em outra foi aplicada a entrevista associada ao pré-teste, e, por 

esses motivos, estas duas também não foram consideradas para a coleta de dados 

desta pesquisa. 

Em conformidade com as informações disponíveis no SIEPE, as escolas 

pesquisadas possuem as seguintes características relativas à oferta das etapas de 

ensino da educação básica, suas respectivas modalidades e à área em que estão 

localizadas: 

 EREM Arão Peixoto, EREM Fernando Bezerra, EREM Governador Miguel 

Arraes de Alencar e EREM Josias Inojosa de Oliveira, são Escolas de 

Referência em Ensino Médio e ofertam o Ensino Médio Integral. Suas 

localizações são urbanas; 

 EREM Artur Barros Cavalcanti, EREM Barão de Exu, EREM Governador 

Muniz Falcão, EREM Luiz Gonzaga Duarte e EREM São Sebastião, são 

Escolas de Referência em Ensino Médio e ofertam o Ensino Médio Semi- 

integral. Suas localizações são urbanas; 

 Escola Anízio Rodrigues Coelho oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de fluxo 

Travessia Médio e Ensino Médio. Sua localização é rural; 
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 Escola da Independência oferta Ensino Fundamental anos finais, Educação 

de Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia 

Fundamental, de Jovens e Adultos Médio, programa de correção de fluxo 

Travessia Médio, Educação Especial e Ensino Médio. Sua localização é 

urbana; 

 Escola Dom Idílio José Soares oferta Ensino Fundamental anos finais, 

programa de correção de fluxo Travessia Médio e Ensino Médio. Sua 

localização é urbana; 

 Escola João Carlos Lócio de Almeida oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de fluxo 

Travessia Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Médio, programa de 

correção de fluxo Travessia Médio, Educação Especial, Normal Médio e 

Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Joaquim Eugênio Silva oferta Ensino Fundamental anos finais, 

programa de correção de fluxo Travessia Médio, Educação Especial, Normal 

Médio e Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Manoel Ribeiro Damasceno oferta Ensino Fundamental anos finais, 

programa de correção de fluxo Travessia Fundamental, programa de correção 

de fluxo Travessia Médio e Ensino Médio. Sua localização é rural; 

 Escola Moisés Bom de Oliveira oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de fluxo 

Travessia Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia Médio e 

Ensino Médio. Sua localização é rural; 

 Escola Nelson Araújo oferta Ensino Fundamental anos finais, Educação de 

Jovens e Adultos Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Médio, 

Educação Especial, Normal Médio e Ensino Médio. Sua localização é rural; 

 Escola Nossa Senhora de Fátima oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos Fundamental, Educação Especial e Ensino 

Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Nossa Senhora do Bom Conselho oferta Ensino Fundamental anos 

finais, programa de correção de fluxo Travessia Fundamental, Normal Médio  

e Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Nossa Senhora do Socorro oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de   fluxo 
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Travessia Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia Médio e 

Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Padre Luiz Gonzaga oferta Ensino Fundamental anos finais, Educação 

de Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia 

Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia Médio, Educação 

Especial, Normal Médio e Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Padre Medeiros oferta Ensino Fundamental anos finais, Educação de 

Jovens e Adultos Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia 

Fundamental, programa de correção de fluxo Travessia Médio, Educação 

Especial e Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Professora Antonia Marinho Apolinário oferta Ensino Fundamental 

anos finais, Educação de Jovens e Adultos Fundamental, Educação de  

Jovens e Adultos Médio, programa de correção de fluxo Travessia Médio, 

Educação Especial e Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola Professor Manoel Bonifácio Costa oferta Ensino Fundamental anos 

finais, Educação de Jovens e Adultos Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos Médio, Educação Especial, Normal Médio e Ensino Médio. Sua 

localização é urbana; 

 Escola Professor Telésforo Siqueira oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Normal Médio e Ensino Médio. Sua localização é urbana; 

 Escola São João Batista oferta Ensino Fundamental anos finais, Educação de 

Jovens e Adultos Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Médio,  

Normal Médio e Ensino Médio. Sua localização é rural; 

 Escola São Vicente de Paula oferta Ensino Fundamental anos finais, 

Educação de Jovens e Adultos Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 

Médio, programa de correção de fluxo Travessia Médio e Ensino Médio. Sua 

localização é urbana; 

 Escola Vitalina Maria de Jesus oferta Ensino Fundamental anos finais, 

programa de correção de fluxo Travessia Fundamental, programa de correção 

de fluxo Travessia Médio e Ensino Médio. Sua localização é rural; 

 ETE Pedro Muniz Falcão oferta Ensino Médio Integral, Técnico em 

Administração e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado. 

Sua Localização é Urbana. 



85 
 

 
 
 

Em 2015, ano letivo em que ocorreu esta pesquisa, o quantitativo de 

matrículas no Ensino Médio e nos 3º anos do ensino médio das escolas pesquisadas 

está distribuído conforme o Quadro 7: 

 
Quadro 7 - Distribuição da matricula no Ensino Médio nas escolas da 16ª GRE: ano 2015 

 

 
ESCOLAS 

QUANTITATIVO DE ALUNOS 
MATRICULADOS NO ENSINO 

MÉDIO 

QUANTITATIVO DE ALUNOS 
MATRICULADO NO 3º ANO 

DO ENSINO MÉDIO 

EREM ARAO PEIXOTO 333 72 
EREM ARTUR BARROS CAVALCANTI 280 74 
EREM BARÃO DE EXU 476 116 
EREM FERNANDO BEZERRA 439 83 
EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 177 50 
EREM GOVERNADOR MUNIZ FALCÃO 484 165 

EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA 485 157 
EREM LUIZ GONZAGA DUARTE 368 71 
EREM SÃO SEBASTIÃO 335 48 
ESCOLA ANIZIO RODRIGUES COELHO 245 56 
ESCOLA DA INDEPENDENCIA 142 75 
ESCOLA DOM IDILIO JOSE SOARES 1028 280 
ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA 416 94 
ESCOLA JOAQUIM EUGENIO SILVA 408 96 
ESCOLA MANOEL RIBEIRO DAMASCENO 199 44 
ESCOLA MOISES BOM DE OLIVEIRA 137 57 
ESCOLA NELSON ARAUJO 179 36 
ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA 37 37 
ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 124 35 
ESCOLA NOSSA SENHORA DO SOCORRO 65 30 
ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA 363 77 
ESCOLA PADRE MEDEIROS 338 133 
ESCOLA PROFª. ANTONIA MARINHO APOLINÁRIO 417 177 
ESCOLA PROFº. MANOEL BONIFACIO COSTA 281 62 
ESCOLA PROFº.TELESFORO SIQUEIRA 754 228 
ESCOLA SAO JOAO BATISTA 144 28 
ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA 516 127 
ESCOLA VITALINA MARIA DE JESUS 91 25 
ETE PEDRO MUNIZ FALCÃO 272 11 
TOTAIS 9.533 2.544 
Fonte: Elaboração própria (2015) - Dados disponíveis no portal SIEPE 

(www.siepe.educacao.pe.gov.br) 

 

Portanto, em 2015, nas escolas da GRE Sertão do Araripe, havia cerca de 

26,6% dos alunos do ensino médio dispondo do tablet-PC para utilizarem como 

ferramenta de apoio pedagógico tanto no ambiente escolar quanto fora dele. 

 

5.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 

A função de gestão educacional nas escolas da rede pública de ensino do 

Estado de Pernambuco recebe as nomenclaturas de Diretor Escolar e de Diretor 

Adjunto, inclusive, essa definição é a que consta no Decreto nº 38.103 de 25 de abril 

http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605179
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605173
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605196
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605181
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605191
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605174
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605178
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605186
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605194
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605188
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605189
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605175
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605184
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605203
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605176
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605197
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605177
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605185
http://www.siepe.educacao.pe.gov.br/MapaCoordenadoria/detEscola.do?codUnidade=605180


86 
 

 
 
 

de 2012 (PERNAMBUCO, 2012), que regulamentou os critérios e procedimentos 

para realização do mais recente processo de seleção para função de representação 

de Diretor Escolar e de Diretor Adjunto das escolas estaduais. Diante disso, a 

referência aos sujeitos desta pesquisa é realizada utilizando estes termos. 

Cada uma das escolas jurisdicionadas às GREs desenvolve sua proposta 

pedagógica de acordo com a sua realidade estrutural, perfil de seus alunos, 

características sociais da comunidade escolar em que está inserida, etapas e 

modalidades de ensino da educação básica que oferta, entre outras especificidades, 

como pertencer ao Programa de Educação Integral ou ser Escola Técnica, 

respeitando tanto o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), a qual prevê que uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino é, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, elaborar e executar 

sua proposta pedagógica, quanto ao previsto nas orientações dos programas 

estaduais de educação. 

Dessa forma, consideradas as especificidades das escolas sob sua jurisdição, 

a GRE Sertão do Araripe se configura num universo de pesquisa heterogêneo. Por 

isso, buscou-se incluir no estudo a prática de gestão escolar, relativa à utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, de sujeitos representativos de 

todas essas realidades educacionais do universo pesquisado. Foram entrevistados, 

em 2015, os diretores escolares de vinte e nove das trinta e uma escolas desta GRE 

que tiveram, no ano imediatamente anterior, turmas contempladas com o tablet-PC 

através do Programa Aluno Conectado. 

Cabe observar que, em Pernambuco, a função de gestão das EREMs e ETEs 

é exercida somente pelo Diretor Escolar, enquanto nas demais escolas ela é 

exercida pelo Diretor Escolar conjuntamente com o Diretor Adjunto. Nas EREMs e 

nas ETEs, os Diretores Escolares foram nomeados após se submeterem a processo 

seletivo ocorrido no início de 2013 e, nas demais escolas, comumente chamadas de 

escolas regulares, eles foram nomeados após processo consultivo à comunidade 

escolar ocorrido no segundo semestre de 2012. Ter concluído o Curso de 

Aperfeiçoamento em Gestão Escolar com aprovação na avaliação de Certificação 

em Conhecimentos em Gestão Escolar, ambos realizados dentro do PROGEPE, foi 

requisito indispensável para se submeter a quaisquer dos dois tipos de processos 

utilizados pela SEE para nomear professores na função de Diretor Escolar. 
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Em duas escolas, devido à ausência dos seus diretores escolares no período 

da coleta de dados, foram entrevistados os seus diretores adjuntos. Os diretores 

adjuntos foram escolhidos pelo Diretor Escolar dentre os aprovados na Certificação 

em Conhecimentos em Gestão Escolar e designados por portaria do Secretário de 

Educação, conforme prevê o Decreto nº 38.103, de 25 abril de 2012 

(PERNAMBUCO, 2012). Dos vinte e nove sujeitos participantes desta pesquisa, 

quinze já exerciam a função de gestão escolar como Diretor Escolar ou como Diretor 

Adjunto quando submeteram-se ao processo de seleção ou de eleição para o 

mandato vigente agora, sendo que sete dos quinze exercem a função há pelo  

menos dez anos. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 
 
 

Esta pesquisa é de natureza exploratória. Fundamenta-se no desejo de obter 

um primeiro contato com a problemática e levantar pressupostos para estudos 

futuros. Foi realizada em esfera regional, embora o seu objeto de estudo envolva 

uma das estratégias de inclusão digital que está se dando em esfera estadual em 

Pernambuco. 

Conforme GIL apud Assmann (2005, p. 39): 
 
 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. 

 
 

Richardson (2014), afirma que há situações que requerem estudos de 

conotações qualitativas e que, nesse sentido, alguns estudiosos têm identificado 

pelos menos três, sendo uma das situações as que buscam compreender aspectos 

psicológicos cujos dados não são passíveis de coleta por outros métodos devido à 

sua complexidade, incluindo nessa situação os estudos dirigidos à análise de 

atitudes, expectativa, valores. 

A problemática deste estudo requereu um estudo dirigido à análise de 

atitudes e opiniões dos sujeitos pesquisados sobre o uso do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico em escolas da rede pública de ensino do Estado de 

Pernambuco. Dessa forma, as informações qualitativas predominam. Portanto,  esta 
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é uma pesquisa qualiquantitativa em que ocupa-se mais com o significado dos  

dados obtidos, porém, descreve em percentual a frequência da maioria desses 

dados. 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista. Na entrevista, 

estamos lidando com uma fala relativamente espontânea, com um discurso falado 

que alguém orquestra mais ou menos à sua vontade, uma encenação livre daquilo 

que este alguém viveu, sentiu e pensou a propósito de alguma coisa e a 

subjetividade está muito presente (BARDIN, 2011). 

Conforme Bardin (2011), há várias maneiras de se fazer uma entrevista e 

tradicionalmente elas se classificam, segundo o seu grau de diretividade, em não 

diretivas, de uma ou duas horas, ou semidiretivas, mais curtas e mais fáceis. Optou- 

se pela entrevista semidiretiva e, visando o seu aprimoramento, foi realizada uma 

entrevista teste com a diretora de umas das escolas de ensino médio da GRE   

Sertão do Araripe. A entrevista teste foi de grande importância para ratificar a  

clareza das indagações, para verificar se as colocações dos entrevistados 

atenderiam ao propósito da pesquisa e para ter-se uma ideia da organização do 

ambiente  necessária à realização das demais entrevistas. 

Durante a entrevista associada ao pré-teste ocorreram algumas interferências 

de pessoas e de ruídos no ambiente, como também o equipamento utilizado para 

gravação falhou. Estas ocorrências serviram para que eu construísse uma ideia de 

como o ambiente das próximas entrevistas deveria ser planejado. Então, antes de 

iniciar cada uma das demais entrevistas, observei a movimentação no ambiente em 

que ocorreriam e nos ambientes próximos e, quando estes não pareceram  

propícios, foi solicitado ao entrevistado autorização para efetuar alguma ação 

visando à facilitação do trabalho: atitudes simples como fechar uma porta ou esperar 

o horário do recreio terminar. A aquisição de um gravador de voz digital para ser 

utilizado nas demais entrevistas foi também decisão tomada após a entrevista teste. 

As entrevistas foram marcadas com antecedência por telefone e os 

entrevistados foram avisados da média de tempo que durariam. Ao falar dos 

objetivos da pesquisa, alguns entrevistados questionaram o porquê de não estar 

pesquisando as ações dos professores e dos alunos que, na opinião dos mesmos, 

são os agentes escolares mais diretamente envolvidos com o uso do tablet-PC. 

Expliquei-lhes que o curso de mestrado para o qual estava realizando a pesquisa é 

em  gestão  e  que,  por  isso,  ela  estava    voltada  para  as  práticas  dos diretores 
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escolares. Todos os que questionaram demonstraram convencimento e não se 

opuseram em participar. 

Excetuando-se a de três diretores, que mesmo ao estarem de licença ou 

férias, se prontificaram a concedê-las em suas residências, as entrevistas foram 

realizadas na sala da direção das escolas, pressupondo-se que os sujeitos 

pesquisados se sentiriam mais à vontade estando num ambiente com o qual têm 

mais familiaridade e controle, e foram gravadas na forma de áudio. As indagações 

usadas como guia buscaram atingir os objetivos específicos desta pesquisa 

referentes às práticas de gestão e à percepção dos diretores escolares no que 

concerne à utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico. 

As entrevistas, realizadas durante o mês de setembro de 2015, gravadas na 

forma de áudio, foram transcritas observando-se normas que seguem as  

orientações do Projeto de Estudo Coordenado da Norma Urbana Linguística Culta 

(projeto NURC), sintetizadas por Dionísio (2012). 

A transcrição foi revisada duas vezes. Marchuschi apud Dionísio (2012) 

observa que não existe a melhor transcrição. “De acordo com os objetivos da 

pesquisa, o analista faz a transcrição assinalando o que é fundamental para as suas 

análises” (DIONÍSIO, 2012, P.87). 

As entrevistas receberam uma identificação codificada cujas letras 

correspondem às siglas da nomenclatura Diretor Escolar e cujos números 

correspondem à ordem em que foram realizadas. Portanto, após esse processo, 

ficaram identificadas pelos códigos sequentes de DE1 a DE29. Foram realizadas 

leituras sequenciadas das entrevistas, buscando familiarizar-se efetivamente com o 

seu conteúdo bruto para facilitar as etapas posteriores. 

A técnica utilizada para analisar os dados, obtidos através das entrevistas 

realizadas para esta pesquisa, foi a Análise de Conteúdo. De acordo com  

Richardson (2014), a Análise de Conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aplicam a discursos diversos e seu campo de aplicação está 

limitado apenas pela imaginação do pesquisador, considerados o grande volume e à 

diversidade de forma que a comunicação entre as pessoas apresenta. 

Bardin (2011, p.48) faz  a seguinte designação da Análise de Conteúdo: 
 
 

Definitivamente, o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de 
conteúdo podem resumir-se da seguinte maneira: atualmente, e de modo 
geral, designa-se sob o termo análise de conteúdo: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 

 
 

Neste estudo, os procedimentos de análise organizam-se em torno do 

processo de categorização. Conforme Bardin (2011), o processo de categorização é 

uma operação que classifica, por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo a analogia, os elementos constitutivos de um conjunto, com os critérios 

previamente definidos. 

Para classificação dos dados, utilizou-se o tema como unidade de registro e 

parágrafos e frases como unidades de contexto. De acordo com Bardin (2011), o 

tema é uma unidade de registro usualmente utilizada para estudar motivações de 

atitudes, de opiniões, de crenças, de valores, de tendências, e a unidade de  

contexto corresponde ao segmento da mensagem que serve para compreendê-lo. 
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6 CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

O presente capítulo apresenta a etapa de classificação dos dados e a análise 

de seus resultados. 

A concepção e a análise das entrevistas partiram dos pressupostos de que os 

diretores escolares das escolas da rede pública estadual de ensino de Pernambuco, 

jurisdicionadas à 16ª GRE Sertão do Araripe, tanto desenvolvem ações de gestão 

direcionadas para a utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, 

como têm uma opinião formada acerca dessa utilização. 

Foram esses pressupostos que basearam três dos quatro objetivos 

específicos deste estudo e buscando atingi-los, foram definidas, a priori, duas 

categorias em que se deviam agrupar os temas (unidades de registro) identificados 

nas mesmas: 1 - Ações da gestão escolar direcionadas para a utilização do tablet- 

PC como ferramenta de apoio pedagógico; e, 2 - Percepção dos diretores escolares 

acerca da utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico. 

 

6.1 CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 
 
 

Após a transcrição e as várias leituras das entrevistas, foram identificados os 

temas e recortados frases e parágrafos que possibilitavam a sua compreensão9. 

Os temas identificados levaram à definição de subcategorias das categorias 

pré-estabelecidas e à definição de mais uma categoria10. Assim, os dados a serem 

analisados foram organizados conforme a seguinte classificação: 

 Ações da gestão escolar referentes à utilização do tablet-PC como ferramenta 

de apoio pedagógico: 

 Orientação e planejamento para a utilização do tablet-PC; 

 Previsão da utilização do tablet-PC em planos pedagógicos; 
 

 

  _ 
9 
O quadro elaborado no processo de classificação dos dados: identificação das unidades de registro 

(temas) nas entrevistas e recorte das suas respectivas unidades de contexto (frases, parágrafos) 
consta no apêndice B deste trabalho. As unidades de contexto recortadas buscam preservar ao 
máximo a fala dos entrevistados e aparecem no quadro na mesma ordem em surgiram nas 
entrevistas. 
10 

Os quadros elaborados a fim de controle na identificação dos temas emergentes nas entrevistas, 

relacionados às categorias pré-estabelecidas, como também não relacionados, constam no apêndice 
C deste trabalho. 
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 Controle da utilização do tablet-PC no ambiente escolar 

 Inexistência de ações voltadas para a utilização do tablet-PC. 

 Percepção dos gestores escolares referentes à utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico: 

 Preparação para utilização do tablet-PC. 

 Importância da Internet para utilização do tablet-PC. 

 Opiniões acerca da disponibilização do tablet-PC para estudantes da rede 

estadual de ensino de Pernambuco. 

 Suporte da SEE para a utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio 

pedagógico. 

 
A classificação dos dados feita desta forma facilitou o processo de análise dos 

resultados, tendo em vista a variedade de temas surgidos nas entrevistas realizadas 

para esta pesquisa. 

 

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 
A análise do conteúdo das entrevistas foi feita através de um processo de 

categorização em que se foi pré-estabelecidas duas categorias baseadas nos 

pressupostos a que estão relacionados objetivos específicos desta pesquisa. Assim, 

buscou-se da melhor forma possível identificar na transcrição das entrevistas os 

temas relacionados a estas categorias. 

No tratamento qualitativo dos dados obtidos nas entrevistas realizadas, 

buscou-se identificar características objetivas das mensagens que pudessem levar à 

inferência acerca dos objetivos da pesquisa. Assim, foram identificados temas 

relacionados com as categorias pré-estabelecidas, validando-as, e definindo 

subcategorias para as mesmas, como também foram identificados temas não 

relacionados às categorias pré-estabelecidas, definindo uma terceira categoria. 

Ressalta-se que este estudo está baseado nas práticas dos sujeitos 

pesquisados e seu universo de pesquisa se constitui no recorte de  um universo 

social bem mais amplo onde se desenvolve a política educacional com o qual está 

relacionado: a disponibilização da ferramenta tablet-PC para alunos do ensino médio 

o utilizarem como ferramenta de apoio pedagógico permanente. 
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6.2.1 Ações da gestão referentes à utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico 

 

Ao se investigar de que forma se configura a gestão escolar na utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, no âmbito das escolas 

jurisdicionadas à GRE Sertão do Araripe da SEE, a categoria “Ações da gestão 

referentes à utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico” foi pré- 

estabelecida para a investigação, buscando-se identificar como os diretores 

escolares destas escolas estão agindo diante dessa realidade, se desenvolvem e 

como são as ações de gestão direcionadas para a utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico. 

As entrevistas revelaram que na maior parte das escolas em que seus 

diretores escolares foram entrevistados são desenvolvidas atividades em que o 

tablet-PC é utilizado como ferramenta de apoio pedagógico. 

No entanto, entre os temas identificados que validaram esta categoria, alguns 

se diferenciavam e outros se assemelhavam dentro da própria categoria. Assim, 

foram definidas subcategorias que permeiam às inferências dos resultados 

relacionados a esta categoria. 

Em cinco escolas, embora as indagações nas entrevistas fossem voltadas 

para as ações de gestão escolar direcionadas para utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico, a fala de seu diretores escolares não possibilitou 

identificar a existência ou não de atividades escolares utilizando-se o tablet-PC  

como ferramenta de apoio pedagógico. 

 
6.2.1.1 Orientação e planejamento para a utilização do tablet-PC 

 
 

As entrevistas revelam que na maioria das escolas em que seus diretores 

escolares foram entrevistados são desenvolvidas atividades em que o tablet-PC é 

utilizado como ferramenta de apoio pedagógico, porém, apenas 42,1% dos diretores 

escolares das escolas em que isto acontece demonstraram em suas falas realizarem 

ações relacionadas a essas atividades. Essas ações consistem em orientações para 

que os professores utilizem a ferramenta em sala de aula, o cuidado em revisar o 

projeto político-pedagógico da escola, falas em reuniões com os professores sobre o 

assunto e observação da prática do professor. 
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quando a gente recebeu o tablet... a gente descobriu que a gente tinha ao 
mesmo tempo uma ferramenta... a gente tinha também um  problema... 
então a gente sentou pra refazer o PPP da escola e logo implementar 
algumas ações a serem trabalhadas... e aí alguns professores já tinham 
muitas ideias de como trabalhar com o tablet... gostam do educandus e de 
outras... é::... geogebra... outras coisas que podem tá fazendo uso e que vê 
que desperta o interesse do aluno (DE11) 

 
procuro orientar os professores... observar o trabalho deles em sala... 
verificar se esses tablets não estão sendo usado pelo aluno de forma 
aleatória sem responsabilidade sem objetivos nas aulas e::.. eu tenho o 
máximo de cuidado de observar nos planejamentos nas reuniões dos 
professores as ações que são direcionadas para o uso do tablet na escola 
(DE27) 

 
 

Nas escolas em que se desenvolvem atividades utilizando o tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico, 57,9% dos seus diretores escolares deixam, em 

suas falas, o entendimento de que não se envolvem na orientação e no 

planejamento das mesmas. 

 

uma ação direcionada não temos 
então eles trazem os tablets pra escola com a permissão do professor... 
mas uma ação direcionada... direcionada a gente nunca teve essa 
preocupação de fazer... e era até uma coisa interessante né? porque a  
gente podia até motivar (DE21) 

 
como ferramenta... vamos dizer assim... pra apoio do próprio aluno em sala 
de aula... os professores requisitam a utilização dele nas suas aulas... 
somente 
ele vem discriminado... individualmente... cada professor o uso ou não 
dessa ferramenta.... fica no planejamento do professor... então assim não 
fica registrada em algum documento maior da escola.... só no planejamento 
do professor (DE22) 

 
deixamos a critério do planejamento do professor junto ao educador de 
apoio.... esses fazem o seu planejamento especificamente em dois dias... 
terças e quintas-feiras... e aí utilizam no decorrer da semana... na sala de 
aula... junto com os alunos (DE28) 

 
Dessa forma, as falas dos diretores escolares permitem a compreensão de 

que, para eles são os professores os únicos envolvidos com essas atividades. 

Destaca-se que em três escolas, os diretores escolares afirmaram que os envolvidos 

com essas atividades são os professores junto com a sua equipe pedagógica. 

 
6.2.1.2 Previsão da utilização do tablet-PC em planos pedagógicos 

 
 

Da fala de 20,6% dos diretores escolares entrevistados, foi identificada a 

importância dada por estes à previsão relativa ao uso do tablet-PC e       das demais 
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tecnologias no projeto político-pedagógico da escola, que é um plano de trabalho em 

que se estabelecem as diretrizes pedagógicas e normativas que regem as atividades 

da mesma. Um dos demais diretores escolares entrevistados relatou que as ações 

referentes à utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico 

acontecem, mas são pouco registradas no planejamento, e atribui isso ao fato de a 

escola ter muitas atribuições. 

 

mas eu não sei se foi por isso que cimentou muitas coisas que escola tem 
pra fazer... pouquíssimas coisas foi colocada no planejamento... só que está 
sendo executado... entendeu? mesmo sem ter uma coisa escrita... 
documentada... mas está sendo executada (DE1) 

 
estão previstas no PPP... nas reuniões a gente sempre procura falar com os 
professores que dinamizem as aulas porque sabe que é difícil você prender 
a atenção do aluno só com o quadro e o pincel (DE3) 

 
isso fica no PPP né?...a gente coloca como possibilidade... porque precisa 
ficar registrado e:... essa conversa... esse pedido... essa orientação que a 
gente faz... a gente faz oralmente aos professores... nas reuniões... a gente 
se encontra uma vez por semana (DE5) 

 
 

Ressalta-se que não há referências deste tema na fala do restante dos 

diretores escolares entrevistados. 

 

6.2.1.3 Controle da utilização do tablet-PC no ambiente escolar 
 
 

Em 10,3% das entrevistas usadas para esta investigação,  identificou-se 

ações da gestão escolar de controle sobre a utilização da ferramenta tablet-PC no 

ambiente escolar. Um dos diretores afirma que o aluno pode usar a ferramenta na 

escola mediante autorização dele ou de um professor e ressalta que o aluno não  

tem autorização para entrar em rede social. Outro Diretor Escolar afirma que foi feito 

acordo de convivência diante da observação de que os alunos estavam jogando ou 

em rede social durante a exposição do conteúdo e que há vigilância ao cumprimento 

do acordo de sua parte e da parte dos professores. E, o outro Diretor Escolar afirma 

que se os professores precisam que os alunos usem o tablet-PC na aula para 

pesquisa, precisa pedir autorização da gestão, pois a Internet da escola não tem boa 

qualidade e a conexão  de muitos usuários dificulta  os serviços da gestão. 

 

a gente fez foi um acordo de convivência 



96 
 

 
 
 

em vez de tá prestando atenção a algum outro conteúdo novo que tava 
sendo trabalhado... eles tavam trabalhando com jogos... tavam brincando... 
tavam navegando... questão de facebook... e:... assim... houve essa 
vigilância tanto da minha parte como da parte dos professores pra gente 
tentar corrigir isso (DE4) 

 
e quando os professores precisam pra fazer alguma pesquisa que tem a ver 
com a aula eles trazem... pedem essa permissão... autorização pra trazer 
porque por conta da Internet ser ruim... se tiver muita gente conectada...  
não consegue fazer nada (DE21) 

 
 

6.2.1.4 Inexistência de ações voltadas para a utilização do tablet-PC 
 
 

Foi identificada a ausência de ações na fala de 17,4% dos diretores escolares 

entrevistados. Estes relataram não haver atividades na escola voltadas para 

utilização do tablet-PC, sendo esta ferramenta pouco ou não utilizada como 

ferramenta de apoio pedagógico. 

 

então a escola pecou... continua pecando... infelizmente... nesse  
momento... com essa orientação... porque nós acabamos priorizando 
conteúdos 
então o que eu posso dizer é que realmente faltou... faltou o  trabalho 
voltado especificamente pra esse uso... a gente tem que assumir isso... mas 
também a dificuldade desse jovem que chega já com esse modelo 
ele chega sem essa perspectiva de futuro e não dá o devido valor ao 
estudo... à pesquisa... porque o tablet ele veio como instrumento para que 
esse alunos seja um aluno pesquisador... né?... então eu acho assim que 
ainda... a gente ainda tem muito o que avançar nesse sentido (DE10) 

 
não está sendo trabalhado com o tablet ...porque é::ficou muito a critério  
dos professores... os professores desempenham as suas atividades usando 
o tablet... mas infelizmente não está sendo trabalhado.... os alunos não 
estão usando o tablet... tão usando o tablet só em casa ou hora de recreio 
para uma pesquisa por conta deles né? mas não está tendo um trabalho 
sistematizado com os tablets 
infelizmente não está sendo bem utilizada por nosso professorado e nem 
pelos alunos e a gestão... diante de sua grande correria... atribuições... 
respondendo questionários... fazendo tudo não está tendo esse tempo 
também de dar esse suporte (DE18) 

 
 

Infere-se variados motivos para a inexistência, em algumas  escolas,  de 

ações utilizando o tablet-PC como ferramenta pedagógica . Para um diretor escolar, 

as ferramentas foram entregues aos alunos, mas não há a estrutura para uso, já que 

os roteadores da escola foram roubados. Dois não revelam motivo para isso,  

embora um deles reconheça que é preciso avançar a esse respeito. Para os outros 

dois, os  motivos estão relacionados  aos professores: para um, ficou à critério    dos 
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professores e eles não usam, para o outro falta parceria dos professores para tal e 

há uma certa disparidade entre os conteúdos do tablet-PC e o currículo. 

 

6.2.2 Percepção dos gestores escolares referentes à utilização do tablet- 

PC como ferramenta de apoio pedagógico 

 

A categoria “Percepção dos gestores escolares referentes à utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico” foi pré-estabelecida para a 

investigação, visando identificar qual a percepção dos diretores escolares sobre a 

utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico. Conjecturou-se que 

os sujeitos da pesquisa tem suas visões e opiniões próprias acerca dessa política 

educacional e que isso contribui para o delineamento da forma em que se configura 

a gestão escolar na utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, 

no âmbito das escolas jurisdicionadas à GRE Sertão do Araripe da SEE. 

As entrevistas revelaram temas que validaram esta categoria, abordando 

questões como preparação de alunos e professores e a importância da internet para 

a utilização do tablet-PC. No entanto, da mesma forma que na categoria anterior, 

alguns temas se diferenciavam e outros se assemelhavam dentro da própria 

categoria. Assim, foram definidas subcategorias para permear às inferências dos 

resultados relacionados a esta categoria. 

 

6.2.2.1 Preparação para utilização do tablet-PC 
 
 

Os diretores escolares, na sua maioria, consideram que falta preparo ou dos 

professores ou dos alunos, ou de ambos, para lidar com o tablet-PC utilizando-o 

como uma ferramenta de apoio pedagógico. As suas falas permitiram identificar que 

24,1% consideram que os alunos não estão preparado ou não têm maturidade para 

utilizar a ferramenta tablet-PC para a sua aprendizagem, 27,61% consideram que os 

professores não estão preparados para utilizar o tablet-PC como ferramenta de 

apoio pedagógico dos alunos e, 113,8% consideram que tanto os alunos quanto os 

professores não estão preparados para essa utilização. 

 

Só que a dificuldade que a gente tem é de preparar esse aluno pra trabalhar 
dentro do que:: do padrão que é pra ele ser feito... que não interrompa o 
ciclo  educativo  dele...  porque  muitas  vezes  querem  trabalhar  é::...    da 
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maneira deles, ou seja, é::.. conteúdos que não é  conteúdos 
programáticos... são outras situações que ele não quer... então é um 
trabalho pra gente, a gente tem que tá sempre fiscalizando... porque se a 
gente deixar aleatoriamente não vai surtir efeito positivo (DE1) 

 
eles ((os alunos)) não tem dificuldade de manuseio... não tem.. apesar da 
grande demanda da zona rural, eles não tem dificuldade de manuseio, de 
terem intimidade com a ferramenta... eles não tem esse problema... o 
problema é trabalhar com a parte pedagógica e dentro de um piscar de 
olhos ele já foge... ele já tá acessando outra coisa... é um clima isso (DE2) 

 
nosso jovens são dificílimos de a gente conseguir que ele foque realmente 
na questão principal que é a aprendizagem... então mesmo quando o 
professor tente utilizar os tablets... ele não tá conseguindo coordenar o 
trabalho no sentido em que todos estejam realmente focados na 
aprendizagem... na pesquisa realmente consistente... acaba que eles ((os 
alunos)) é:: utilizam de outras maneiras... de maneiras indevidas... pra você 
ter uma ideia o facebook, por exemplo... a secretaria teve que bloquear nas 
escola porque os alunos não tiveram maturidade pra utilizar 
deixou-se um pouco de lado porque se percebeu a imaturidade do aluno... a 
dificuldade do professor de trabalhar em sala de aula e acabou ficando um 
pouco à margem... à parte... né? (DE10) 

 
outro problema foi com relação ao desvio das atividades com relação ao 
tablet... eles traziam os tablets... mas não queriam fazer as atividades 
direcionadas pelo professor... eles queriam tá entrando em outros sites e 
fazendo outras atividades que não tinham nada a ver com a sala de aula 
(DE26) 

 
 

Os Diretores Escolares que acham que os alunos não estão 

preparados/maduros, afirmam, de alguma forma, que o aluno desvia a atenção para 

outros fins diferentes dos propostos nas atividades voltadas para a aprendizagem, 

relacionada ao currículo escolar, desenvolvidas pelos professores na escola. Um 

deles diz que o aluno quer trabalhar com o ferramenta à sua maneira, que há uma 

dificuldade em preparar este aluno para utilizar o ferramenta para a aprendizagem e 

que isso acarreta trabalho para a gestão que precisa está sempre fiscalizando o uso. 

Outro, diz que os alunos não têm dificuldade de manuseio e apresentam intimidade 

com a ferramenta, apesar de muitos serem da zona rural, mas os professores tem 

dificuldade de utilizar o tablet-PC como ferramenta pedagógica porque rapidamente 

o aluno acessa outra coisa. Ressalta-se que apenas um dos entrevistados afirmou 

que o aluno só utiliza a ferramenta para diversão. 

Já as considerações feitas pelos Diretores Escolares sobre os professores 

não estarem preparados para utilizar o tablet-PC como ferramenta de apoio 

pedagógico dizem respeito, principalmente a estes não disporem  dos 

conhecimentos necessários para essa utilização e que por isso, tem limitações, não 

conhecem  o  tablet-PC  e  os  recursos  de  que  dispõe.  Três  diretores    escolares 
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referem-se à existência de um modelo mental dos professores de que a tecnologia 

incomoda nas aulas, de que tudo é pecado, de que atrapalha na disciplina. 

 
alguns professores usam o tablet como ferramenta pedagógica 
mas esse planejamento é individual de alguns professores, outros sequer 
dominam a máquina e por isso não utilizam (DE16) 

 

e como a gente vem na era é:: da tecnologia... mas com muito é::... 
digamos... conceito de que tudo é pecado... de que tudo não pode e de que 
tudo né?... então o professor ele tá ainda com a mente meio pequena pra o 
lado do uso da tecnologia... então eles não estão sabendo como  utilizar 
essa ferramenta para desenvolver suas atividades (DE18) 

 
é importante que se saiba usar e nem sempre isso acontece... se o trabalho... a 
tarefa não ficar bem direcionada... as vezes gera até mal estar... isso vale pra o 
aluno... isso vale até pra professor (DE23) 

 
muitos professores tem dificuldade inclusive de usar os programas que vem 
instalado ou até muitas vezes nem conhecem esses programas que vem 
instalado... muitos professores ainda tem na cabeça aquele mito de que a 
tecnologia deve está afastada da sala de aula porque atrapalha na disciplina 
no comportamento e querem inclusive proibir (DE24) 

 
muitas vezes nós temos profissionais que utilizam... mas uma outra parte 
ainda não está familiarizada com esses recursos tecnológicos... não só com 
os tablets... por conta dessa falta dessa formação... dessa familiaridade 
(DE25) 

 

Ressalta-se um dos diretores escolares observa que quando a atividade 

utilizando o tablet-PC não é bem direcionada, gera um mal estar tanto para os 

alunos quanto para o professor. 

 

6.2.2.2 Importância da Internet para utilização do tablet-PC 
 
 

Dos Diretores Escolares entrevistados, 58,6% deles referiram-se à 

importância da Internet para a utilização do tablet-PC no ambiente escolar. 

Depreende-se de suas afirmações que, para uns, a disponibilidade de sinal de 

Internet, de boa qualidade, na escola, é algo indispensável para a utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, e para outros, a disponibilidade de 

sinal de Internet na escola é necessária, mas não é indispensável para esse fim. 

Das considerações de 31% dos entrevistados, que acham a Internet algo 

indispensável para a utilização do tablet-PC na escola, identifica-se afirmações no 

sentido de que professores e alunos precisam estar conectados para que a  

utilização aconteça, que os professores utilizam mais para pesquisa e que a falta ou 

a  má  qualidade  de  Internet  prejudica  as  atividades  com  os  tablets.  Um Diretor 
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Escolar afirma que o tablet-PC sem conexão com a Internet se torna obsoleto e, 

outro afirma que as atividades com o tablet-PC acontecem na sua escola porque 

rede Wi-fi funciona muito bem. Destaca-se o fato de dois Diretores Escolares citar o 

não funcionamento da rede Wi-fi da escola como o motivo para a ausência de ações 

voltadas para a utilização do equipamento como ferramenta de apoio pedagógico. 

 

eu sei que ele pode ser usado tanto na sala de aula como na residência do 
aluno... mas como não existe Internet na escola esse trabalho também fica 
prejudicado porque o professor nem disponibiliza isso porque ele sabe que  
é uma ferramenta que não pode ser usada... então ele não direciona esse 
trabalho para o aluno em casa (DE6) 

 
a Internet aqui cai direto... então pra trabalhar tablet na escola é muito 
complicado 
muito pouco... é utilizado... mas não muito... como ferramenta pedagógica é 
a questão da Internet que a gente não tem... não tem... é todo dia ligando 
pra Recife... pra Brasília... hoje mesmo foi feita essas ligações já... tá sem 
Internet na escola... aí como é que usa?... fica difícil... muito difícil (DE8) 

 
a nossa expectativa era que realmente fosse uma ferramenta pra nos ajudar 
bastante no dia a dia em sala de aula... mas infelizmente existe assim um 
grande entrave nessa questão de utilizá-lo como uma ferramenta no dia a 
dia e constante devido a Internet da escola não ser uma Internet de boa 
qualidade... e ultimamente nós estamos sem Internet né?... praticamente 
mas, se tivéssemos uma Internet que colaborasse com a gente... com 
certeza seriam desenvolvidas ações... né?... utillizando os tablets 
então... ultimamente... infelizmente eles estão sem nenhuma atividade 
realizada com eles... infelizmente 
olhe... a minha avaliação seria... na verdade... uma avaliação positiva... 
positiva... se nós estivéssemos utilizando os tablets em sala de aula... 
devido o nosso problema da Internet... nós não estamos realizando (DE15) 

 
a gente tem a rede de wi-fi que funciona muito bem 
e os grupos fazem as pesquisas... tudo na escola... e eles apresentam o 
resultados das pesquisas deles na sala de aula... colocam o tablet numa 
mídia e eles fazem a apresentação (DE27) 

 
 

Das considerações de 27,5% dos entrevistados, que acham a Internet algo 

necessário, mas não indispensável, para a utilização do tablet-PC na escola, 

identifica-se afirmações no sentido de que, pela conexão ser lenta, atividades com 

que envolvam a Internet não é o principal objetivo nas atividades desenvolvidas com 

a utilização do tablet-PC, que os professores utilizam para atividades não vinculadas 

ao uso da Internet. Um deles afirma que falta ao educador buscar mais  

conhecimento de como explorar a utilização do tablet-PC sem fazer uso da Internet. 

Outro cita atividades desenvolvidas na escola em que se utiliza o tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico tanto fazendo uso da Internet, como não fazendo. 
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então ele é uma ferramenta importante... o que tá faltando ainda na gente... 
no educador... é:: buscar mais conhecimento de como a gente pode tá 
explorando essa ferramenta sem ser só fazendo uso da Internet (DE11) 

 
professora de inglês usam na pesquisa... no vocabulário... na tradução... 
professora de química fornece os livros para assistirem os vídeos para 
complementar em casa o que ela trabalhou em sala... professor de história 
aplica simulados... testes... atividades... pesquisas... ele disponibiliza num 
blog... os meninos acessam... respondem... ele corrige... a professora de 
português utiliza o material os livros e algumas coisas do tablet... então no 
tablet vem um arquivo de livros... são vários livros... aí ela trabalha um por 
unidade... então tá lá... além de usar na realização de alguns projetos... 
professora de cultura corporal... ela usa na reprodução de alguns vídeos 
o que não é bom ainda é a Internet... que é muito fraca... não suporta...  
cai... no portal a gente não conseguiu ainda resolver nenhum simulado pela 
Internet usando os tablets dos meninos... porque a Internet não suporta... 
então trava... para... cai e aí a gente não consegue... mas aí gente vem 
tentando... quando dá a gente tá sempre usando (DE16) 

 
porque apesar de ter Internet na escola mas o sinal não é suficiente pra que 
todos os alunos de uma turma conectem o tablet ao mesmo tempo 
então a maioria das atividades que a gente faz... nós usamos o tablet de 
outra forma... nós orientamos os alunos a resolver simulados... então o que 
eles mais usam são nos simulados... que é o simulado do enem... do 
SAEPE.. é::... são nesse pontos que nós usamos a ferramenta (DE24) 

 
 

6.2.2.3 Opiniões acerca da disponibilização do tablet-PC para alunos da 

rede estadual de ensino estadual de Pernambuco 

 

Em 44,8% das entrevistas realizadas verificou-se opiniões positivas dos 

diretores escolares sobre a política educacional de disponibilização da ferramenta 

tecnológica tablet-PC para os alunos. Entende-se que, os motivos para a opinião 

positiva dos diretores escolares variam de alguns diretores para outros. São citados: 

inclusão digital dos alunos menos favorecidos financeiramente, interação com a 

tecnologia, entrada dos alunos na “era tecnológica”, os alunos já estarem na “era 

tecnológica” e a escola trabalhar a busca pelo conhecimento através dos recursos 

tecnológicos, conhecimentos prévios dos alunos na área de tecnologia, aprovação 

da comunidade, a busca pelo aperfeiçoamento profissional. Dentre essa maioria, um 

diretor ressalta que há proveito e validade quando o uso acontece para fim 

pedagógico, dois citam que, com a utilização do tablet-PC há, na escola, economia 

de outros recursos, um disse que foi “uma ideia brilhante” e outro disse que 

considera como um avanço na rede pública de ensino. 

 

a gente diz “não todo mundo está... todo mundo tá conectado” mas não tá.. 
a gente acha que todo mundo hoje pode comprar um tablet todo mundo 
pode  comprar  um computador  mas  tem inúmeros alunos aí   que não tem 
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sequer email porque não tem como fazer em casa... inclusive pra fazer 
inscrição de Enem... pra fazer inscrição do IF a gente diz “oh, tem que ter 
email” eles não tem email porque não tem como fazer em casa 
então o tablet foi de grande valia para... né?... foi de grande valia pra... 
como é que diz aquela ferramenta todo mundo.. todo mundo 
conec(inaudível) todo mundo conectado não né?... da inclusão digital... 
então foi muito importante para a inclusão digital da pobreza do aluno pobre 
que é da rede pública estadual de Pernambuco (DE3) 

 
eu acho ótimo até porque a linguagem de hoje é a tecnológica 
então a gente tem que admitir que é uma era tecnológica que nós estamos 
entrando... aliás nós já estamos dentro dela... e a gente tem que se adaptar 
(DE6) 

 
Bom eu vejo o tablet como uma ferramenta positiva... porque o aluno vem 
cheio de/de informação da área de tecnologia... se a gente não implementar 
isso em sala de aula... a gente vai ter mais problema para se dar uma aula... 
porque hoje não é mais possível se dá uma aula no mesmo nível que se 
dantes antes... só com giz ou pincel... quadro... que o aluno não suporta 
mais (DE11) 

 
e isso é uma economia muito grande de muitos outros recursos como por 
exemplo... se eu uso o tablet para resolver o simulado.. o que eu não 
economizo de xerox?... o que eu não economizo de toner?... de papel?... 
então é bom... eu acredito que é muito bom (DE16) 

 
eu acho que foi assim uma ideia brilhante do governo do estado... quando 
realmente priorizou a educação no sentido tecnológico... de trazer para esse 
aluno... pra sala de aula... pra o aluno da rede pública que muitas vezes não 
tem o acesso nem ao tablet e nem a Internet (DE25) 

 
 

Em 17,2% das entrevistadas realizadas, porém, verificou-se opiniões 

negativas dos diretores escolares sobre a política educacional de disponibilização do 

tablet-PC para os alunos. Entende-se que, os motivos para a opinião negativa dos 

diretores escolares, tal qual os das opiniões positivas, variam de alguns diretores 

para outros. São citados investimento alto para o pouco valor dado pelo aluno à 

utilização do tablet-PC na escola, o relato de alunos que vendem o aparelho, desvio 

de finalidade que atrapalha a aprendizagem. Destaca-se que nesta minoria  um 

diretor afirma que ver o tablet “mais como complemento, como uma brincadeira, 

como uma coisa extra do que como uma ferramenta pedagógica que deveria ser 

cem por cento voltada pra isso”, e outro diz que é uma ferramenta de apoio 

importante se utilizada moderadamente e monitorando o aluno para não  haver 

desvio de finalidade. 

 

a ferramenta é maravilhosa agora eu acho um investimento muito alto para 
pouco valor que o aluno dá... eu acho um investimento muito alto... 
ele ((o aluno)) acha que é pra ele usar em casa.... ele usa... usa em casa... 
é o acesso individualmente e não de um trabalho coletivo... não como   uma 
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ferramenta... eu acho que falta o entendimento de ser um... um  
equipamento para utilização pedagógica (DE2) 

 

a ferramenta é maravilhosa agora eu acho um investimento muito alto para 
pouco valor que o aluno dá... eu acho um investimento muito alto... 
ele ((o aluno)) acha que é pra ele usar em casa.... ele usa... usa em casa... 
é o acesso individualmente e não de um trabalho coletivo... não como uma 
ferramenta... eu acho que falta o entendimento de ser um... um  
equipamento para utilização pedagógica (DE4) 

 
é um pouco delicado... porque eu ainda vejo assim um aspecto muito 
negativo... porque como eu falei da questão da cultura da imaturidade... a 
gente ainda tem relatos de alunos né? que vendem o aparelho... vendem os 
tablets... a gente tem esse relato e assim eu lamento muito por isso (DE14) 

 
uma ferramenta de apoio muito importante quando utilizada com moderação 
também... vamos dizer assim... e ao mesmo tempo monitorando o próprio 
aluno pra não haver desvio da finalidade... que também quando deixa à 
vontade... há um desvio da finalidade e atrapalha... atrapalha até a própria 
aprendizagem (DE22) 

 
 

6.2.3 Suporte da SEE para a utilização do tablet-PC como ferramenta de 

apoio pedagógico 

 

A investigação da forma em que se configura a gestão escolar na utilização  

do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, no âmbito das escolas 

jurisdicionadas à GRE Sertão do Araripe da SEE, foi realizada por meio de uma 

análise de conteúdo em que partiu-se dos pressupostos de que os diretores 

escolares destas escolas tanto desenvolvem ações de gestão direcionadas para a 

utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico, quanto têm uma 

opinião formada acerca dessa utilização. Dessa forma foram estabelecidas, a priori, 

duas categorias em que se deviam agrupar os temas, porém emergiram temas nas 

entrevistas realizadas que não relacionaram com as categorias pré-estabelecidas. 

Estes temas emergentes nas entrevistas diferenciam-se entre si, no entanto, 

assemelham-se por referirem-se à ações que são próprias da SEE. Desse modo, 

definiram a categoria de análise “Suporte da SEE para a utilização do tablet-PC 

como ferramenta de apoio pedagógico”. 

Em 6,9% das entrevistas, os diretores escolares citaram não haver suporte 

suficiente para atender à demanda referente ao tablet-PC que já chega ao aluno  

com algum tipo de  problema técnico. 

 

e também a questão de alguns tablets virem com alguns problemas... e não 
ter assessoria adequada pra poder ajudar o aluno a consertar e tudo e a 
utilizar esse instrumento (DE14) 
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muitos deram problemas... e a gente recebeu vários estudantes no dia 
seguinte após entrega do tablet... com problemas... que não estavam 
conseguindo ligar... que não estavam conseguindo destravar... enfim... e aí 
a gente solicitou várias vezes a regional técnicos pra nos atender nessa 
questão e infelizmente a gente não foi contemplado... então de tanto o 
aluno... de tanto o aluno pedir e a gente também solicitar a regional e não 
conseguir um técnico pra fazer esse trabalho... essa manutenção... o 
conserto... eles terminaram assim deixando de trazer os tablets pra escola 
porque:: uns com problemas e outros e sem Internet (DE15) 

 
 

Em 24,1% das entrevistas, os diretores escolares citaram não haver 

formações em serviço dos profissionais das escolas voltadas para a utilização do 

tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico. Em uma delas, o diretor afirma a 

necessidade de o Estado investir nesta capacitação e que os alunos, muitas vezes, 

estão além do profissional em relação ao uso de tecnologias. 

Cunha, Amaral e Dantas (2015) ressaltam que é possível identificar a geração 

a que os usuários da informação pertencem e classificá-lo por geração. Dessa  

forma, considerando que a média de idade de conclusão do ensino médio seja 17/18 

anos e a média de idade de ingresso seja 14/15 anos, e considerando as gerações 

usualmente aceitas descritas por eles, os atuais estudantes do ensino médio 

pertencem a Geração Y ou a Geração Z. 

Conforme Cunha, Amaral e Dantas (2015), a Geração Y, a qual pertencem os 

nascidos entre 1980 e 1999 é também conhecida como Geração do Milênio ou 

Geração da Internet e seus componentes tiveram os primeiros contatos como 

computadores pessoais e o início da Internet; já a Geração Z, a qual pertencem os 

nascidos a partir do ano 2000, é também conhecida como Geração Google ou 

“nascida digital” e seus componentes vivem no período de consolidação da internet  

e geralmente possuem grande destreza no uso de equipamentos como telefones 

celulares, computadores portáteis e redes sociais, sendo pessoas extremamente 

conectadas à rede. Portanto, os atuais professores do ensino médio estão diante do 

desafio de incorporar em suas práticas de sala de aula tecnologias com as quais os 

alunos já possuem um certo nível de intimidade e/ou domínio, mas que os próprios 

professores precisam se apropriar dos seus diversos aspectos, inclusive suas 

características básicas de funcionamento e/ou de utilização. 

 
agora acontece que... que esse trabalho:: acredito não está conseguindo  
ser bem direcionado pelo professor... talvez pelas próprias formações... nas 
próprias  formações  em  serviço  que  acontecem...  não  estejam  dando  o 
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devido valor ou não estejam focando nesse aspecto do uso das ferramentas 
(DE10) 

 

tem até pouca formação... até mesmo o professor pra tá trabalhando com 
essa ferramenta (DE13) 

 
uma coisa bacana... mas infelizmente faltou uma parte assim muito 
interessante assim necessária que é uma forma assim de capacitação pra o 
uso dessa tecnologia... então eu acho que foi uma falha do todo... vamos 
dizer assim de nós todos... porque a gente tá assim inserida (DE14) 

 
falta uma capacitação com os professores de como trabalhar essa 
tecnologia em sala de aula 
é necessário que se faça?... é necessário incrementar as aulas?... é 
necessário inovar?... É... mas é necessário também que se invista em 
recursos humanos e que se invista também em capacitação para que os 
professores estejam realmente preparados para trabalhar com os jovens de 
hoje (DE19) 

 
talvez até não haja uma orientação mais precisa... mais adequada... de 
como eles poderiam utilizar melhor esses equipamentos né?... se bem 
orientados e bem aproveitados é de grande valia... é um instrumento a mais 
para o processo de aprendizagem dos alunos (DE23) 

 
e os tablets eles foram entregues aos alunos mas os professores não 
fizeram nenhum acompanhamento... nenhuma formação onde pudesse 
utilizar o tablet como uma ferramenta pedagógica 
então eu acho que primeiro teria que ter sido uma formação... uma 
conscientização sobre a importância no mundo atual da tecnologia e da 
inclusão da tecnologia dentro da sala de aula para que o professor pudesse 
usar isso na metodologia dele... a favor do conteúdo do qual ele ministra 
(DE24) 

 

 

Em 10,3% das entrevistas, os diretores escolares citaram não ter havido 

proposta ou preparação por parte da SEE voltadas para a utilização do tablet-PC 

como ferramenta de apoio pedagógico nas escolas. 

o tablet, é entregue ao aluno... através do programa aluno conectado e... não vem... 
a secretaria de educação não passou nenhuma proposta que a gente deveria 
desenvolver pra que o aluno usasse essa ferramenta de alguma forma que viesse a 
melhorar o uso (DE17) 

 

na minha opinião é uma ferramenta muito importante... só que não foi trabalhado 
com o professor como utilizar esse tablet (DE18) 

 

infelizmente a questão dos tablets na escola... o: governo realmente é:: teve essa 
campanha... esse projeto do aluno conectado que disponibiliza tablet... mas existe 
um grande impasse sobre a questão do tablet... é:: uma vez que:: os  educandos  
eles recebem esses tablets no segundo ano e no terceiro ano... porém a forma que 
foi distribuída... ela não foi bem assim organizada 
é necessário que seja direcionada e que se faça realmente um estudo e prepare 
também os professores (DE19) 

 
 

Depreende-se das falas desses diretores escolares que o aluno recebeu a 

ferramenta e o professor estava despreparado para lidar com a sua utilização de 

forma proveitosa para a aprendizagem dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Este trabalho buscou analisar as ações da gestão escolar referentes à 

utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico no âmbito  das  

escolas estaduais do Araripe Pernambucano, identificando-as e categorizando-as 

como também relatando a percepção dos gestores escolares acerca da utilização do 

tablet-pc como ferramenta de apoio pedagógico. 

Esta pesquisa mostrou que na maioria das escolas jurisdicionadas à 16ª GRE 

Sertão do Araripe são desenvolvidas atividades voltadas para a utilização do tablet- 

PC como ferramenta de apoio pedagógico. Porém, somente quase metade dos 

diretores escolares das escolas em que isto acontece afirmou realizar ações 

relacionadas a essas atividades. Dessa forma, em pouco mais da metade destas 

escolas em que são desenvolvidas atividades voltadas para a utilização do tablet-PC 

como ferramenta de apoio pedagógico, os seus diretores afirmam não participarem 

dos processos de desenvolvimento dessas atividades. 

As ações de gestão dos diretores escolares são voltadas para a orientação e 

planejamento das atividades desenvolvidas utilizando o tablet-PC como ferramenta 

de apoio pedagógico, para a previsão destas atividades nos planos pedagógicos e 

para o controle da utilização do tablet-PC no ambiente escolar. No entanto, os 

resultados mostraram que há escolas jurisdicionadas à 16ª GRE Sertão do Araripe 

em que não são desenvolvidas ações voltadas para a utilização do tablet-PC como 

ferramenta de apoio pedagógico. Como também, em cinco escolas, na entrevista de 

seus diretores escolares não foi possível identificar a existência ou não de atividades 

escolares utilizando-se o tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico. 

Os resultados desta pesquisa indicaram que os diretores escolares das 

escolas pesquisadas tem a percepção de que tanto o professor quanto o aluno não 

se encontram preparados para utilizar o tablet-PC de forma que contribua para a 

aprendizagem, porém, a maioria deles têm a percepção de que inserção do tablet- 

PC na escola para ser utilizado como material de apoio pedagógico é algo positivo. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa de natureza exploratória não 

encerram a complexidade dos fatores intra e extraescolares que a inserção de uma 

ferramenta tecnológica no ambiente escolar, para utilização do aluno como 

ferramenta de apoio pedagógico, demanda para o trabalho dos agentes    escolares, 
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principalmente de diretores e professores e podem servir para a formulação de 

hipótese para estudos futuros mais aprofundados. 
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APÊNDICE B 
 
 
QUADRO CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE 

REGISTRO NAS ENTREVISTAS E RECORTE DAS SUAS RESPECTIVAS 

UNIDADES DE CONTEXTO 

 
 

E
N

T
R

E
- 

V
IS

T
A

S
 

UNIDADE DE REGISTRO 

(TEMA) 
UNIDADE DE CONTEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE1 

Envolvimento da gestão na 

orientação e planejamento das 

ações envolvendo a utilização 

do tablet-pc  como  ferramenta 

de apoio pedagógico 

a orientação que a gente tem em sala de aula é que o  

professor direciona aquela aula que ele quer dar através do 

tablet que é a ferramenta 

foi dito nas reuniões pedagógicas.. .na primeira formação... que 

o professor teria que trabalhar dentro de um plano de ação 

Ausência de registro das 
atividades desenvolvidas 
envolvendo a utilização do 
tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico 

mas eu não sei se foi por isso que cimentou muitas coisas que 
escola tem pra fazer... pouquíssimas coisas foi colocada no 
planejamento... só que está sendo executado... entendeu? 
mesmo sem ter uma coisa escrita... documentada... mas está 
sendo executada 

 
Controle da utilização do tablet- 
PC no ambiente escolar 

mediante isso aí o aluno utiliza... caso contrário ele só pode 
utilizar com permissão nossa... da gestão ou do professor que 
tá em sala de aula 

a abertura que eles não tem pra fazer o trabalho é pra tá é... 
entrando  em face... entrando em Whatsapp... isso aí não 

 

 
Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

Só que a dificuldade que a gente tem é de preparar esse aluno 
pra trabalhar dentro do que:: do padrão que é pra ele ser feito... 
que não interrompa o ciclo educativo dele... porque muitas 
vezes querem trabalhar é::... da maneira deles, ou seja, é::.. 
conteúdos que não é conteúdos programáticos... são outras 
situações que ele não quer... então é um trabalho pra gente, a 
gente tem que tá sempre fiscalizando... porque se a gente 
deixar aleatoriamente não vai surtir efeito positivo 

 
Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

o tablet é de suma importância para o aluno... porque: 
principalmente no programa do governo que tem um programa 
voltado para que o aluno interaja com a: tecnologia... né?... 
então esse trabalho eu vejo positivo 

 
 
 
 
 
 
 

DE2 

 
Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e 
planejamento das ações 
envolvendo a utilização do 
tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico 

Os professores eles além de conhecer os programas que já 
vem né com o tablet... bibliotecas... com um ferramenta sem 
utilizar a Internet... umas ferramentas de  trabalho 
interessantes, alguns livros já instalados e tudo... e  além disso 
o uso mesmo pela Internet... o professor faça esse trabalho em 
sala de aula. 
então no terceiro ano os professores trabalham a aula 
atividade... eles se organizam para que seja utilizado o tablet  
de forma realmente pedagógica 

 
Registro das atividades 
desenvolvidas envolvendo a 
utilização do tablet-pc como 
ferramenta de apoio pedagógico 

tem no PPP as tecnologias como um todo... eu não diria não 
somente focada para o tablet... mas as tecnologias como um 
todo na escola... seja os projetores... seja... seja a própria 
Internet... seja um dia que vai ser preciso... e se não tiver com  
o tablet seja o note... seja o celular... mas as tecnologias como 
um todo a gente costuma envolver dentro dos projetos da 
escola 
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Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

a dificuldade que os professores tem... com o uso dos tablets é 
porque os alunos eles tem dificuldade em usar como 
ferramenta pedagógica... o grande entrave que os professores 
sentem é isso aí 
eles ((os alunos)) não tem dificuldade de manuseio... não tem.. 
apesar da grande demanda da zona rural, eles não tem 
dificuldade de manuseio, de terem intimidade com a 
ferramenta... eles não tem esse problema... o problema é 
trabalhar com a parte pedagógica e dentro de um piscar de 
olhos ele já foge... ele já tá acessando outra coisa... é um clima 
isso 

 

 

 

Visão negativa em relação ao 
acesso do aluno so tablet-PC 

a ferramenta é maravilhosa agora eu acho um investimento 
muito alto para pouco valor que o aluno dá... eu acho um 
investimento muito alto... 
ele ((o aluno)) acha que é pra ele usar em casa.... ele usa... 

usa em casa... é o acesso individualmente e não de um 
trabalho coletivo... não como uma ferramenta... eu acho que 
falta o entendimento de ser um... um equipamento para 
utilização pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE3 

 

 
Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

mas pra isso eles precisavam também estar conectados... que 
de nada ia adiantar.. né?... o::..o:::.. o::... a ferramenta se não 
tem a Internet que é o principal meio né?... de se 
comunicar...de pesquisar realmente... porque o tablet ele por si 
só sem está conectado ele fica um pouco obsoleto né? 
os professores têm os seus notebooks... levam pra sala de aula 
né?... e lá eles passam atividades pra os alunos... é:::... já tem 
professor que conectado com o aluno manda as coisas direto 
pra eles por email... pelo face ou por outros 

Registro das atividades 
desenvolvidas envolvendo a 
utilização do tablet-pc como 
ferramenta de apoio pedagógico 

estão previstas no PPP... nas reuniões a gente sempre procura 
falar com os professores que dinamizem as aulas porque sabe 
que é difícil você prender a atenção do aluno só com o quadro  
e o pincel 

 

 

 

 

 
Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

a gente diz “não todo mundo está... todo mundo tá conectado” 
mas não tá.. a gente acha que todo mundo hoje pode comprar 
um tablet todo mundo pode comprar um computador mas tem 
inúmeros alunos aí que não tem sequer email porque não tem 
como fazer em casa... inclusive pra fazer inscrição de Enem... 
pra fazer inscrição do IF a gente diz “oh, tem que ter email”  
eles não tem email porque não tem como fazer em casa 
então o tablet foi de grande valia para... né?... foi de grande 
valia pra... como é que diz aquela ferramenta todo mundo..  
todo mundo conec(inaudível) todo mundo conectado não né?... 
da inclusão digital... então foi muito importante para a inclusão 
digital da pobreza do aluno pobre que é da rede pública 
estadual de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE4 

Ausência de envolvimento da 
gestão no planejamento da 
utilizaçaõ do tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

em termo de gestão não tem muito a minha participação... mas 
o que eu vejo muito assim é::.. os professores trabalhando com 
ele é explorando quando necessário 

 

Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

porque tem uma dificuldade muito grande com a Internet... né? 
mas dentro de cada área o professor gosta de trabalhar 
fazendo pesquisa na Internet e tudo e como a Internet da gente 
é muito precária... fica difícil 

eu acho que tem muito a desejar ainda devido também a 
questão da Internet 

 

 

Controle da utilização do tablet- 
PC no ambiente escolar 

a gente fez foi um acordo de convivência 
em vez de tá prestando atenção a algum outro conteúdo novo 
que tava sendo trabalhado... eles tavam trabalhando com 
jogos... tavam brincando... tavam navegando... questão de 
facebook... e:... assim... houve essa vigilância tanto da minha 
parte como da parte dos professores pra gente tentar corrigir 
isso 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

o professor... né? eu acho que o professor ele não tá  
preparado pra essa inovação... pra explorar ela de uma forma 
interessante... e::.. juntando isso ele não é explorado como 
deveria ser... eu acho que deixa muito a desejar nesse sentido 

Visão  negativa  em  relação  ao eu vejo ele mais como complemento... como uma brincadeira... 
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 acesso do aluno ao tablet-PC como uma coisa extra do que como uma ferramenta 
pedagógica que deveria ser cem por cento voltada pra isso.... 
eu acho que poderia ser bem melhor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE5 

 
 

Envolvimento da gestão na 
orientação e planejamento das 
ações envolvendo o uso do 
tablet-pc 

a orientação que a gente dá aos professores é que realmente 
utilize a ferramenta 

a aula... ela não pode ser baseada única e exclusivamente 
nessa ferramenta 
e aí eu vou aproveitar o momento... enquanto professor... para 

não só trabalhar o conteúdo específico da minha disciplina... 
mas automaticamente as questões de ética... as questões de 
legislação 

Registro das atividades 
desenvolvidas envolvendo a 
utilização do tablet-pc como 
ferramenta de apoio pedagógico 

isso fica no PPP né?...a gente coloca como possibilidade... 
porque precisa ficar registrado e:... essa conversa... esse 
pedido... essa orientação que a gente faz... a gente faz 
oralmente aos professores... nas reuniões... a gente se 
encontra uma vez por semana 

 
Necessidade de um número 
maior de profissionais na equipe 
gestora 

teria que ter mais gente inclusive na área pedagógica pra dar 
esse suporte... porque também não adianta ter só o registro... 
não adianta eu ter isso como um projeto guardado numa 
pasta... escrito... transcrito... guardado... se ele não for 
vivenciado... nas escolas a gente precisa esquecer tanto a 
teoria e passar a trabalhar com a prática 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

olha... é positivo... porque tudo que você vem é::.. ter em suas 
mãos para somar... para acrescentar para o seu conhecimento 
é positivo 

 

 

 

 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

agora eu acho que precisava ser melhor trabalhado... que 
precisava ser melhor trabalhado... porque a partir do momento 
que a rede disponibiliza... e a rede joga para o alunado... tem 
que ter um preparo antes do profissional... do professo:::r que 
vai abordar o tema... do professor que vai trabalhar com a 
ferramenta... do professor que vai vivenciar essas aulas... 
porque acaba que o equipamento chega... vai direto para a  
mão do aluno... muitos professores não tem esse 
direcionamento... alguns deles não sabem nem mexer ainda 
com a ferramenta... tem as suas limitações 
a gente precisa ter em mente que tudo que precisa ser 
trabalhado com o aluno deve ser trabalhado antes com o 
professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE6 

 

 

Ausência de ações envolvendo  
o tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico na escola 

no momento não... porque é::... a questão do projeto... é um 
projeto excelente... muito bem aceito... foi muito bem  aceito 
que todos eles tiveram a preocupação de ganhar o tablet... 
receber o tablet e etc... mas aí foi projetado isso... os alunos 
receberam o tablet... mas não houve a estrutura... a 
assistência... porque a gente (ininteligível) a escola foi furtada 
todos os roteadores no período de férias do final do ano 

 

Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

eu sei que ele pode ser usado tanto na sala de aula como na 
residência do aluno... mas como não existe Internet na escola 
esse trabalho também fica prejudicado porque o professor nem 
disponibiliza isso porque ele sabe que é uma ferramenta que 
não pode ser usada... então ele não direciona esse trabalho 
para o aluno em casa 

 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

eu acho ótimo até porque a linguagem de hoje é a tecnológica 
então a gente tem que admitir que é uma era tecnológica que 
nós estamos entrando... aliás nós já estamos dentro dela... e a 
gente tem que se adaptar 

 

 

 

 

 

DE7 

 
Envolvimento da gestão na 
orientação e planejamento das 
ações envolvendo o uso do 
tablet-pc 

de certa forma... a gente até desenvolve... os professores 
desenvolvem... orientam... mas eu não vou mentir e dizer que é 
cem por cento do uso... da utilização do tablet pra esse fim  
mas nós temos aí sites educativos... nós temos simulados, nós 
temos  uma  série  de  jogos  educativos  onde  os  professores 
acabam é::... cobrando e pedindo alguma orientação a respeito 
da função do/do  da função do tablet educativo 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

eles acabam se desviando e usando de forma inadequada 
mas como eu te disse anteriormente eles ((os alunos)) nem 
sempre usam o tablet pra o fim educativo 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

eu acho de forma bem proveitosa e bem válida quando ele é 
usado realmente pra esse fim ((pedagógico)) 
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 Internet como algo necessário, 
mas não indispensável, pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

se a Internet da escola ajudasse mais e houvesse essa 
consciência do no nosso aluno... ele poderia ser bem mais útil 
na escola onde nós temos uma Internet lenta e acaba 
atrapalhando e não sendo o objetivo principal do uso do tablet 

 

 

 

 

 

 

DE8 

 
Ausência de envolvimento da 
gestão no planejamento da 
utilizaçaõ do tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

não... como gestora não...esse trabalho é feito com o 
pedagógico... quem faz esse trabalho é a gestora pedagógica 
esse trabalho quem faz é adjunta com os educadores de apoio 
esse trabalho se dá assim... (ininteligível) vê o professor que 
queira trabalhar com o tablet... né?... utilizar alguma coisa que 
possa... alguma aula que possa usar... só que não tem... 
dificilmente com Internet 

 

Internet como algo 
indispensável para se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

a Internet aqui cai direto... então pra trabalhar tablet na escola  
é muito complicado 
muito pouco... é utilizado... mas não muito... como ferramenta 
pedagógica é a questão da Internet que a gente não tem... não 
tem... é todo dia ligando pra Recife... pra Brasília... hoje mesmo 
foi feita essas ligações já... tá sem Internet na escola... aí como 
é que usa?... fica difícil... muito difícil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE9 

 

 

Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e no 
planejamento da utilizaçaõ do 
tablet-PC como ferramenta de 
apoio pedagógico 

os professores da área de informática tem é:: projetos... 
projetos que tem conteúdos e tem aula no tablet 

então como a matriz curricular deles é integral... não há tempo 
disponível pra trabalhar tanto com o tablet... mas digamos... a 
gente tenta 
então como a escola é uma escola equipada que tem Internet e 
tem também computadores que os alunos podem utilizar... eles 
ganharam o tablet mas nem todo mundo traz pra usar  na 
escola 

 

 

 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

ajudaria muito mas mais muito mais se:: o aluno tivesse 
consciência do uso dele... porque infelizmente a gente vive 
numa realidade que os alunos alguns né? acham que podem 
tudo 
mas os alunos acham ainda... alguns... a maioria... que o tablet 
é apenas pra entrar em rede social... é apenas pra mandar 
recado e ainda eles estão no caminho... não aprenderam ainda 
não.... ainda estão aprendendo que:: eles tem que usar pra 
aprendizagem deles 

 

 
Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

o professor não tem tempo de preparar uma aula é: com o 
material na Internet... não tem tempo de procurar pesquisar... 
então tudo gira em torno do tempo né?... uns não tem tempo... 
outros têm tempo mas não procuram e aí o tempo vai 
passando... passando... passando... e quando a gente ver 
acaba o ano e a ferramenta que eles (os alunos) ganharam 
desde o ano passado ainda foi o que? mal utilizada... mas já 
tem um ano que eles ganharam né? e em um ano eles 
utilizaram muito pouco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE10 

 

 

 
 

Ausência de ações envolvendo  
o tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico na escola 
como um todo 

então a escola pecou... continua pecando... infelizmente... 
nesse momento... com essa orientação... porque nós 
acabamos priorizando conteúdos 
então o que eu posso dizer é que realmente faltou... faltou o 
trabalho voltado especificamente pra esse uso... a gente tem 
que assumir isso... mas também a dificuldade desse jovem que 
chega já com esse modelo 
ele chega sem essa perspectiva de futuro e não dá o devido 
valor ao estudo... à pesquisa... porque o tablet ele veio como 
instrumento para que esse alunos seja um aluno pesquisador... 
né?... então eu acho assim que ainda... a gente ainda tem 
muito o que avançar nesse sentido. 

 
 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

a gente tem dificuldade até do próprio professor de utilizar...  
por exemplo... uma ferramenta como o Power point.. simples... 
básica... mas infelizmente os próprios profissionais ainda tem 
essa dificuldade 
eu acho assim que a própria educação como um todo... os 
próprios educadores ainda estão precisando se preparar para 
isso... Como não estão preparados... acredito que não estão 
conseguindo preparar e educar o aluno nesse sentido do uso... 

Falta  de formação em serviço 
agora acontece que... que esse trabalho:: acredito não está 
conseguindo ser bem direcionado pelo professor... talvez pelas 
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  próprias formações... nas próprias formações em serviço que 
acontecem... não estejam dando o devido valor ou não estejam 
focando nesse aspecto do uso das ferramentas 

 

 

 

 
 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

nosso jovens são dificílimos de a gente conseguir que  ele 
foque realmente na questão principal que é a aprendizagem... 
então mesmo quando o professor tente utilizar os tablets... ele 
não tá conseguindo coordenar o trabalho no sentido em que 
todos estejam realmente focados na aprendizagem... na 
pesquisa realmente consistente... acaba que eles ((os alunos)) 
é:: utilizam de outras maneiras... de maneiras indevidas... pra 
você ter uma ideia o facebook, por exemplo... a secretaria teve 
que bloquear nas escola porque os alunos não tiveram 
maturidade pra utilizar 
deixou-se um pouco de lado porque se percebeu a imaturidade 
do aluno... a dificuldade do professor de trabalhar em sala de 
aula e acabou ficando um pouco à margem... à parte... né? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE11 

 
Envolvimento da gestão na 
orientação e planejamento das 
ações envolvendo a utilização 
do tablet-pc  como  ferramenta 
de apoio pedagógico 

quando a gente recebeu o tablet... a gente descobriu que a 
gente tinha ao mesmo tempo uma ferramenta... a gente tinha 
também um problema... então a gente sentou pra refazer o  
PPP da escola e logo implementar algumas ações a serem 
trabalhadas... e aí alguns professores  já tinham muitas ideias 
de como trabalhar com o tablet gostam do educandus e de 
outras... é::... geogebra... outras coisas que podem tá fazendo 
uso e que vê que desperta o interesse do aluno 

Registro das atividades 
desenvolvidas envolvendo a 
utilização do tablet-pc como 
ferramenta de apoio pedagógico 

 

então a gente implementou isso no PPP da escola e::.. alguns 
professores fazem uso 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

mas ainda deixam muito a desejar... ainda tem muito professor 
que não faz planejamento voltado pra usar o tablet e acha que 
essa ferramenta só incomoda em suas aulas 

 

 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

Bom eu vejo o tablet como uma ferramenta positiva... porque o 
aluno vem cheio de/de informação da área de tecnologia... se a 
gente não implementar isso em sala de aula... a gente vai ter 
mais problema para se dar uma aula... porque hoje não é mais 
possível se dá uma aula no mesmo nível que se dantes antes... 
só com giz ou pincel... quadro... que o aluno não suporta mais 

Internet como algo necessário, 
mas não indispensável, pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

então ele é uma ferramenta importante... o que tá faltando 
ainda na gente... no educador... é:: buscar mais conhecimento 
de como a gente pode tá explorando essa ferramenta sem ser 
só fazendo uso da Internet 

 

 

 

 

 

 

 

DE12 

Registro das atividades 
desenvolvidas envolvendo a 
utilização do tablet-pc como 
ferramenta de apoio pedagógico 

a gente tem sempre o cuidado quando da elaboração de 
contemplar essa tecnologia hoje imprescindível ao nosso 
alunado 
então ele está contemplado no PPP da escola... na proposta de 
trabalho dos professores 

Internet como algo necessário, 
mas não indispensável, pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

um grande entrave que nos enfrentamos para a utilização  
deste ((o tablet)) em sala de aula é a péssima qualidade do 
sinal de Internet... mesmo assim os professores recorrem para 
o estudo através de pesquisas... com simulados 

 

 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

Olhe... o tablet é uma ferramenta riquíssima para o aluno... 
principalmente nosso aluno carente... de zona rural 
ele é riquíssimo... é::... a gente considera como um avanço né? 
na rede pública o estudante receber essa ferramenta que só 
vem a crescer as fontes de pesquisa para o estudante  na 
escola 

 

 

 

 
DE13 

 

 
 

Internet como algo necessário, 
mas não indispensável, pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

o tablet aqui na nossa escola é pouco usado principalmente 
nesse ano letivo de 2015... porque a Internet... não oferece 
suporte suficiente para suprir o uso do tablet dos alunos 
então eles fazem uso apenas do que tem salvo no tablet... dos 
programas que já estão disponível... mas do que depende de 
Internet é pouco usado 

sempre que a gente desenvolve projetos pedagógicos ou nas 
atividades pedagógicas de áreas procura-se fazer vídeo... 
entrevista... uso de slides... elaboração de slides por parte dos 
alunos   pra   que   eles   se   sintam   inseridos   nesse  mundo 
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  tecnológico em que a gente vive 

 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

toda a comunidade escolar é::: ficou muito feliz quando da 
política pública de distribuição do tablet pros alunos da rede 
estadual... porque é uma comunidade em que tem pouco 
acesso a Internet... à ferramenta pedagógica 

Falta  de formação em serviço 
tem até pouca formação... até mesmo o professorpra tá 
trabalhando com essa ferramenta 

 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

mas que é uma ferramenta bastante atraente... no dia a dia... e 
no trabalho pedagógico na sala de aula 

muitas vezes chega até a atrapalhar porque o aluno se sente 
muito atraído pela novidade que é o computador e os softwares 
que vem nele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE14 

 

 

 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

porque a gente sabe que tem um preço por trás disso... só que 
o aluno não tem maturidade de entender que tem um preço... 
então existe uma cultura de que é um bem dado... e por esta 
cultura infelizmente o uso da ferramenta ainda não atingiu 
aquele nível de produção que realmente precisava atingir 
então esses meninos não tiveram uma preparação... uma 
informação quanto ao uso... mas infelizmente existem assim... 
diversos casos onde houve um destino errado do instrumento 
que deveria ser um bem cultural... um bem muito importante 

 

Visão negativa em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

é um pouco delicado... porque eu ainda vejo assim um aspecto 
muito negativo... porque como eu falei da questão da cultura da 
imaturidade... a gente ainda tem relatos de alunos né? que 
vendem o aparelho... vendem os tablets... a gente tem esse 
relato e assim eu lamento muito por isso 

 

Falta de suporte técnico 
e também a questão de alguns tablets virem com alguns 
problemas... e não ter assessoria adequada pra poder ajudar o 
aluno a consertar e tudo e a utilizar esse instrumento 

 

 

Falta de formação em serviço 

uma coisa bacana... mas infelizmente faltou uma parte assim 
muito interessante assim necessária que é uma forma assim de 
capacitação pra o uso dessa tecnologia... então eu acho que  
foi uma falha do todo... vamos dizer assim de nós todos... 
porque a gente tá assim inserida 
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Internet como algo 
indispensável para se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

a nossa expectativa era que realmente fosse uma ferramenta 
pra nos ajudar bastante no dia a dia em sala de aula... mas 
infelizmente existe assim um grande entrave nessa questão de 
utilizá-lo como uma ferramenta no dia a dia e constante devido 
a Internet da escola não ser uma Internet de boa qualidade... e 
ultimamente nós estamos sem Internet né?... praticamente 
mas, se tivéssemos uma Internet que colaborasse com a 
gente... com certeza seriam desenvolvidas ações... né?... 
utillizando os tablets 
então... ultimamente... infelizmente eles estão sem nenhuma 
atividade realizada com eles... infelizmente 
olhe... a minha avaliação seria... na verdade... uma avaliação 
positiva... positiva... se nós estivéssemos utilizando os tablets 
em sala de aula... devido o nosso problema da Internet... nós 
não estamos realizando 

 
Envolvimento da gestão na 
orientação e planejamento das 
ações envolvendo a utilização 
do tablet-pc  como  ferramenta 
de apoio pedagógico 

então o que a gente elaborou no nosso projeto... no PPP... no 
projeto político pedagógico... foram elaboradas né? o ano 
passado... e esse ano na revisitação do projeto né? do PPP... 
ações para serem trabalhadas e desenvolvidas em sala de aula 
a partir da utilização dessa ferramenta... mas se eu disser a 
você que a gente utiliza verdadeiramente como está lá no 
projeto... não é verdade... por conta da Internet... da escola... 
né? 

 

 

 

 
Falta de suporte técnico 

muitos deram problemas... e a gente recebeu vários estudantes 
no dia seguinte após entrega do tablet... com problemas... que 
não estavam conseguindo ligar... que não estavam 
conseguindo destravar... enfim... e aí a gente solicitou várias 
vezes a regional técnicos pra nos atender nessa questão e 
infelizmente a gente não foi contemplado... então de tanto o 
aluno... de tanto o aluno pedir e a gente também solicitar a 
regional e não conseguir um técnico pra fazer esse trabalho... 
essa manutenção... o conserto... eles terminaram assim 
deixando  de  trazer  os  tablets  pra  escola  porque::  uns  com 
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  problemas e outros e sem Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE16 

 

Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e 
planejamento das ações 
envolvendo o uso do tablet-pc 

essas ações são planejadas apenas no planejamento do 
professor apoio como os outros professores e então não existe 
o registro no projeto político pedagógico... no regimento... na 
escola não há um registro com relação a isso ainda.. a 
tecnologia ela ainda é muito nova... quer dizer... ela não é tão 
nova... mas como ferramenta pedagógica a gente não tem 
ainda registro nos documentos da escola 

 

 

 

 

 

 
Internet como algo necessário, 
mas não indispensável, pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

professora de inglês usam na pesquisa... no vocabulário... na 
tradução... professora de química fornece os livros para 
assistirem os vídeos para complementar em casa o que ela 
trabalhou em sala... professor de história aplica simulados... 
testes... atividades... pesquisas... ele disponibiliza num blog... 
os meninos acessam... respondem... ele corrige... a professora 
de português utiliza o material os livros e algumas coisas do 
tablet... então no tablet vem um arquivo de livros... são vários 
livros... aí ela trabalha um por unidade... então tá lá... além de 
usar na realização de alguns projetos... professora de cultura 
corporal... ela usa na reprodução de alguns vídeos 
o que não é bom ainda é a Internet... que é muito fraca... não 
suporta... cai... no portal a gente não conseguiu ainda resolver 
nenhum simulado pela Internet usando os tablets dos 
meninos... porque a Internet não suporta... então trava... para... 
cai e aí a gente não consegue... mas aí gente vem tentando... 
quando dá a gente tá sempre usando 

 
 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

ainda há a questão do aluno que usa para outros fins... por 
exemplo... na hora da aula quer tá em rede social... quer tá 
vendo outra coisa que não é da aula 
como ele ((o tablet-PC)) tem muitas ferramentas boas... 
também tem o outro lado da diversão... da brincadeira... que o 
menino pode puxar pra isso quando não se tem a maturidade 
correta 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

alguns professores usam o tablet como ferramenta pedagógica 
mas esse planejamento é individual de alguns professores, 
outros sequer dominam a máquina e por isso não utilizam 

 

 

 
Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

bom... é uma ferramenta riquíssima... nos conecta com o 
mundo... então a gente pode reforçar o que é trabalhado em 
sala... a gente pode fazer muita coisa... então existem sempre 
dois lados 
e isso é uma economia muito grande de muitos  outros  
recursos como por exemplo... se eu uso o tablet para resolver o 
simulado.. o que eu não economizo de xerox?... o que eu não 
economizo de toner?... de papel?... então é bom... eu acredito 
que é muito bom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE17 

Ausência de proposta da SEE 
para a utilização do tablet-PC 
como ferramenta de apoio 
pedagógico 

o tablet, é entregue ao aluno... através do programa aluno 
conectado e... não vem... a secretaria de educação não passou 
nenhuma proposta que a gente deveria desenvolver pra que o 
aluno usasse essa ferramenta de alguma forma que viesse a 
melhorar o uso 

 

 

Ausência de ações envolvendo  
o tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico nas turmas  
de Ensino Médio da escola 

porque na verdade é muito pouco, como ferramenta 
pedagógica o uso do tablet na escola, na nossa mesma, por 
exemplo, é muito pouco... então nós não temos nenhuma ação 
quanto a isso... 
no:: ensino médio a gente não vê o aluno utilizar ele tanto o 
quanto deveria como essa ferramenta pedagógica 

é muito pouco... inclusive é até difícil ver o aluno na escola com 
o tablet... ele deve utilizar mais em casa 

 

Internet como algo 
indispensável para se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

já no normal médio sim... como os alunos trabalham com muita 
pesquisa... com o TCC que eles produzem... eles utilizam sim... 
inclusive questionam com relação a Internet na escola que não 
é suficiente para que eles utilizem o tablet para pesquisa... 
então a gente vê essa ferramenta sendo utilizada na escola 
mais no normal médio... direcionada pra pesquisa.. é::... no 
campo de disciplinas pedagógicas... do/do próprio TCC 

DE18 
Ausência de ações envolvendo  
o tablet-pc como ferramenta  de 

não está sendo trabalhado com o tablet ...porque é::ficou muito 
a critério dos professores... os professores desempenham    as 
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 apoio pedagógico na escola suas atividades usando o tablet... mas infelizmente não está 
sendo trabalhado.... os alunos não estão usando o tablet... tão 
usando o tablet só em casa ou hora de recreio para uma 
pesquisa por conta deles né? mas não está tendo um trabalho 
sistematizado com os tablets 
infelizmente não está sendo bem utilizada por nosso 
professorado e nem pelos alunos e a gestão... diante de sua 
grande correria... atribuições... respondendo questionários... 
fazendo tudo não está tendo esse tempo também de dar esse 
suporte. 

Ausência de proposta da SEE 
para a utilização do tablet-PC 
como ferramenta de apoio 
pedagógico 

 

na minha opinião é uma ferramenta muito importante... só que 
não foi trabalhado com o professor como utilizar esse tablet 

 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

e como a gente vem na era é:: da tecnologia... mas com muito 
é::... digamos... conceito de que tudo é pecado... de que tudo 
não pode e de quetudo né?... então o professor ele tá ainda 
com a mente meio pequena pra o lado do uso da tecnologia... 
então eles não estão sabendo como utilizar essa ferramenta 
para desenvolver suas atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE19 

 

 
Ausência de proposta da SEE 
para a utilização do tablet-PC 
como ferramenta de apoio 
pedagógico 

infelizmente a questão dos tablets na escola... o: governo 
realmente é:: teve essa campanha... esse projeto do aluno 
conectado que disponibiliza tablet... mas existe um grande 
impasse sobre a questão do tablet... é:: uma vez que:: os 
educandos eles recebem esses tablets no segundo ano e no 
terceiro ano... porém a forma que foi distribuída... ela não foi 
bem assim organizada 
é necessário que seja direcionada e que se faça realmente um 
estudo e prepare também os professores 

 
Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

os próprios professores desconhecem dessa ferramenta... os 
recursos tecnológicos que dispõe nela 

apesar de... os recursos tecnológicos... são extremamente 
necessários pra melhorar o desempenho das aulas... porque a 
grande dificuldade hoje é que temos professores que resistem  
a essa tecnologia... então essa é a dificuldade 

 

 

 

Falta  de formação em serviço 

falta uma capacitação com os professores de como trabalhar 
essa tecnologia em sala de aula 

é necessário que se faça?... é necessário incrementar as 
aulas?... é necessário inovar?... É... mas é necessário também 
que se invista em recursos humanos e que se invista também 
em capacitação para que os professores estejam realmente 
preparados para trabalhar com os jovens de hoje 

Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

e outro agravante também que acontece na escola é a questão 
da Internet... a Internet... como ela não dá pra suprir a 
necessidade dos estudantes... então dificulta esse trabalho 

 

 

 
Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao Tablet-PC 

não somente o tablet... mas qualquer outro recurso 
tecnológico... seja o celular... de uma forma geral... ele é um 
recurso assim muito valioso... considerando que os estudantes 
hoje vivem essa era tecnológica... então é muito mais fácil você 
trabalhar esses recursos tecnológicos com os estudantes... 
fazer com que eles interajam... com que eles busquem os 
conhecimentos... busquem então esses recursos via Internet... 
bibliotecas virtuais... comunidades e tudo o mais... ela/ela é 
positiva 

 

 

 

 

 

 
DE20 

 

 

 

 
Ausência de ações envolvendo  
o tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico na escola 

a gente não tá utilizando... até que temos/temos tentado... mas 
assim... pra que utilize de fato a gente tem que ter a parceria 
com os colegas... os colegas professores porque eles é quem  
tá diretamente ligado com os alunos e a gente tem aquela 
dificuldade... então eu estou pecando nesse sentido... a gente 
não está utilizando 
eu não vejo é:: nenhum colega usando... eu não vejo os 
colegas utilizando o tablet... que ele vem inclusive com a 
ferramenta do educandus que ajuda os professores nesse 
trabalho... mas ele não é utilizado... eu não sei se é porque há 
uma certa disparidade do conteúdo que tem nessa   ferramenta 



124 
 

 

 

 

  tecnológica com o currículo 

 

Visão negativa em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

então não sei te dizer exatamente por quê... mas eu não vejo o 
uso... eu não vejo um proveito... o fim para o qual ele foi 
destinado... pelo menos teoricamente é o que se imagina... eu 
não vejo ele sendo utilizado 

 

Despreparo do aluno para 
utilizar o tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

então como ferramenta tecnológica para a  parte pedagógica 
ele não tá tendo esse fim... os meninos utilizam muito para:: se 
divertir... para jogos e:: outra função... só não usa para o 
whatsapp porque aqui é bloqueado... tá entendendo?... de fato 
não tá tendo o proveito que deveria ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE21 

Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação 
planejamento da utilizaçaõ do 
tablet-PC como ferramenta de 
apoio pedagógico 

uma ação direcionada não temos 
então eles trazem os tablets pra escola com a permissão do 
professor... mas uma ação direcionada... direcionada a gente 
nunca teve essa preocupação de fazer... e era até uma coisa 
interessante né? porque a gente podia até motivar 

 

Controle da utilização do tablet- 
PC no ambiente escolar 

e quando os professores precisam pra fazer alguma pesquisa 
que tem a ver com a aula eles trazem... pedem essa 
permissão... autorização pra trazer porque por conta da  
Internet ser ruim... se tiver muita gente conectada... não 
consegue fazer nada 

 

 

 

 

 
 

Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

o que também nos leva a não ter esse tipo de ação ou ter 
pensado... a Internet aqui é ruim... paga um giga...aí como é 
que você vai por a escola todinha pra meninos ao mesmo 
tempo conectados? 
é uma ferramenta importantíssima... mas quando a gente tem 
condições de oferecer pro aluno... que a gente possa 
desenvolver ações realmente que o aluno possa se conectar 
é:::... e fazer os seus trabalhos com uma Internet... fazer uma 
pesquisa... porque não adianta... é uma ferramenta pra usar na 
escola... só que a escola não tem uma rede de Internet que 
permita... uma quantidade de gigas que tenha velocidade... que 
todo mundo possa se conectar 
mas independente de não ter essas ações direcionadas... não 
deixa de eles utilizarem porque em casa eles utilizam e porque 
até o programa em algumas disciplinas eles estudam em 
casa....em casa eles tem essa condição de Internet 

 

 

 

 

DE22 

 

Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e no 
planejamento da utilização do 
tablet-PC como ferramenta de 
apoio pedagógico 

como ferramenta... vamos dizer assim... pra apoio do próprio 
aluno em sala de aula... os professores requisitam a utilização 
dele nas suas aulas... somente 
ele vem discriminado... individualmente... cada professor o uso 
ou não dessa ferramenta.... fica no planejamento do  
professor... então assim não fica registrada em algum 
documento maior da escola.... só no planejamento do professor 

 
 

Visão negativa em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

uma ferramenta de apoio muito importante quando utilizada 
com moderação também... vamos dizer assim... e ao mesmo 
tempo monitorando o próprio aluno pra não haver desvio da 
finalidade... que também quando deixa à vontade... há um 
desvio da finalidade e atrapalha... atrapalha até a própria 
aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

DE23 

Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e no 
planejamento das ações 
envolvendo o uso do tablet-pc 
como ferramenta de apoio 
pedagógico. 

a gente não tem nenhuma ação voltada... fica a critério do 
professor... os professores fazem o uso pra efeito de pesquisa 
e alguns trabalhos que são realizados em sala de aula... mas 
assim diretamente específico um projeto da escola pra o uso 
deles ((dos tablets)) não 
sempre deixei a critério dos professores da disciplina como um 
instrumento a mais nas aulas 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

é importante que se saiba usar e nem sempre isso acontece... 
se o trabalho... a tarefa não ficar bem direcionada... as vezes 
gera até mal estar... isso vale pra o aluno... isso vale até pra 
professor 

 

 

Falta de formação em serviço 

talvez até não haja uma orientação mais precisa... mais 
adequada... de como eles poderiam utilizar melhor esses 
equipamentos né?... se bem orientados e bem aproveitados é 
de grande valia... é um instrumento a mais para o processo de 
aprendizagem dos alunos 

 Envolvimento da gestão na 
orientação  e  no   planejamento 

nós temos utilizado no sentido pedagógico mais direcionado às 
atividades do professor quando ele utiliza pra  é:: baixar vídeos 
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DE24 

das ações envolvendo o uso do 
tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico. 

e expor vídeos... slides... aula... usar na sala de aula 
no planejamento bimestral... eles fazem um previsão de quais 
são as ferramentas... os objetos... enfim o que que eles vão 
precisar... lá eles já colocam que vão usar datashow... que vão 
exibir vídeos... que vão solicitar que os alunos façam, realizem 
simulados através da ferramenta do ((tablet)) PC 

Registro das atividades 
desenvolvidas envolvendo a 
utilização do tablet-pc como 
ferramenta de apoio pedagógico 

e no PPP é colocado de modo geral... onde a gente tem uma 
parte do PPP que fala sobre o uso da tecnologia dentro da 
escola... a importância do uso da tecnologia dentro da escola 

 
 

Internet como algo necessário, 
mas não indispensável pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

porque apesar de ter Internet na escola mas o sinal não é 
suficiente pra que todos os alunos de uma turma conectem o 
tablet ao mesmo tempo 
então a maioria das atividades que a gente faz... nós usamos o 
tablet de outra forma... nós orientamos os alunos a resolver 
simulados... então o que eles mais usam são nos simulados... 
que é o simulado do enem... do saepe.. é::... são nesse pontos 
que nós usamos a ferramenta 

 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

muitos professores tem dificuldade inclusive de usar os 
programas que vem instalado ou até muitas vezes nem 
conhecem esses programas que vem instalado... muitos 
professores ainda tem na cabeça aquele mito de que a 
tecnologia deve está afastada da sala de aula porque atrapalha 
na disciplina no comportamento e querem inclusive proibir 

 

 

 

 

Falta  de formação em serviço 

e os tablets eles foram entregues aos alunos mas os 
professores não fizeram nenhum acompanhamento... nenhuma 
formação onde pudesse utilizar o tablet como uma ferramenta 
pedagógica 
então eu acho que primeiro teria que ter sido uma formação... 
uma conscientização sobre a importância no mundo atual da 
tecnologia e da inclusão da tecnologia dentro da sala de aula 
para que o professor pudesse usar isso na metodologia dele...  
a favor do conteúdo do qual ele ministra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE25 

 
Envolvimento da gestão na 
orientação e planejamento das 
ações envolvendo o uso do 
tablet-pc como ferramenta de 
apoio pedagógico de forma 
documentada 

o próprio professor utiliza... desenvolve projetos... preparando 
aluno... aulão preparando o aluno... tanto pra vestibular como 
pra Enem como pra Saepe pra Saeb e na própria sala de aula 
quando se tem Internet... o professor traz várias atividades que 
esse  uso é bem proveitoso e realmente vem enriquecer 
na verdade... os projetos que a escola desenvolve... a gente 
elenca todos eles anualmente... inclusive a gente tá fazendo a 
reformulação do PPP e esses projeto eles tão sendo inseridos 
nesse novo PPP 

Internet como algo necessário, 
mas não indispensável pra se 
poder utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

na verdade a gente sabe que o tablet é uma rica ferramenta 
tecnológica... mas muitas vezes é:: há impossibilidade de se 
fazer o uso por conta da própria Internet 
o grande problema... às vezes a gente não usa mais por conta 
da Internet 

Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

muitas vezes nós temos profissionais que utilizam... mas uma 
outra parte ainda não está familiarizada com esses recursos 
tecnológicos... não só com os tablets... por conta dessa falta 
dessa formação... dessa familiaridade 

 

Falta  de formação em serviço 
agora é preciso também que o estado invista nessa  
capacitação dos nossos profissionais... porque muitas vezes o 
aluno está bem além né? do profissional 

 
Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

eu acho que foi assim uma ideia brilhante do governo do 
estado... quando realmente priorizou a educação no sentido 
tecnológico... de trazer para esse aluno... pra sala de aula... pra 
o aluno da rede pública que muitas vezes não tem o acesso 
nem ao tablet e nem a Internet 

 

 

 

 

 

DE26 

Envolvimento da gestão na 
orientação e no planejamento 
das ações envolvendo a 
utilização do tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

a gente fez reunião com os professores... falou direitinho sobre 
a ferramenta... como seria aproveitado dentro da sala de aula 
né? 
só que quando os alunos começaram a receber os tablets... 

começaram a ter alguns problemas na escola... um  problema 
foi com a internet 

Despreparo do aluno  para 
utilizar   o   tablet-PC como 

outro problema foi com relação ao desvio das atividades com 
relação ao tablet... eles traziam os tablets... mas não    queriam 
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 instrumento de aprendizagem fazer as atividades direcionadas pelo professor... eles queriam 
tá entrando em outros sites e fazendo outras atividades que  
não tinham nada a ver com a sala de aula 

Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

a Internet é muito lenta... então dificulta muito o trabalho do 
professor com a ferramenta tablet 

de 2013 pra cá a Internet só foi piorando... hoje se a gente ligar 
dez computadores nessa escola... ninguém consegue fazer 
mais nada 

 

 

 
Despreparo do professor para 
explorar o tablet-PC como 
ferramenta de Apoio 
Pedagógico 

quase não teve atividades pedagógicas realizadas com o 
tablet... no início o professor começou a trabalhar e tudo... mas 
aí foi tendo várias dificuldades e acabou que o professor tava 
pedindo pro aluno deixar o tablet em casa e não trazer mais  
pra escola por conta dessa situação 
eu acho que o problema todo com relação a esse instrumento 
de aprendizagem é o direcionamento na sala de aula... tá 
certo? 
mas a gente sabe que não só o aluno... como também alguns 
profissionais também utilizam pra tá em outros sites... então 
assim... o aluno acaba fazendo e o professor também 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE27 

Envolvimento da gestão na 
orientação e no planejamento 
das ações envolvendo a 
utilização do tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

procuro orientar os professores... observar o trabalho deles em 
sala... verificar se esses tablets não estão sendo usado pelo 
aluno de forma aleatória sem responsabilidade sem objetivos 
nas aulas e::.. eu tenho o máximo de cuidado de observar nos 
planejamentos nas reuniões dos professores as ações que são 
direcionadas  para o uso do tablet na escola 

Internet como algo 
indispensável pra se poder 
utilizar o tablet-PC como 
ferramenta de apoio pedagógico 

a gente tem a rede de wi-fi que funciona muito bem 
e os grupos fazem as pesquisas... tudo na escola... e eles 
apresentam o resultados das pesquisas deles na sala de aula... 
colocam o tablet numa mídia e eles fazem a apresentação 

 

 

 

 

 

 

Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

simulados... a gente nem tá mais imprimindo papel... a gente 
coloca num pen drive... coloca nos tablets... eles fazem as 
respostinhas lá e o gabarito também... eles fazem tudo 
juntinho... assim.. é muito proveitoso 
nós estamos na era da tecnologia né?...nós não podemos... a 
escola não pode ficar à margem da tecnologia... os  alunos 
estão conectados o tempo todo... eles tem celulares... eles tem 
aparelhos em casa... tem computadores... então a escola não 
pode ficar à margem... a importância é muito grande é 
extremamente grande que eles se sintam é:: pertencentes a 
essa tecnologia... que eles se sintam dentro... e que a escola 
também participe disso... ou seja... na escola não pode?... na 
escola pode sim e bem direcionada... bem organizada é bem 
proveitoso 

 

 

 

 

 

DE28 

Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e no 
planejamento das ações 
envolvendo a utilização do 
tablet-PC como ferramenta de 
apoio pedagógico 

deixamos a critério do planejamento do professor junto ao 
educador de apoio.... esses fazem o seu planejamento 
especificamente em dois dias... terças e quintas-feiras... e aí 
utilizam no decorrer da semana... na sala de aula... junto com 
os alunos 

 
Despreparo do aluno para 
utilizar o Tablet-PC como 
instrumento de aprendizagem 

ferramenta de suma importância... apesar de que:: muitos 
utilizam para fins não desejáveis... nossa escola... nós 
procuramos ter uma conversa em sala juntamente com o 
professor para que os alunos possam aprofundar-se mais e 
mais dessa ferramenta maravilhosa... entretanto... digo... 
muitos utilizam para jogos... infelizmente 

 

 

 

 

 

DE29 

 
Ausência de envolvimento da 
gestão na orientação e no 
planejamento das ações 
envolvendo a utilização do 
tablet-PC como ferramenta de 
apoio pedagógico 

os nossos professores eles utilizam à medida que estão dentro 
do seu plano de trabalho onde eles buscam sempre as 
atividades pedagógicas incentivando o aluno ao uso da 
tecnologia 
essas atividades elas são registrada dentro do plano de ação 
atividades do professor bimestralmente... nos seus 
planejamentos eles colocam os instrumentos que vão ser 
utilizados... além do tablet... as tecnologias que temos dentro  
da escola 

Internet como algo 
indispensável para se poder 
utilizar     o     tablet-PC     como 

ele é utilizado à medida em que é solicitado nas atividades do 
professor... porque infelizmente a nossa rede de Internet não  
dá um bom sinal para que use essa    ferramenta diariamente... 
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 ferramenta de apoio pedagógico precisando ser usado de acordo com um plano de atividade de 
área do professor 

 
Visão positiva em relação ao 
acesso do aluno ao tablet-PC 

o tablet e as demais tecnologias é um grande incentivo ao uso 
dessas ferramentas para que nós possamos estar é:: se 
aperfeiçoando no dia a dia com o avanço das tecnologias... 
buscando assim sempre melhorar o desenvolvimento e o 
desempenho em sala de aula 
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APÊNDICE C - QUADROS CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO DE TEMAS 
 

 

 
E

N
T

R
E

V
IS

T
A

S
 

CATEGORIAS 
 

Ações da gestão referentes à utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico 

TEMAS 

 
Envolvimento 
da gestão na 
orientação e 
planejamento 

das ações 

Ausência de 
envolvimento 
da gestão na 
orientação e 
planejamento 

das ações 

Ausência de 
ações 

envolvendo o 
tablet-PC 

como apoio 
pedagógico 

 
 

 
Registro das 

atividades 
desenvolvidas 

 
 

Ausência de 
registro das 
atividades 

desenvolvidas 

 
Controle da 
utilização do 
tablet-PC no 

ambiente 
escolar 

DE1 X    X X 

DE2  X  X   
DE3    X   
DE4  X    X 

DE5 X   X   
DE6   X    
DE7 X      
DE8  X     
DE9  X     

DE10   X    
DE11 X   X   
DE12    X   
DE13       
DE14       
DE15 X      
DE16  X     
DE17  X     
DE18   X    
DE19       
DE20   X    
DE21  X    X 

DE22  X     
DE23  X     
DE24 X   X   
DE25       
DE26 X      
DE27 X      
DE28  X     
DE29  X     
PER- 
CEN- 
TUAL 

 
27,5% 

 
37,9% 

 
13,7 

 
20,6 

 
3,4 

 
10,3 

  
 

Orientação e planejamento para 
a utilização da ferramenta 

 
Carência de 

ações 
voltadas 
para a 

utilização 

 
 

 
Registro prevendo a utilização 

da ferramenta 

 
 

Controle da 
utilização 

SUBCATEGORIAS 
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E

N
T

R
E

V
IS

T
A

S
 

CATEGORIA 

Percepção dos gestores escolares referentes à utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio 
pedagógico. 

TEMAS IDENTIFICADOS 

 

Despreparo do 
aluno para 
utilizar o 
tablet-PC 

como 
instrumento de 
aprendizagem 

Despreparo do 
professor para 

explorar o 
tablet-PC 

como 
ferramenta de 

Apoio 
Pedagógico 

 

 
A Internet 
como algo 
indispensá- 

vel 

 
 

A Internet 
como algo 
necessário, 

mas não 
indispensá- 

vel 

 
 

Opinião 
positiva em 
relação ao 
acesso do 
aluno ao 
tablet-PC 

 
Opinião 

negativa em 
relação ao 
acesso do 
aluno ao 
tablet-PC 

DE1 X    X  
DE2 X     X 

DE3   X  X  
DE4  X X   X 

DE5  X   X  
DE6   X  X  
DE7 X   X X  
DE8   X    
DE9 X X     

DE10 X X     
DE11  X  X X  
DE12    X X  
DE13 X   X X  
DE14 X     X 

DE15    X   
DE16 X X  X X  
DE17    X   
DE18  X     
DE19  X X  X  
DE20 X     X 

DE21   X    
DE22      X 

DE23  X     
DE24  X  X   
DE25  X   X  
DE26 X X X    
DE27   X  X  
DE28 X      
DE29   X  X  
PER- 
CEN- 
TUAL 

24,1% aluno 27,5%aluno 31% 27,5%  
44,8% 

 
17,2% 

13,8 aluno e professor 58,6% total 

 Maturidade ou preparação para 
utilização da ferramenta 

Importância da Internet Opiniões 

SUBCATEGORIAS 
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E

N
T

R
E

V
IS

T
A

S
 

CATEGORIA 

Suporte da SEE para a utilização do tablet-PC como ferramenta de apoio pedagógico 

TEMAS EMERGENTES IDENTIFICADOS 

 
Número maior 

de      
profissionais 

na equipe 
gestora 

 

 

Formação em 
serviço 

 

 

Suporte 
técnico 

 

 
Proposta da 

SEE para 
trabalho 

  

DE1       
DE2       
DE3       
DE4       
DE5 X      
DE6       
DE7       
DE8       
DE9       

DE10  X     
DE11       
DE12       
DE13  X     
DE14  X X    
DE15   X    
DE16       
DE17    X   
DE18    X   
DE19  X  X   
DE20       
DE21       
DE22       
DE23  X     
DE24  X     
DE25  X     
DE26       
DE27       
DE28       
DE29       
PER- 
CEN- 
TUAL 

 
3,4% 

 
24,1% 

 
6,9% 

 
10,3% 

  

     

SUBCATEGORIAS 
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ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DE 

PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E A 

ESCOLA  , Cod MEC: 

  , REPRESENTADA POR SEU(A) DIRETOR(A) 
 

Pelo presente instrumento celebram este Termo de Compromisso e Responsabilidade de um 

lado, o Governo de Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº.10.572.071/0001-12, com sede à Avenida Afonso 

Olindense, 1513, CEP 50.810-900, representada, neste Ato, pelo Secretário de Educação do 

Estado     de     Pernambuco,  ,     nomeado     pelo     Ato 

Governamental nº.  ,  publicado  no  Diário  Oficial  de   , nacionalidade, 

Estado  Civil,  inscrito  no  Cadastro  de  Pessoa  Física  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o nº. 

  , portador da Carteira de  Identidade nº.   , doravante 

denominada   simplesmente   SEE   e a  ESCOLA     , 

localizada  à   ,  CEP  ,   município  de 

  ,    jurisdicionada    à    GRE    ,    neste    Ato 

representada  pelo(a) Diretor(a) Professor(a)    matrícula 

nº.   , brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física do    Ministério da 

Fazenda  sob o nº.  ,  doravante  denominada simplesmente Equipe                                         

da Direção da Unidade Escolar, nomeado(s) pela ATO/Portaria nº        

publicado no Diário Oficial de     
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE 

 

1.1. O presente Termo de Compromisso e Responsabilidade tem por objeto pactuar ações de 

melhoria na qualidade do ensino com a Equipe da Direção da Unidade Escolar e por  

finalidade garantir os meios para a efetivação da Proposta Pedagógica com foco na 

aprendizagem do estudante, através do desenvolvimento integral do currículo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA SEE 

 

2.1. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, na 

Constituição Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em demais 

normas legais da Educação Pública. 

 

2.2. Apoiar a Equipe da Direção da Unidade Escolar na elaboração, atualização e 

implementação da Proposta Pedagógica e do Regimento Interno na implantação das Políticas 

Públicas Educacionais, por meio da Gerência Regional de Educação à qual seja  

jurisdicionada. 

 

2.3. Promover as condições básicas de infraestrutura, o acesso à escola, por meio do 

planejamento da matrícula e o provimento do corpo docente, nas séries e disciplinas que 

integram o currículo da educação básica, para a adequada execução da Proposta Pedagógica 

da Unidade Escolar e melhoria da qualidade social da aprendizagem dos(as) estudantes. 
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2.4. Monitorar e acompanhar o cumprimento do presente Termo de Compromisso e 

Responsabilidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EQUIPE DA DIREÇÃO 

ESCOLAR 

 

3.1. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas na legislação federal e na Política 

Educacional do Governo de Pernambuco. 

 

3.2. Desenvolver o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Ação da Unidade Escolar, com a 

participação dos professores e demais membros da comunidade escolar, garantindo a gestão 

democrática. 

 

3.3. Fortalecer os órgãos colegiados. 

 

3.4. Implantar a Matriz Curricular e o desenvolvimento integral do currículo em consonância 

com as Diretrizes da Secretaria de Educação e Esportes, cumprindo o calendário escolar com 

no mínimo de 800 (oitocentas) horas anuais, distribuídas em 200 (duzentos) dias letivos, 

conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as diretrizes curriculares 

estaduais. 

 

3.5. Promover um ambiente de aprendizagem na escola e o desenvolvimento profissional do 

corpo docente, com o objetivo de elevar a qualidade da educação pública, visando alcançar os 

indicadores e as metas pactuadas neste Termo de Compromisso e Responsabilidade. 

 

3.6. Assegurar as condições necessárias para que os dados referentes à rede de ensino, aos 

alunos e servidores sejam inseridos no SIEPE com fidedignidade e nos prazos estabelecidos. 

3.7. Atualizar o Portal Educação em Rede, gerenciando as informações nele contidas para 

garantir a disseminação das práticas pedagógicas. 

 

3.8. Cumprir os procedimentos e prazos estabelecidos legalmente para a prestação de contas, 

conforme o disposto no Decreto nº 20.246 de 18 de dezembro de 1997, a Lei nº 11.466 de 24 

de julho de 1997, o Decreto nº 23.666, de 05 de outubro de 2001 e a Instrução Normativa nº 

02 de 18 de abril de 2012. 

 

3.9. Garantir que os dados relacionados à entrega dos Tablet/PC's aos alunos sejam inseridos 

no Sistema Aluno Conectado - SAC, com intuito de permitir o gerenciamento eficaz tanto do 

processo de entrega quanto da solução de segurança dos equipamentos referentes ao Programa 

Aluno Conectado 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS METAS PACTUADAS 

 

4.1. As metas de melhoria da qualidade do ensino, pactuadas por meio deste Termo de 

Compromisso e Responsabilidade, são aferidas por meio do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica de Pernambuco – IDEPE, indicador composto pela: 

 

• avaliação de desempenho dos(as) estudantes em Língua Portuguesa e em Matemática, 

conforme matrizes de referência e escalas de proficiência comuns ao Sistema de Avaliação 

Educacional de Pernambuco - SAEPE e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica - SAEB e, 
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• as taxas de aprovação nas séries da educação básica oferecidas pela escola, conforme os 

procedimentos do Censo Escolar, que apura as taxas anuais de aprovação, abandono e 

reprovação. 

 

4.2. As metas pactuadas para 2016 foram calculadas com base no IDEPE efetivamente 

alcançado em 2014 e nas realizações da escola nos últimos dois anos, almejando-se a elevação 

progressiva da qualidade da educação oferecida por cada unidade de ensino, de modo que se 

realizem no futuro próximo as metas educa cionais do Estado de Pernambuco. 

 

Na tabela seguinte encontram-se: 

 

• o IDEPE efetivamente alcançado pela escola no ano de 2014 – o IDEPE é um retrato de 

suas realizações mais recentes; 

 

• o IDEPE projetado para a escola em 2016 – a meta de qualidade pactuada por meio deste 

Termo de Compromisso e Responsabilidade com a Equipe da Direção da Unidade Escolar; 

 

• o esforço da escola – a diferença entre o IDEPE efetivamente alcançado no ano de 2014 e o 

IDEPE projetado para 2016. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO SAEPE 

 

5.1. O desempenho dos(as) estudantes é medido pelo SAEPE. Portanto, é muito importante 

que o(a) Diretor(a) escolar mobilize todo o corpo docente para utilizar as informações 

disponíveis no Portal do SAEPE sobre os resultados 2014 para que sejam realizadas as ações 

necessárias para elevar os padrões de desempenho no SAEPE 2016. Também, é importante 

utilizar diariamente os boletins pedagógicos divulgados para todas as unidades escolares. Os 

boletins pedagógicos do SAEPE discutem extensamente o desenvolvimento desejável dos 

alunos ao final de cada etapa da educação básica em Língua Portuguesa e Matemática. Os 

padrões mínimos de desempenho propostos pela Secretaria de Educação correspondem ao 

nível BÁSICO das escalas de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. 

 

5.2. Somente as Escolas avaliadas por meio do SAEPE têm acesso ao cálculo do IDEPE e ao 

BDE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO BÔNUS DE DESEMPENHO EDUCACIONAL – BDE 
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6.1. Todos os servidores nas Unidades Escolares que alcançarem as metas de qualidade do 

ensino em 2016, superior a 50% do esforço da escola, de acordo com a cláusula quarta, farão 

jus ao Bônus de Desempenho Educacional – BDE, integral ou proporcional, conforme 

procedimentos estabelecidos por Lei e regulamentados por Decreto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO 

 

7.1. É de competência da Gerência de Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais, 

desenvolver as ações necessárias para a realização anual do SAEPE, bem como acompanhar a 

consolidação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – 

IDEPE e do Bônus de Desempenho da Educação – BDE, observadas as metas estabelecidas 

neste Termo de Compromisso e Responsabilidade. 

 

7.2. Compete à equipe da Direção da Unidade Escolar adotar as iniciativas necessárias para 

assegurar a participação nas provas do SAEPE de todos os(as) estudantes matriculados nas 

séries avaliadas. Um índice baixo de participação dos(as) estudantes no SAEPE prejudica a 

escola. 

 

7.3. Consideram-se percentuais mínimos de participação no SAEPE, para o 5º e 9º ano do 

Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, 80% dos alunos matriculados. 

 

7.4. O cálculo do IDEPE referente ao ano letivo de 2016, os(as) estudantes faltantes à 

avaliação do SAEPE, em número superior ao correspondente aos percentuais mínimos de 

participação serão considerados(as) como estudantes com desempenho nos níveis inferiores  

de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. 

 

7.5. As informações sobre a existência das séries avaliadas no SAEPE e constante no presente 

Termo de Compromisso é de responsabilidade da Equipe da Direção da Unidade Escolar. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO E 

RESPONSABILIDADE 

 

8.1. O referido documento vigorará até a assinatura do novo Termo de Compromisso e 

Responsabilidade a ser firmado com esta Secretaria de Educação. 

 

E por estarem de acordo com os termos apresentados e metas pactuadas, firmam o presente 

Termo. 

Recife,  de  de 2016. 
 

 

Diretor(a) da ESCOLA 
 

 

Secretário de Educação 
 

 

Testemunhas: 

Nome:   

CPF:     

 
Nome:   

CPF:     
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ANEXO B – PARÂMETROS DE DESEMPENHO PARA A GESTÃO ESCOLAR 

DIRETOR ESCOLAR 
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DIRETOR ESCOLAR 
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DIRETOR ESCOLAR 
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DIRETOR ESCOLAR 
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DIRETOR ESCOLAR 
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DIRETOR ADJUNTO 
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DIRETOR ADJUNTO 
 

 



142 
 

 
 
 

DIRETOR ADJUNTO 
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cada  no Diário  Oficial  do E 
MODANTE e 

 
 
 

ANEXO C – TERMO DE COMODATO 

 

                TERMO DE COMODATO 

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE PERNAMBUCO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF  sob 
o nº 10.572.071/0001-12, com sede na Avenida Afonso Olindense, nº 1.513, bairro da Várzea, Recife/PE, neste ato 
representado  pelo  seu titular Dr.  , _  ,  _, _  ,  inscrito  no  CPF nº 
  , neste ato representado  pela Sra.  _  ,  _,  _, inscrita no CPF  nº 
  ,  conforme Portaria nº  , de _  _, publi 
edição do dia  , daqui por diante designada simplesmente CO 
TERMO DE COMODATO 

TERMO DE COMODATO stado  de Pernambuco, 

Nome Aluno:     _     _   _ 
Matriculado sob número:  na Unidade de ensino     _     
na Série  _ e Turma  _no Endereço:      _  _   _ 
Cidade:    , Estado:   , CEP:  _, Fone(s): (  ) __    , 
doravante denominado(a) simplesmente COMODATÁRIO(A), neste ato representado(a) por Nome          
  ___ RG_  _ CPF_  _ 
E-mail  _Possui Internet em casa: ( ) Sim ( ) 
Não. Endereço   _Cidade: 
  _, Estado:  _, CEP:  , Fone(s): (  )  _, 
resolvem e firmam o presente CONTRATO DE COMODATO, com fundamento na Lei nº 10.406/2002, na Lei nº 8.666/93 e 
na Lei Estadual nº 14.546/2011, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O objeto do presente contrato é o empréstimo, a título gratuito, do equipamento 
denominado TABLET-PC, sob o Número de Série         _  _ , Número do Patrimônio SE 
  _   acompanhado   de   manual,   carregador,   bateria   e   apontador,   de   propriedade do 
COMODANTE, para uso exclusivo do(a) COMODATÁRIO(A). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pelo presente instrumento o COMODATÁRIO(A) declara que recebeu o equipamento objeto 
deste contrato e seus acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O equipamento objeto deste comodato destina-se, exclusivamente, ao uso individual do(a) 
COMODATÁRIO(A), dentro e fora do ambiente escolar, como ferramenta de apoio pedagógico do(a) estudante, sendo 
vedada a sua utilização em destinação diversa da estabelecida neste instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO – O prazo do presente comodato é de  _, contados a partir 
da data de sua assinatura. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de reprovação do(a) COMODATÁRIO(A), será admitida prorrogação do prazo contratual, 
uma única vez, pelo novo interregno faltante para a conclusão do ensino médio, condicionada à realização da nova 
matrícula para a mesma série em que se deu a reprovação, dentro dos prazos regulares divulgados pela Secretaria de 
Educação. 
CLÁUSULA  TERCEIRA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  DO(A)  COMODATÁRIO(A)  -  São  obrigações  do(a)  COMODATÁRIO(A):  I     – 
conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, nos termos da lei civil; II – não utilizar o equipamento cedido em 
comodato em destinação diversa da estabelecida neste contrato; III – não ceder ou transferir, no todo ou em parte, o 
presente contrato; IV – arcar com todas as despesas e custos decorrentes do uso normal do equipamento objeto deste 
contrato; V – devolver o equipamento ao COMODANTE, em bom estado de uso e conservação, quando do término do 
prazo de vigência do contrato, bem como nas hipóteses de rescisão unilateral e de impossibilidade de prorrogação do prazo 
contratual. 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS – O COMODANTE não será responsável por quaisquer 
por eventuais danos ou indenizações a terceiros decorrentes de ato do(a) COMODATÁRIO(A). 
CLÁUSULA QUINTA – DA DEVOLUÇÃO DO BEM – Terminado o prazo de vigência contratual, bem como nas hipóteses de 
rescisão unilateral do contrato e de impossibilidade de prorrogação do prazo contratual, o(a) COMODATÁRIO(A) se obriga a 
restituir o equipamento que lhe foi cedido em comodato em bom estado de uso e conservação entregando-o à pessoa 
encarregada da gestão da unidade escolar. 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – Constitui causa para rescisão unilateral do contrato: I - a não realização, 
na vigência do contrato, de matrícula escolar, dentro dos prazos regulares divulgados pela Secretaria de Educação, em 
unidade de ensino da rede pública estadual de educação; II - a reprovação por falta, na vigência do contrato; III - a 
reprovação, por duas vezes consecutivas, no segundo ou no terceiro ano do Ensino Médio; IV - a ausência injustificada do 
aluno em sala de aula, por período superior a 30 (trinta) dias, comprovada a partir das anotações constantes da caderneta 
escolar. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO BEM – O(A) COMODATÁRIO(A) contemplado(a) pelo Programa 
Aluno Conectado que, na vigência deste contrato de comodato, vier a ser aprovado no terceiro ano do ensino médio da 
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rede pública estadual, adquirirá, automaticamente, a propriedade do equipamento cedido em comodato, identificado na 
cláusula primeira deste instrumento, desde que haja cursado os três anos do ensino médio em unidades de ensino da rede 
pública estadual de educação e não tenha sido reprovado em nenhum dos anos do ensino médio. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES – A falta de devolução, bem como sua inutilização sujeitará o(a) COMODATÁRIO(A) às 
sanções previstas na legislação aplicável. 
CLÁUSULA NONA – DO FORO – É competente o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir 
qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, que não possa ser resolvido pela via administrativa, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justas e contratadas, as partes, na presença das testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma. 

 

Recife, _  de  de  . 
 
 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMODATÁRIO(A) 
COMODANTE 

 
 

TESTEMUNHAS: 1.  _ 2. .  _  _ 
CPF Nº  _   CPF Nº _   


