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das Representações Sociais de Diretores de Escola. (dissertação) Mestrado em 
Educação. Universidade Católica de Santos, 2011. 
 
 

R E S U M O 
 

As inovações tecnológicas têm entre outras características, automatizar o que era 
feito manualmente, reduzir o tempo de execução, diminuir objetos e aumentar suas 
funções. Esses equipamentos que alteram procedimentos e dessa certa forma, a 
cultura já estabelecida na sociedade, também foram introduzidos no ambiente 
escolar. A rede municipal de ensino de Santos, nesse processo de modernização, 
implantou o Sistema Integrado de Gestão Escolar (Siges) que informatizou a rotina 
escolar. O Siges envolve as movimentações da secretaria da escola, o registro das 
avaliações pelos professores e o processo de atribuição de aulas. A programação do 
Sistema, pela combinação dos dados cadastrados, gera relatórios com as mais 
diversas informações sobre a rede escolar, a escola, o curso, a turma e o aluno. 
Essas informações, acessíveis ao diretor de escola, podem auxiliá-lo na gestão 
escolar, para a tomada de decisões.   Este trabalho teve como foco o uso do sistema 
informacional pelo diretor de escola.  O objetivo da pesquisa foi desvelar quais 
representações sociais estão sendo construídas pelos diretores de escola sobre as 
possibilidades de uso de um sistema informacional, que ao gerar informações 
sempre atualizadas, pode subsidiar as tomadas de decisão no espaço de autonomia 
próprio da escola. A análise apóia-se na Teoria das Representações Sociais (TRS) 
de Moscovici (1978, 2003) e autores, como Abric (1998, 2001),  Arruda (2002), Farr 
(1995), Franco (2004), Sá (1995), Souza Filho (1995) e Spink (1993). Busca ainda 
fundamentos em Bardin(1977), Barroso (2000), Bogdan e Biklen (1994), 
Dowbor(2008), Ferreira (2002), Freitas (2009), ) Leme (1995), Lévy (2000), Lima 
(2001), Lück (2007), Lüdke e André (1986), Martins (2002), Mazzotti e 
Gewandsznajder (1998) e Nóvoa (1992, 2011), entre outros. A abordagem qualitativa 
adotada neste trabalho permitiu incorporar o que os sujeitos expressam como 
atitudes e pensamentos sobre o objeto investigado. A coleta de dados contou com 
um instrumento tríplice  aplicado a vinte sujeitos, contendo associação livre de 
palavras, texto de natureza projetiva e questões de perfil. A análise dos dados 
encaminhou para a construção de dimensões emergentes das respostas obtidas, a 
saber: a pessoal, do conhecimento e atitudinal. Os resultados obtidos indicaram que 
os diretores utilizam em sua vida particular os computadores conectados à Internet 
como fonte de informação e pesquisa. Porém, o Siges, mesmo sendo uma inovação 
aceita por eles, suas possibilidades não são compreendidas em sua plenitude. Ficou 
evidente que para o grupo pesquisado, o Siges é uma ferramenta administrativa que 
facilita os trâmites burocráticos, no entanto, não reconhecido quanto à possibilidade 
de uso de seus dados para subsidiar a tomada de decisão no âmbito da gestão 
escolar. Este estudo indica que o sistema informacional facilitou a rotina da escola, 
porém a cultura já estabelecida sobre gestão escolar permanece. 
 

Palavras-chave: Representações Sociais, sistema informacional, diretor de escola. 
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A B S T R A C T 

Some characteristics of technological innovations are automation of what used to be 
done manually, reduction of production time, reduction of object sizes and improve 
object functions. These devices that change procedures, and by that change a 
culture that was already established in society, were also introduced in the school 
environment. The municipal schools system of Santos, in the process of its 
modernization, had implemented the Integrated School Management System 
(SIGES) which has computadorized the school daily routine that involves the school 
workflow, the record of evaluations by teachers and class assignment process. The 
system programming through combining data records generates reports with the 
most extensive information about the school system, the school, the course, the 
class and the student. That information, which is available to the school principals, 
may assist them in school management for decision making. This work focused on 
the use of the information system by school principals. The aim of the research was 
to reveal which social representations are the school principals elaborating on the 
possibilities of using an information system that generate updated information that 
could assist the decision-making within the school autonomy scope. The analysis 
relies on the Social Representations Theory (SRT) of Moscovici (1978, 2003) and 
authors such as Abric (1998, 2001), Arruda (2002), Farr (1995), Franco (2004), Sa 
(1995) Souza Filho (1995) and Spink (1993). Search also foundations in Bardin 
(1977), Barroso (2000), Bogdan and Biklen (1994), Dowbor (2008), Ferreira (2002), 
Freitas (2009),) Leme (1995), Levy (2000), Lima (2001 ), Luck (2007), Lüdke and 
Andrew (1986), Martins (2002), and Gewandsznajder Mazzotti (1998) and New 
(1992, 2011), and others. The qualitative approach used allowed the incorporation of 
what the subjects express as attitudes and thoughts about the study object. Data was 
collected from twenty subjects through the use of a triple assessment containing free 
word associations, projective texts and profile questions. Data analysis lead to the 
elaboration of dimensions emerged from responses, namely: personal, knowledge 
and attitudinal categories. The results indicated that principals use technological 
online devices in their daily routine as a source of information and research.However, 
even though they accepted SIGES as an innovation, its possibilities are not fully 
understood. It was evident the studied group consider SIGES an administrative tool 
that facilitates paperwork, however, it is not acknowledged its possibility of data use 
to support decision making within the school management sphere. This study 
indicates that the information system facilitated the school daily routine, however the 
school management culture that was already established remains. 

Keywords: Social Representations, informational system, school principal 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 A implantação de um sistema informacional em uma rede de ensino mostrou-

se como uma ferramenta facilitadora do trabalho rotineiro da escola uma vez que 

informatizou, a princípio, a maior parte do trabalho da secretaria da escola. Essa 

mudança não pode ser considerada como um fato isolado. É a marca de um tempo, 

onde as constantes inovações tecnológicas introduzidas mudam valores, hábitos e 

costumes.  

 Modernidade, em uma linguagem popular, pode significar: fazer mais coisas, 

em menos tempo, de forma mais segura; dispor de instrumentos cada vez menores, 

com mais recursos, com mais funcionalidades. Quando uma inovação surge no 

mercado comercial, algo mais evoluído já está em processo de produção. Assim, 

fica-se sempre aguardando a próxima novidade.  

 Com a introdução de novas tecnologias na vida cotidiana das pessoas, muitos 

sistemas de ensino, em sintonia com as mudanças ocorridas na sociedade, 

incorporaram a informática em seu currículo. Vários estudos abordam a utilização do 

computador como um novo recurso no panorama educacional, tanto na gestão como 

no ensino, enquanto outros revisam a formação do professor, pois se faz 

imprescindível conhecer e saber utilizar os recursos tecnológicos como possibilidade 

de melhoria da qualidade de ensino. 

 O interesse por este tema relaciona-se ao meu exercício profissional, 

marcado por uma trajetória na rede de ensino municipal de Santos, onde entre 

outros cargos atuei como diretora de escola e supervisora de ensino. Nas funções e 

cargos que assumi, atuei tendo clara a inter-relação entre o setor administrativo e a 

ação pedagógica e que sem uma gestão integrada, a ação pedagógica poderia ser 

muito prejudicada.  Atualmente, afastada das atividades inerentes ao cargo de 
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supervisora de ensino, respondo na Secretaria de Educação –Seduc, pelo Sistema 

Integrado de Gestão Escolar – Siges, um sistema informacional implantado na rede 

escolar municipal. O acompanhamento de sua implantação proporcionou o contato 

direto com os usuários dessa tecnologia informacional.  A aceitação e adaptação de 

cada segmento – professores, funcionários, pessoal técnico, diretores de escola e 

supervisores de ensino - a essa ferramenta foi diferenciada, porém, como em muitas 

mudanças que ocorrem no nosso dia a dia, quando a tecnologia altera certas rotinas, 

o sistema implantado acabou sendo absorvido pelos usuários e hoje está instaurado 

na rotina escolar. 

 Na relação de trabalho com os usuários do Sistema percebi que a mudança 

da rotina e introdução de uma ferramenta tecnológica trouxe desconfiança para uns, 

curiosidade para alguns e aversão para outros, mas independente desses 

sentimentos, o sistema foi crescendo com o passar dos anos, abrangendo outras 

dimensões da escola, aumentando o número de funções e usuários. A partir da 

implantação do módulo avaliação, em que os professores cadastram as notas dos 

alunos, foi notória a mudança de atitude dos envolvidos em relação ao Sistema. Foi 

aceito pela maioria como uma ferramenta que poderia ser aperfeiçoada em termos 

operacionais, mas não poderia mais ser extinta da rotina da escola. 

 Como sistema de gestão, no sentido de ferramenta que promoveu a 

modernização tecnológica das escolas e da própria Secretaria de Educação, não há 

o que se questionar, porém há um item no seu menu de opções que sempre foi 

instigante. Os dados cadastrados, de acordo com a programação, combinam-se e 

geram relatórios com as mais diversas informações sobre o aluno, classe1, níveis de 

ensino da escola, rede de ensino e outros.  

                                                 
1
 O Siges, por convenção apresenta uma terminologia com significado próprio para o sistema. 

Apêndice I – Quadro 1- Terminologia do Siges. 
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A magia do Sistema é contar com todos esses dados, atualizados em tempo 

real. Nesses relatórios fica estampado o retrato de uma classe, de uma rede de 

ensino e era isso que me intrigava. Se antes, havia um espaço de tempo entre o 

dado registrado manualmente, a tabulação de toda informação, para posteriormente 

se fazer alguma análise e intervenção, a partir da implantação do Sistema esses 

resultados estão disponíveis no momento do cadastro dos dados.  

 Como é utilizada essa informação? Mesmo estando disponível o acesso, 

essa informação, é utilizada pelos diretores? O Sistema continua sendo visto apenas 

como uma ferramenta que facilitou a movimentação dos dados e registro dos dados 

escolares? Os diretores têm ciência de que os dados disponíveis permitem, em 

tempo real, a visão da escola como um todo, de cada componente curricular e de 

cada aluno em particular? Qual o sentido desses dados para os diretores?  Essas 

foram algumas das indagações que moveram o início este estudo. 

 A cada indagação, uma hipótese se formava e para algumas questões o meu 

fazer diário trazia a resposta. A implantação de um sistema na rede municipal de 

Santos, a princípio, pode caracterizar uma situação pontual, porém as mudanças 

tecnológicas disponibilizam outras informações acessíveis pela Internet2 a todos os 

níveis de ensino, independente da rede na qual a escola esteja inserida. Atualmente, 

a escola dispõe de um conjunto de dados que podem ser valorados e utilizados 

como informação para a tomada de decisão.  

Esta pesquisa, embora apresente o Siges, que foi implantado na rede 

municipal de Santos, estende-se em suas reflexões a um universo maior, pois dados 

                                                 

2
  O nome Internet vem de internetworking (ligação entre redes). Embora seja geralmente 

pensada como sendo uma rede, a Internet na verdade é o conjunto de todas as redes e gateways 
que usam protocolos TCP/IP. Note-se que a Internet é o conjunto de meios físicos (linhas digitais de 
alta capacidade, computadores, roteadores, etc.) e programas (protocolo TCP/IP) usados para o 
transporte de informações (LÉVY, 2000, p. 255). 
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informacionais estão disponíveis em rede, como os resultados do Saresp, Prova 

Brasil, Ideb, Censo Escolar, entre outros e as indagações podem ser semelhantes as 

que dão origem a este estudo. 

 A constatação que muitas inovações tecnológicas agregam-se à vida das 

pessoas sem que elas decidam sobre isso é um fato inquestionável se forem 

observados os aparelhos e dispositivos eletrônicos que vão substituindo os serviços 

e exigem outras habilidades do homem: a antiga catraca do ônibus e o seu cobrador, 

por um cartão eletrônico, o caixa de um banco pelo atendimento eletrônico, são 

apenas simples exemplos que demonstram que as mudanças ocorrem para todos, 

independentemente da classe social e econômica.  

Nestas últimas décadas, destacam-se as inovações nos meios de 

comunicação. Do surgimento do telégrafo à Internet há uma sensação de 

encurtamento de distâncias e de tempo, na forma e modo como ocorre a 

transmissão de informações. Se as pessoas mudam o seu modo de vida, a escola 

também muda com toda essa tecnologia disponível e acessível. Essa mudança vai 

além de destinar espaços na escola para os laboratórios de informática ou 

acrescentar mais um componente curricular – informática educativa ou nome similar 

– à matriz curricular. 

Este estudo pretende seguir outra direção. Propõe-se a investigar a gestão 

escolar investida desse acesso à informação que lhe é disponível. Para se tratar da 

gestão escolar é necessário situar onde ela ocorre - a escola - e as bases que dão 

sustentação a essa instituição. A escola é a “organização educativa” onde a ação é 

resultante de sua finalidade específica: o processo educativo que envolve alunos, 

professores, funcionários, pais e comunidade (LIMA, 2001).  

Como instituição, está inserida em um contexto formal, obedece à hierarquia 
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das leis e normas que a regem. Da Constituição Federal, no referente às bases da 

educação nacional, ao regimento escolar que estabelece as normas próprias de 

cada escola, há um campo de abrangência, moldados pelos princípios e normas que 

toda a nação deve seguir, até a realidade de cada sistema e unidade escolar.  

Um dos princípios da Constituição Federal, no capítulo que se refere à 

educação, é a gestão democrática que, no âmbito escolar, está atrelada à ideia de 

participação do coletivo na tomada de decisões e de autonomia, reconhecendo-se 

que a própria legislação estabelece uma autonomia relativa.  

Apesar dessas limitações, a autonomia é uma conquista, se comparada ao 

poder centralizador da década anterior a 1980, pois de alguma forma há o incentivo 

ao pluralismo de idéias, ao respeito à diferença e à construção de um projeto que 

busque a qualidade da escola. Mesmo estando subordinada a outros órgãos, há 

espaço na organização escolar para tomada de decisão. “As instituições escolares 

adquirem uma dimensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se 

tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas” (NÓVOA, 

1992, p.15). 

 Os dados que os sistemas informatizados apresentam auxiliam na construção 

de imagem mais objetiva e próxima à realidade da escola para a tomada de decisão. 

A equipe gestora pode trabalhar esses dados, contextualizar essas informações, dar 

sentido aos valores brutos apresentados.  

Sem perder de vista que neste momento o propósito é situar o gestor escolar 

na escola que é seu espaço de atuação, é necessário ainda destacar que essa 

escola é uma organização que integra um sistema educacional e, em particular, 

neste trabalho, a rede municipal de Santos, onde foi implantado um sistema 

informatizado para a gestão. Em suma, este trabalho originou-se de dois olhares que 
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se cruzam: a tecnologia informacional que é a marca da atualidade e a escola, na 

figura do diretor de escola. 

Esta pesquisa justifica-se por buscar discutir a atuação do diretor de escola 

sob uma ótica ainda pouco abordada, que é a relação do gestor com os dados 

informacionais que tem à disposição para a tomada de decisão. Constata-se essa 

lacuna na produção científica discente, pelo levantamento realizado por Martins, 

Silva e Tavares (2011) abordando gestão, autonomia e órgãos colegiados – período 

2000/2008, que não apresenta nenhum trabalho similar a este.  

Outro fator que se destaca neste trabalho é a possibilidade de transposição 

deste estudo para outras situações similares, ou seja, mesmo este estudo tendo 

como referência a rede municipal de Santos e o Sistema Integrado de Gestão 

Escolar – Siges, a reflexão aborda a utilização de informações disponíveis pela 

tecnologia da informação, acessíveis ao gestor, na tomada de decisão, 

independente do sistema de ensino ao qual a instituição esteja vinculada. 

Ao se ter claro que esta pesquisa direcionou seu olhar para a utilização de 

dados informacionais pelo diretor de escola, tornou-se necessário estabelecer qual 

aspecto será abordado e o que se pretende com este trabalho. Um mesmo assunto 

pode favorecer muitas abordagens, vários pontos a serem esclarecidos, diversas 

formas de se refletir sobre um mesmo tema. A linha condutora passa a ser a questão 

problema, pois estará de alguma forma traçando a rota e ao estar de fato 

estabelecida, funciona como uma a bússola, que norteará a ação do pesquisador.  

A pesquisa em si torna-se uma engrenagem onde todos os elos se entrosam, 

tendo como referência uma questão problema. A formulação da questão problema 

deste trabalho não surgiu simultaneamente à decisão de iniciar este estudo. Ela foi 

alterada ao longo do processo de pesquisa conforme o encontro de outros estudos 
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abria novos horizontes à reflexão. Moroz e Gianfaldoni (2002, p.42) afirmam que “é 

do confronto entre sua inquietação inicial e a literatura disponível que o pesquisador 

vai chegar à formulação de seu problema de pesquisa”. 

 Se nessa relação de estudo e profissional muitas hipóteses foram surgindo e 

muitas respostas foram dadas, chegou-se a uma que não se tinha a resposta pronta 

e que se julgou estimulante pesquisar, pois poderia preencher uma lacuna e trazer 

contribuição ao conhecimento na área. Esta pesquisa foi incitada pela mudança 

tecnológica associada à introdução de um sistema informacional em uma rede 

escolar e a relação do diretor com os dados informacionais. Daí a questão: quais 

seriam as representações sociais dos diretores de escola sobre a utilização de 

um sistema informacional na gestão escolar? Pretende-se com esta investigação 

conhecer qual o senso comum está sendo construído pelos diretores quanto ao uso 

de um sistema informacional. 

 Ao se responder esta questão tem-se por objetivo buscar uma aproximação 

às representações sociais que estão sendo construídas pelo diretor de escola 

quanto às possibilidades de uso de um sistema informacional que lhe é acessível e 

lhe proporciona atualização imediata ou quase imediata  das informações para a 

gestão escolar. Em outras palavras, compreender as Representações Sociais de 

diretores de escola sobre o uso do Sistema, no espaço de decisão que lhe cabe, 

como gestor de uma organização educativa. 

Em decorrência do objetivo proposto entende-se a abordagem qualitativa seja 

mais indicada. Lüdke e André (1986, p. 46) comentam que nos estudos qualitativos 

“o processo de coleta se assemelha a um funil. A fase inicial é mais aberta, para que 

o pesquisador possa adquirir uma visão bem ampla da situação, dos sujeitos, do 

contexto e das principais questões do estudo” e foi desta forma que foi conduzido 
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este trabalho. 

Os primeiros passos da pesquisa foram importantes para a delimitação 

progressiva do problema, de um campo amplo que seria o do uso de dados 

informacionais para a tomada de decisão, para enfatizar que o que seria estudado, 

as representações sociais e quem seria o sujeito dessa investigação, o diretor de 

escola.   

O processo de coleta de dados foi orientado pela Teoria das Representações 

Sociais (TRS). Vinte diretores de escola responderam a um instrumento tríplice de 

pesquisa composto por associação de palavras, texto de natureza projetiva e  

questões de perfil. Na análise dos dados utiliza-se  a análise do conteúdo e procura-

se “tornar visível o invisível, fazendo perceber o que não se percebe e ver o que 

normalmente não se vê” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p.76). 

 A pesquisa sobre a utilização dos dados informacionais remete a outras áreas 

de conhecimento. Para compreender a adoção de recursos informacionais na gestão 

escolar encontramos em Bio (1996), Dowbor (2008) e Lévy (2000) as reflexões 

sobre as inovações tecnológicas. 

 Os fundamentos sobre a escola como organização educativa, gestão escolar, 

autonomia, avaliação, entre outros, que auxiliam a contextualização da ação do 

gestor escolar foram encontrados em Antunes (2005), Barroso (2000), Bordignon e 

Gracindo (2000), Cury, (2001), Dourado (2000), Freitas et al. (2009), Gómes (2000), 

Lima (2001), Lück (2007), Martins (2002), Nóvoa (1992, 2011) e Sousa (s/d). 

 Para o estudo das representações encontrou-se, em Moscovici (2003), a fonte 

desta abordagem e o detalhamento em autores como: Abric(1998, 2001),  Arruda 

(2002), Farr (1995), Franco (2004), Sá (1995), Souza Filho (1995) e Spink (1993). 

 Quanto aos procedimentos metodológicos esta investigação baseou-se em 
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Bardin(1977), Bogdan e Biklen (1994), Ferreira (2002), Ghedin e Franco 

(2008),Guareschi (1995), Leme (1995), Lüdke e André (1986) e Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998).  

 O relatório da pesquisa está estruturado em cinco capítulos. O capítulo I 

apresenta e contextualiza a origem deste estudo: a implantação de um sistema 

informacional em uma rede de ensino municipal. Para esclarecer esta situação, 

pontuou-se as inovações tecnológicas significativas como uma característica da 

sociedade contemporânea, em que as mudanças ocorrem em todos os setores e 

atingem todas as classes, mesmo ocorrendo de formas e acessos diferenciados. 

Todos são atingidos pelas mudanças tecnológicas e, no caso desta pesquisa, 

destacou-se a escola e seu diretor. 

 Por ser o foco desta pesquisa o uso de dados informacionais e o ambiente 

desta ação a escola, o capítulo II destina-se a fundamentar o entendimento da 

escola como organização educativa, em que a gestão democrática e o exercício da 

autonomia representam papeis centrais, assim como a autoavaliação institucional 

representa um processo passível de concretizar o uso dos dados informacionais 

como subsídio à reflexão e tomada de decisão.  

 O capítulo III continua tratando da escola, reunindo legislação que define a 

educação escolar no Brasil e a rede municipal que é referência deste estudo, onde 

foi implantado o sistema informacional. Nele são destacadas as atribuições  do 

diretor de escola.  

 O capítulo IV apresenta brevemente o referencial que fundamenta e orienta o 

trabalho de campo, a Teoria das Representações Sociais, como possibilidade de 

compreender as dimensões simbólicas em relação ao sistema informacional pelo 

diretor de escola, com abordagem complementar na Teoria do Núcleo Central. 
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O capítulo V discorre sobre o percurso investigativo, apresentando o diretor 

de escola da rede municipal de Santos, sujeito da pesquisa, o instrumento tríplice 

para coleta de dados e a análise do conteúdo. 

 Por fim, as considerações, que não estabelecem o fecho dessa discussão, 

mas que sinalizam questões que podem contribuir para a continuidade da reflexão 

sobre a utilização de dados informacionais pelo diretor de escola com vistas a um 

exercício de gestão que promova o que se espera da educação – melhoria da 

qualidade de ensino por uma autoavaliação da escola pautada em dados 

significativos e sistematizados.  
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CAPÍTULO I 

O CONTEXTO: SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

 

Para situar o uso dos dados informacionais pelo diretor de escola, este 

capítulo apresenta as inovações tecnológicas que impulsionam a sociedade a 

mudanças contínuas e como algumas tecnologias têm sido absorvidas pelas 

organizações educativas com a implantação de sistemas de informação. Descreve a 

criação e a implantação de um sistema dessa natureza em uma rede escolar 

municipal. 

 

1.1. Inovação tecnológica 

 Os tempos atuais são marcados pelo avanço tecnológico. Nas últimas 

décadas a rotina da vida das pessoas foi alterada independente de sua condição 

social. Os equipamentos eletrônicos tomaram espaço nas indústrias, comércio e 

residências e as pessoas se adaptando as novas situações.  

Com maior resistência ou não, a cada introdução de uma nova tecnologia, 

todos tiveram suas vidas afetadas, desde a pessoa mais humilde, que utiliza um 

cartão eletrônico para receber um benefício do governo, até os que têm acesso aos 

aparelhos eletrônicos mais sofisticados e de última geração. Lévy (2000, p.44), 

assim descreve a impregnação da rotina diária de todos pela tecnologia: 

...os computadores do hardware (sensores, memórias, 
processadores etc.) podem ser encontrados em outros lugares que 
não os computadores propriamente ditos: cartões inteligentes, 
terminais de bancos, robôs, motores, eletrodomésticos, automóveis, 
copiadoras, fax, câmeras de vídeo, telefones, rádios, televisões, até 
os nós das redes de comunicação... em qualquer lugar onde a 
informação digital seja processada automaticamente.  
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 Esse conjunto de inovações promove alterações nos hábitos, necessidades e 

costumes na vida das pessoas, tendo como maior destaque o computador que Lévy 

(2000, p.44) define como “uma montagem particular de unidades de processamento, 

de transmissão, de memória e de interfaces para entrada e saída de informações”, 

que se tornou sinônimo de modernização, eficiência e produtividade.  

 Lévy (2000, p.31) relata que se os primeiros computadores eram grandes 

máquinas, nos anos de 1970, “o desenvolvimento e a comercialização do 

microprocessador (unidade de cálculo aritmético e lógico localizada em um pequeno 

chip eletrônico) dispararam diversos processos econômicos e sociais de grande 

amplitude”. 

As novas tecnologias minimizaram as distâncias geográficas e expandiram a 

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

pesquisa e empresas do mundo inteiro.  Mesmo ocorrendo a desigualdade social 

que impossibilita que todos tenham o mesmo nível de acesso às tecnologias, “por 

meio dos computadores e das redes, as pessoas mais diversas podem entrar em 

contato, dar as mãos ao redor do mundo” (LÉVY, 2000, p. 119). 

As novas tecnologias mudaram desde a compra em um modesto centro 

comercial até a mais sofisticada intervenção cirúrgica, isso sem entrar no campo 

econômico e industrial e das comunicações, como a Internet. 

Esta conectividade instantânea de qualquer ser humano, de qualquer 
unidade residencial ou de trabalho, em termos de informação e de 
comunicação, gera, por sua vez, uma dramática transformação nas 
relações humanas: a Internet vem pela primeira vez colocar à 
disposição de qualquer pessoa com os conhecimentos e recursos 
necessários – e se trata aqui de uma condicionante de imensa 
importância – a possibilidade de se comunicar a partir de qualquer 
ponto, com qualquer outro usuário do planeta. Forma-se rapidamente 
o que tem sido chamado de sociedade em rede. A Internet é 
simplesmente o sistema de suporte organizado à comunicação 
planetária (DOWBOR, 2008, p. 23-24). 
 

Os avanços da tecnologia de comunicação ocorreram de forma mais ágil e 
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rápida após a invenção do telégrafo elétrico, depois pelos meios de comunicação de 

massa e chegando aos nossos dias com a rede de comunicação – Internet. “Se o 

século XX foi o século da produção industrial, dos bens de consumo durável, o 

século XXI será o século da informação, da sociedade do conhecimento” 

(DOWBOR, 2008, p. 37). 

As mudanças vão muito além da introdução no mercado comercial de novos 

aparelhos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos de comunicação evoluíram de 

grandes máquinas de alto custo a aparelhos populares, com diminuição de tamanho, 

cabos e fios e ainda comercialização com preços acessíveis às camadas de menor 

poder aquisitivo. 

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

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

Os avanços na tecnológicos da informação e do conhecimento trouxeram os 

sistemas informacionais.  A revolução informacional é marcada pelo avanço das 

telecomunicações, dos meios de comunicação – mídia - e novas tecnologia de 

informação.  

Nesse cenário de desenvolvimento tecnológico, temos na informática um 

novo campo de conhecimento, com conceitos próprios e várias áreas de 

especialização. O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (1996), define a 

informática como o “ramo do conhecimento dedicado ao tratamento da informação 

mediante o uso de computadores e demais dispositivos do tratamento de dados”.  

Bio (1996) destaca que o termo “sistema” é utilizado em várias áreas de 

conhecimento, mas traz em si o sentido de conjunto de elementos que se 
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organizam.  

  O autor, ao tratar de tecnologia de informação, considera sistema como: 
 

um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, 
ou partes que interagem formando um corpo unitário e complexo. No 
entanto, é preciso distinguir sistemas fechados, como as máquinas, o 
relógio, etc., dos sistemas abertos, como os sistemas biológicos e 
sociais: o homem, a organização, a sociedade (p.18). 

 

 Dowbor (2008) esclarece que um sistema de informação permite organizar, 

coletar, processar, transmitir e disseminar dados. Em um sistema de informação 

várias partes trabalham juntas, com o objetivo de um fluxo mais confiável e menos 

burocrático. Um sistema de informação bem desenvolvido permite maior agilidade e 

organização dos dados, redução de custos e ganho de produtividade.  

O autor destaca que a informática, associada às telecomunicações permite: a) 

estoque de forma prática, cada vez mais simples de um grande volume de 

informação; b) acesso de banco de dados sociais e individuais de uso simples e 

prático; c) transmissão da informação de forma flexível, de baixo custo e preciso; d) 

integração da imagem fixa ou animada, do som ao texto; e) manejo de sistemas sem 

ser especialista, isto significa que a utilização de um sistema não necessita que o 

usuário aprenda uma linguagem de programação. 

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

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

redes sociais podem ter “o processo pouco mais complicado que o da aprendizagem 

do uso da máquina de escrever, mas exige também uma mudança de atitudes frente 

ao conhecimento de forma geral, mudança cultural que esta sim é freqüentemente 

complexa.” 

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

que são associados a esses dados geram uma informação. Assim a um mesmo 
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dado podem ser associados diversos valores, conforme o contexto e todas as 

variáveis possíveis. Esse dado visto com o valor a ele atribuído torna-se uma 

informação. Experiências anteriores envolvendo essa informação remetem ao 

conhecimento, que é um dos indicadores para a utilização dessa informação. 

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

assim apresenta tais conceitos: 

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

 A gama de dados oferecidos pela tecnologia de informação e a forma como 

são trabalhados é que se torna essencial na utilização da tecnologia. Ganha-se 

tempo para o acesso aos dados e espaço para o armazenamento de informações, 

mas é o homem e não a máquina que fará a diferença no aplicativo desse 

conhecimento. Dowbor (2008, p. 9) esclarece que:  

As tecnologias em si não são ruins. Fazer mais coisas com menos 
esforço é positivo. Mas as tecnologias sem a educação, 
conhecimentos e sabedoria que permitem organizar o seu real 
aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior 
escala os mesmos erros. 
 

 As tecnologias do conhecimento incidem também na área da educação. As 

inovações tecnológicas levam a escola a rever seus objetivos como instituição 

educacional. 

Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das 
competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso 
profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira. A segunda 
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constatação, fortemente ligada à primeira, diz respeito à nova 
natureza do trabalho, cuja parte de transação de conhecimentos não 
para de crescer. Trabalhar quer dizer, cada vez mais aprender, 
transmitir saberes e produzir conhecimentos (LÉVY, 2000, p.157). 
 

 A esse cenário, a Prefeitura Municipal de Santos responde com políticas 

expressas em seu Plano Municipal de Educação e no currículo escolar, tanto pela 

utilização de equipamentos como laboratórios de informática, telas digitais dentre 

outros recursos tecnológicos disponíveis, como também no campo administrativo, 

onde ocorre o cadastro de alunos, como o Censo Escolar que gera dados em que é 

possível mapear toda a população educacional. 

 Essa aplicação de inovação tecnológica se estende aos vários campos de 

atendimento do aluno: assistência social – Bolsa Família; condições de vida – Índice 

de Desenvolvimento Humano; educação -  Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, Prova Brasil, índice de analfabetismo; além de informações sobre finanças, 

população, saúde entre outras, que proporcionam uma visão multifacetada do aluno, 

da escola e da rede escolar onde o aluno está inserido. 

 

1.2. Implantação de um sistema informacional para a gestão escolar em uma 

rede de ensino3   

  Acompanhando os avanços de tecnologia de informação, a prefeitura de 

Santos, em uma proposta de modernização administrativa, implantou em 2006, na 

rede escolar, o Sistema Integrado de Gestão Escolar – Siges, que é um sistema 

informacional resultante da parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria 

de Gestão do município. O endereço eletrônico de acesso ao sistema é 

www.egov.santos.sp.gov.br/sigesproxy . 

                                                 
33

 No site do Inep encontra-se o detalhamento da implantação do Siges. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/detalhes.asp?pub=4407# Acesso em 28/09/2011. 
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 No início do desenvolvimento do Siges estava previsto somente o módulo 

alunado e o objetivo era um sistema que fornecesse os dados necessários à 

aquisição de uniformes para os alunos da rede escolar municipal, com dados 

precisos tanto em relação à quantidade de alunos, como os tamanhos que deveriam 

ser adquiridos. Para se obter as informações a que se destinava, o Sistema foi 

desenvolvido para executar a rotina de burocrática das secretarias das escolas que 

envolviam a movimentação de alunos. 

 O Siges é um sistema desenvolvido para Word Wide WEB4, que significa rede 

de alcance mundial, WEB ou www  e seus  documentos em hipermídia5 são 

interligados e executados pela Internet. Encontra-se em Lévy (2000, p. 106) que “um 

sistema de interconexão e de pesquisa de documentos como a World Wide Web tem 

a capacidade de transformar a Internet em um hipertexto6 gigante, independente da 

localização física dos arquivos de computador”. 

 A informatização das escolas pelo Siges não se limitou a um sistema de 

cadastros, nem a utilização de um software7 disponível e a ser customizado às 

especificidades da rede municipal. Os técnicos em informática do Departamento de 

Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - Detic, da Secretaria de 

                                                 
4  WWW – Abreviação de World Wide Web. Geralmente chamada apenas de Web, foi 
desenvolvida originalmente nos laboratórios do CERN em Genebra. Atualmente o desenvolvimento 
da Web é supervisionado pelo World Wide Web Consortium (http://www.w3.org). De forma 
simplificada, a Web pode ser descrita como um sistema de hipermídia para a recuperação de 
informações através da Internet. (LÉVY, 2000, p.259) 
 
5  Hipermídia integra texto com imagens, vídeos e som, geralmente vinculados entre si de 
forma interativa (LÉVY, 2000, p. 254). 
 
6  Hipertexto – uma forma não-linear de apresentar e consultar informações. Um hipertexto 
vincula as informações contidas em seus documentos (ou “hiperdocumentos”, como preferem alguns) 
criando uma rede associações através de hyperlinks ou, mais simplesmente, links (LÉVY, 2000, p. 
254). 
 
7  Software – “um programa de computador. O software consiste de um conjunto de instruções 
em linguagem de máquina que controlam e determinam o funcionamento do computador e de seus 
periféricos” (LÉVY, 2000, p. 258). 
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Gestão, juntamente com os educadores designados pela Secretaria de Educação, 

que se tornaram os responsáveis pelo sistema na Seduc, iniciaram os estudos para 

o seu desenvolvimento. Coube aos funcionários do Detic a parte técnica de 

informática e à Secretaria de Educação fornecer a eles as informações relativas à 

educação municipal.   

 Bio (1996, p. 45) destaca a necessidade da interlocução entre o usuário de 

um sistema e a equipe responsável pelo seu desenvolvimento. 

A essência do planejamento e do controle é a tomada de decisões. 
Esta, por sua vez, depende de informações oportunas, de conteúdo 
adequado e confiável. Isto pressupõe certo grau de consciência por 
parte dos executivos sobre os processos decisórios em que estão 
envolvidos e o desenvolvimento de um sistema de informação 
sintonizado com as necessidades de informação desses processos 
decisórios (o que leva à conclusão de que tal objetivo somente pode 
ser atingido com um trabalho integrado de executivos e especialistas 
em sistemas, que envolve um mínimo de condições de diálogo entre 
ambos). 
 

 A programação do Siges atende ao segmento relacionado ao cadastro das 

movimentações de alunos e professores com os módulos Alunado e Atribuição e o 

cadastro dos resultados de avaliação, com o módulo Avaliação.  Ao ser desenvolvido 

em linguagem e bases estruturais amplas, que interligam os três módulos, tem a 

vantagem de migrar as informações de um módulo para outro. Assim, o cadastro é 

feito uma única vez, economizando tempo e diminuindo o risco de erros. Por ser on-

line, a informação e atualização sempre ocorrem em tempo real. Os dados 

cadastrados migram conforme o que foi programado e são armazenados em um 

banco de dados, em que o histórico das movimentações é arquivado. 

 O sistema procurou manter as características da rede municipal, sendo 

construído de acordo com sua estrutura e normas vigentes. Durante o 

desenvolvimento do primeiro módulo, doze escolas puderam ter acesso a um 

ambiente de teste e simular as movimentações que estavam sendo propostas e 
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sugerir adaptações. A participação dos usuários durante a fase de construção 

permitiu que os responsáveis pelo sistema na Seduc e técnicos de informática 

trocassem maior número de informações e programassem ações para minimizar as 

dificuldades que pudessem advir no momento de sua implantação. Após a 

implantação do sistema, manteve-se a mesma linha de comunicação, pois o objetivo 

sempre foi que o Siges atendesse às necessidades da Secretaria de Educação e 

não que a Secretaria se moldasse a um sistema pronto e fechado. Assim rompeu-se 

a rotina de trabalho, sem, no entanto desprezar padrões já estabelecidos na rede de 

ensino.  

 Reuniões com diretores e funcionários das secretarias das UMEs8 foram 

constantes durante o processo de implantação de cada módulo do sistema e tinham 

por objetivo apresentar o sistema, sua operacionalização, e possibilidades de 

utilização. Além desses encontros, foi constituído um grupo de monitores do Siges, 

que percorriam as UMEs para acompanhar a implantação do sistema e orientar os 

usuários.  

A ideia inicial de se desenvolver um sistema de informação ocorreu em 2005 

quando  a Secretaria de Educação apresentou a necessidade de melhorar, agilizar e 

dar transparência aos procedimentos administrativos que envolviam alunos, 

professores e funcionários em geral.  

A Secretaria de Educação, ao adotar a política de distribuir uniformes a todos 

os alunos, passou a ter um grande trabalho de planejamento e logística para efetuar 

a ação a que se propunha. A aquisição de uniformes demanda um processo de 

licitação que se inicia pelo menos seis meses antes do início das aulas. É necessária 

uma previsão de artigos – uniforme e tênis - para cada numeração. A proposta inicial 

                                                 
8
  UME – as escolas da rede municipal passaram a ter a denominação Unidade Municipal de 

Educação, conforme Lei Complementar nº 572, de 05 de junho de 2006.  
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de desenvolvimento do sistema era cadastrar os uniformes dos alunos e ao ser 

desenvolvido, o sistema passou a ter uma abrangência maior.  

 Antes da implantação do sistema, 2.000 crianças em idade de atendimento 

em educação infantil constavam em lista de espera, aguardando vaga para 

matrícula. O estudo para esse atendimento era difícil, pois os pais faziam inscrições 

em várias escolas, dificultando o gerenciamento dessa demanda de crianças não 

atendidas, principalmente nas creches.  

Outro fator que se apresentava como dificultador para a administração eram 

os dados imprecisos, pois havia uma grande defasagem de tempo entre a 

informação dada pela escola em relação ao número de alunos matriculados e 

frequentes e a tabulação de toda a rede. Quando se concluía os estudos com base 

nos dados informados, esse resultado muitas vezes já não era mais compatível com 

a realidade. Utilizava-se então uma data-base sempre retroativa para o cálculo de 

merenda, materiais, livros, uniformes, etc., sendo as estimativas sempre feitas em 

dados com defasagem de tempo. 

Uma das funções da Secretaria de Educação consiste em atender o munícipe 

que procura vaga em uma das Unidades Municipais de Educação - UMEs. Esse 

aluno deve ser encaminhado para fazer matrícula na escola mais próxima de sua 

residência. Havia uma grande dificuldade para se verificar qual unidade de educação 

dispunha de vaga para o atendimento, uma vez que a informação fornecida pela 

escola no início de cada mês era alterada à medida que ocorriam movimentações de 

matrículas e transferências na própria escola. 

No Sistema, o Módulo Alunado foi o primeiro a ser implantado. O 

desenvolvimento do Módulo Alunado foi muito além do cadastro de uniformes 

previsto inicialmente, pois informatizou as secretarias das UMEs. Os documentos 
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das secretarias não eram padronizados e, dentro da própria rede, ocorriam 

procedimentos diferentes para uma mesma situação. Entre outros problemas isso 

ocasionava que a movimentação de alunos não sendo imediata, possibilitava um 

aluno estar matriculado ou inscrito em duas ou mais escolas ao mesmo tempo.  

Com o Siges, todos os alunos da rede municipal são cadastrados e a 

movimentação é feita em tempo real. Como o sistema não permite duplicidade de 

informação, e não havendo a possibilidade do aluno estar matriculado em duas 

escolas ao mesmo tempo, tem-se sempre o número exato de alunos. Com este 

módulo ocorreu a padronização dos documentos que tramitam nas secretarias das 

escolas, como protocolo de inscrição, declaração de transferência entre outros, 

uniformidade dos procedimentos, desburocratização do setor e agilidade na 

execução das tarefas.  

O módulo Alunado compreende as informações sobre todas as escolas e 

alunos ativos ou não. O acesso é feito selecionando no menu os campos alunado e 

alunos vagas, onde se tem o cadastro das Unidades Municipais de Educação e de 

todos os alunos ativos na rede, os que estão em situação de inscrição, aguardando 

matrícula e os que concluíram curso ou solicitaram transferência para outra rede de 

ensino.  

Esse módulo foi um marco diferencial em relação às inscrições de alunos. Em 

setembro de 2006 foi aberto pela primeira vez no Siges o período de inscrição para 

creche. Por ser on-line e não permitir duplicidade, a lista de espera de vagas para as 

creches nesse ano passou de 2000 para 800 inscritos. Pelo Siges tem-se o número 

de demanda atendida, as vagas disponíveis e a lista de espera de cada escola, 

possibilitando o encaminhamento do munícipe para a escola mais próxima de sua 

residência, além de possibilitar à própria Secretaria de Educação estudos sobre as 
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regiões críticas do município onde há carência de vagas. 

O processo de compra e distribuição de uniformes de alunos também foi 

beneficiado com a praticidade do sistema. O setor responsável faz a previsão de 

compra consultando o Sistema ao término do ano. No início do ano, a empresa 

fornecedora recebe um relatório do Siges, com a quantidade de alunos por tamanho 

e por classe e entrega os uniformes diretamente nas escolas. 

A procura de qualquer aluno, independente de sua situação no sistema, se faz 

pela sequência menu – Alunado – Aluno – Busca Aluno. A inserção de um aluno se 

inicia pela busca, preenchendo qualquer um dos campos da tela. Se já for 

cadastrado aparecerá em que situação se encontra o aluno pesquisado, mesmo que 

já seja concluinte de curso ou que não esteja mais ativo em classe por transferência 

ou cancelamento da matrícula. 

 Em relação aos professores, o Estatuto do Magistério Público Municipal de 

Santos prevê o processo de remoção, que é a possibilidade do professor efetivo 

trocar o seu local de trabalho. A organização de início de ano envolve professores e 

especialistas de educação - supervisor de ensino, diretor de escola, assistente de 

direção, orientador educacional e coordenador pedagógico. O processo de atribuição 

de aulas/cargos que atinge cerca de 3000 profissionais da educação, entre 

professores efetivos, substitutos e outros funcionários, era feito manualmente, 

ocasionando um processo lento e ultrapassado diante da tecnologia atual.  

O módulo Atribuição veio suprir essas necessidades. Neste módulo estão 

cadastrados professores, especialistas de educação e funcionários das escolas e 

Secretaria de Educação.  

A cada ano, após o estudo de demanda de alunos, atualiza-se no sistema a 

confirmação de período e jornada dos professores. O processo de remoção está 
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integralmente informatizado. Os interessados fazem a inscrição no sistema, optam 

pelas escolas do seu interesse, em ordem de preferência e o sistema faz o 

cruzamento de dados e defere ou não a solicitação de remoção.  

O Estatuto do Magistério Público Municipal de Santos prevê a atribuição de 

aulas/cargos em situações de ex-ofício e fixação de sede. Estes eventos também 

são contemplados pelo Sistema. 

O professor que em sua jornada atual está atuando no ensino fundamental, 

educação de jovens e adultos, educação especial e ensino profissionalizante, será 

alocado, no sistema, pelo diretor da escola onde ministra aulas, na turma que lhe for 

designada. Este processo do Módulo Atribuição é um pré-requisito para registro da 

avaliação no Siges pelos professores. 

No processo de avaliação, antes da implantação do módulo Avaliação no 

Siges, os professores registravam as notas bimestrais e finais em papeletas, que 

eram entregues ao coordenador pedagógico, que as colava em um documento 

denominado consolidado e, a partir daí, eram feitos os levantamentos dos resultados 

obtidos pelos alunos e as notas transcritas para boletins e outros documentos 

escolares. Após a tabulação de dados pela escola e o levantamento geral da rede 

pela Secretaria de Educação, é que era possível fazer um diagnóstico das 

dificuldades apresentadas e o planejamento das ações a serem realizadas.  

Em 2007, os secretários de unidade escolar digitaram no sistema as notas e 

resultado nas atas de resultado final e, em 2008, o Módulo Avaliação foi implantado. 

Os professores alocados nas classes cadastram aulas previstas e dadas, faltas e as 

notas bimestrais e síntese final9.  Alguns procedimentos no sistema precedem as 

ações do professor no que se refere ao cadastro de notas. É necessário ter 

                                                 
9  No Siges, por convenção o termo 5º conceito refere-se a nota atribuída como síntese final. 
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cadastrado a matriz curricular, a periodicidade de cada curso – bimestral, semestral, 

anual e o período de digitação da avaliação. 

Ao término de cada bimestre, é feito o registro do Conselho de Classe no 

Sistema e ao término do ano ou semestre, conforme o curso, após o registro da 

síntese final e deliberação do Conselho de Classe, é cadastrado o resultado final de 

acordo com o Regimento Escolar das Escolas Municipais de Santos. 

O professor somente tem acesso às telas de digitação da avaliação durante o 

período em que é previamente liberado o Sistema, porém está previsto que tanto a 

avaliação bimestral, síntese final ou resultado final podem sofrer revisão ou inclusão 

e nesta situação, os membros da equipe técnica, pelos seus perfis de usuários, 

podem fazer a retificação em tela própria. 

No sistema, o acesso é feito por menu – avaliação – resumo de aulas, faltas, 

avaliação, resultado final, retificação, administração avaliação, síntese avaliação.  

Os três módulos, apresentados isoladamente, formam um tripé, pois pela 

estrutura de desenvolvimento do Sistema as informações migram de um campo para 

outro. No início do ano, a UME cadastra os cursos, define as classes e a capacidade 

de cada uma, e distribui os alunos nas classes. Os professores são alocados ou 

confirmados em suas escolas. Alocados pelo diretor em suas turmas, os professores 

cadastram as avaliações dos alunos. Essas avaliações geram um resultado final que 

irá definir o curso que o aluno irá freqüentar no próximo ano. Esta é uma visão 

simplificada do funcionamento do Siges, que procura mostrar como os três módulos 

estão interligados. 

 A implantação do Siges proporcionou: reunião em um único banco de dados 

informações que anteriormente eram fragmentados em diversos formulários; acesso 

a dados atualizados em tempo real para aquisição de materiais ou gêneros diversos, 
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encaminhamento do aluno para a escola mais próxima de sua residência; 

visualização da toda demanda atendida, de vagas disponíveis e lista de espera de 

cada UME; identificação das regiões mais carentes em vagas para creche e 

proposição de medidas para atender o maior número de crianças; melhor 

organicidade no processo de compra e distribuição de uniformes escolares; a 

análise imediata dos resultados das avaliações bimestrais e resultados finais; acesso 

e transparência a todas as movimentações relativas a alunos e professores; 

padronização dos procedimentos e documentos; organização e distribuição na rede 

dos funcionários, professores e especialistas de educação com maior transparência 

e eficiência.  

  Diversas portarias10 foram publicadas reconhecendo o Siges como via oficial 

de informações que envolvem os alunos, professores, gestores e avaliação do 

rendimento dos alunos. Dentre as publicações, a que dispõe sobre diretrizes para 

elaboração do Plano Escolar e Proposta Pedagógica das UMEs indica os relatórios 

do Sistema que devem compor o documento. 

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

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

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

por sua relevância social e seu caráter inovador.  

O Siges recebeu também o Prêmio Inovação em Gestão Educacional - 2008. 

O Prêmio Inovação em Gestão Educacional foi instituído pelo Ministério da 

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

Educacionais Anísio Teixeira – Inep e tem por objetivo identificar experiências 

inovadoras em gestão educacional e disseminá-las. O projeto apresentado está 

                                                 
10

  Anexo I - Atos legais e documentos relativos ao Siges. 
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disponível no Banco de Experiências Inovadoras em Gestão Educacional / Inep11. 

 O Siges continua em constante manutenção e melhoria dos módulos já 

existentes e caminha para a implantação de novos módulos como a freqüência dos 

alunos e boletim on-line, que permitirá aos pais acompanharem os resultados das 

avaliações.  

 O sistema gera relatórios12 com as informações cadastradas, sempre 

atualizadas em tempo real, conforme as movimentações do sistema. Lévy (2000, p. 

52) cita que “a informação digitalizada pode ser processada automaticamente, com 

um grau de precisão quase absoluto, muito rapidamente e em grande escala 

quantitativa”. 

  Os relatórios que o Sistema apresenta são desenvolvidos pelos técnicos do 

Detic. A elaboração dos relatórios parte da necessidade de informação por algum 

setor da Secretaria ou da escola que os utilizam como fonte de dados. Os relatórios 

oferecem vários tipos de consulta, desde o geral como a rede de ensino ou 

específico de um aluno, dependendo de como foi feita a estrutura de 

desenvolvimento de cada relatório e sua finalidade. 

 Os relatórios disponíveis oferecem dados sobre a organização da rede 

escolar municipal, como número de alunos por escola, por nível de ensino, por 

curso, por turma, vagas disponíveis, divergência de idade/ série, incluídos por 

unidade, inscrições, matrículas, movimentação de alunos, vagas, distribuição de 

uniformes, quadros de classes e salas, distribuição dos profissionais, com suas 

jornadas, por escola, cargo, por classe, componente curricular, com quantidade 

                                                 
11  Acesso ao banco de experiências inovadoras 
http://laboratorio.inep.gov.br/wrappers/LaboratorioNovo/Busca/BuscaDetalhes/resumo/219/2008. 
Acesso em 10/08/2010 
12  Por esta pesquisa estar centrada no diretor de escola, o Apêndice II apresenta somente os 
relatórios de acesso do perfil equipe técnica: diretor de escola, assistente de direção, orientador 
educacional e coordenador pedagógico. 



43 

 

numérica e relação nominal, movimentação de funcionários e de jornadas, entre 

outros.  

 Os relatórios da avaliação apresentam dados sobre os resultados bimestrais 

por classe, aluno, componente curricular, índices de aproveitamento da rede, por 

nível de ensino, escola, classe e dados sobre resultados finais como índice de 

aproveitamento de aluno por escola, por nível de ensino, índice de promoção / 

retenção, porcentagem de retenção em componentes críticos13 por classe, entre 

outros.  

 O Siges assume um caráter político a partir do Plano Municipal de Educação 

– PME, que faz a seguinte referência ao Sistema: “Atualmente o Sistema de Gestão 

Escolar – Siges – informatiza e atualiza os resultados da avaliação municipal, de 

forma imediata, os quais são sintetizados e otimizados de forma instantânea pelas 

escolas e pela Secretaria de Educação, promovendo ações mais rápidas e eficazes.” 

 O mesmo documento, ao destacar que no Plano Nacional de Educação (PNE) 

consta como prioridade o desenvolvimento de sistemas de avaliação e informação 

em todos os níveis e modalidades, cita o Siges como uma ferramenta que auxilia 

esse processo na rede municipal: 

As escolas municipais participam das avaliações propostas pelo 
INEP/MEC – (Saeb e a Prova Brasil) e pelo Estado de São Paulo 
SARESP e hoje contam com um Sistema Integrado de Gestão 
Escolar – SIGES.  
O SIGES nasceu da necessidade de desburocratizar a dinâmica de 
atendimento aos alunos. Aos poucos, o sistema foi se aprimorando e 
agregando toda a movimentação de professores e especialistas de 
educação efetivos da rede. 
 

 
O Siges é um sistema desenvolvido para a gestão escolar, isso significa que a 

escola é o ponto de origem e convergência das ações e movimentações do sistema. 

Para explicitar esse processo, deve-se entender o que é escola, como se organiza e 

                                                 
13  Índice de retenção, por componente curricular, igual ou acima de 20%. 
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qual o espaço de decisão de seu gestor.  

Autores como Nóvoa (1992) e Lima (2001) reforçam a ideia que a escola é o 

lócus intermediário de decisão. Se o Siges disponibiliza dados que podem subsidiar 

a tomada de decisão e se há esse espaço na escola, o próximo capítulo se propõe a 

apresentar a escola como organização educativa, com autonomia mesmo que 

relativa,  para tomada de decisões pelo diretor de escola. 
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CAPÍTULO II 

A ESCOLA COMO ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA: GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

AUTONOMIA 

 

Este capítulo apresenta a escola, que como a sociedade em geral, vem 

assimilando as mudanças tecnológicas do seu tempo. Para contextualizar a questão 

problema que originou este estudo, foca-se a escola como organização educativa, 

regida por uma legislação própria, inserida em um sistema escolar, que tem por um 

dos seus princípios a gestão democrática e destaca-se, em particular, a rede de 

ensino que dispõe de um sistema de informação – Siges. Busca-se neste capítulo 

entender a organização formal da escola e o espaço disponível para o diretor tomar 

decisões. Ressalta-se ainda, que o Siges favorece essa organização, porém pode ir 

além da visão burocrática, ao disponibilizar dados que permitem ao diretor 

ultrapassar “o que se fala” sobre organização escolar e de fato consolidar a sua 

gestão com informações atualizadas sobre sua escola. 

   

2.1. A escola como organização educativa 

 O olhar sociológico sobre o processo de educação, segundo Gómez (1998), 

aponta que o ser humano utiliza mecanismos e sistemas externos de transmissão de 

suas conquistas sociais, para garantir a sobrevivência das novas gerações. Em 

grupos reduzidos e sociedades primitivas, essa aprendizagem das conquistas 

sociais e a educação da geração mais jovem aconteciam de uma forma direta. A 

complexidade e diversificação das tarefas das sociedades contemporâneas 

concorreram para que, no decorrer da história, surgissem diferentes formas de suprir 

as deficiências nesse processo de socialização direta às gerações mais jovens, 
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como a figura do tutor, preceptor até a escola formalmente instituída.  Mesmo a 

escola não operando como única instância de reprodução da comunidade social, 

pois a família, grupos sociais e meios de comunicação também exercem essa 

influência, o autor conclui que  

A escola, por seus conteúdos, por suas formas e por seus sistemas 
de organização, introduz nos alunos/as, paulatina, mas 
progressivamente, as idéias, os conhecimentos, as concepções, as 
disposições e modos de conduta que a sociedade adulta requer 
(p.14). 
 

 Por prestar-se a essa função social específica a escola afirma-se como uma 

instância educativa especializada, que separa o aprender do fazer, com a relação 

pedagógica no quadro de classe e uma nova forma de socialização escolar, que 

progressivamente tornou-se hegemônica (CANÁRIO, 2005). Para o autor, a “escola 

é uma forma, é uma organização e é uma instituição” (p.62).  

 A dimensão instituição se refere, segundo o autor, a um conjunto de valores 

estáveis e intrínsecos, com um papel central na integração social e preparação para 

a inserção na divisão social do trabalho. A escola desempenha o papel “fundamental 

de unificação cultural, linguística e política, afirmando-se como um instrumento 

fundamental da construção dos modernos estados-nação (p.63). 

 Com relação à forma, o autor refere-se a uma nova maneira de conceber a 

aprendizagem, baseada na “revelação, na cumulatividade e na exterioridade” (p.62) 

e por possuir autonomia própria, pode existir “independentemente da organização  e 

da instituição escolar” (p.62). Trata-se de uma “escolarização das actividades 

educativas não escolares” (p.62). A forma refere-se a conferir à escola quase o 

domínio da ação educativa, excluindo dela os saberes não escolares. 

  No aspecto da organização, o autor destaca a viabilidade dos sistemas 

escolares modernos, que transformaram o ensino de uma ação individual, mestre-

aluno, para o ensino simultâneo, professor-classe. Essa organização é caracterizada 
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pelos modos específicos de “organizar espaços, os tempos, os agrupamentos dos 

alunos e as modalidades de relação com o saber” (p.62). 

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

(2001), Nóvoa (1992), Canário (2005), entre outros. 

 Sob o olhar de Lima (2001), a escola é entendida como “organização 

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

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

Assim, a escola como organização educativa tem princípios e procedimentos que 

estão relacionados à ação de coordenar todos os envolvidos no processo educativo, 

tendo em vista atingir aos objetivos e preferências a que se propõe (LIMA, 2001). 

 No que se refere à organização escolar, Lima (2001) cita quatro modelos de 

organização: modelo político, modelo de sistema social, modelo racional/burocrático 

e o modelo anárquico. 

 No modelo político sobressai a diversidade de interesses ideológicos e 

objetivos não partilhados por todos. O autor destaca neste modelo “a importância do 

poder, da luta e do conflito, e um tipo de racionalidade – a racionalidade política” (p. 

17). Por suas características, e por ser a escola pública controlada pelo Estado, esta 

organização tem poucas condições de ser aplicada, embora em alguns momentos 

históricos, ressalta o autor, os elementos característicos deste modelo sejam 

importantes para o estudo da escola. 

 O modelo de sistema social apresenta os processos organizacionais mais 

como fenômenos espontâneos do que a intenção de ação organizacional. Para o 

autor, este modelo privilegia “o consenso, a adaptação ao ambiente, a estabilidade” 

(p.19). Tal qual o modelo político, o modelo de sistema social não é dominante nos 

estudos sobre a organização escolar. 
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O modelo racional/burocrático apresentado por Lima (2001), dá ênfase ao 

consenso e a clareza dos objetivos organizacionais e admite a existência de 

processos e tecnologias claros e transparentes. A ação organizacional é proveniente 

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

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

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

 A escola como organização, segundo Lima (2001), torna-se burocrática pela 

rigidez das leis e dos regulamentos, na hierarquia, na organização formal, na 

especialização e em outros elementos que são comuns às grandes organizações 

consideradas burocráticas. 

 Lima (2001) destaca a desconexão entre o que a escola apresenta como 

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

modelo burocrático apresenta papéis bem definidos, rigidez, hierarquia de cargos e 

especialização. Em um universo que o autor denomina como “não oficial”, aparecem 

“os conflitos organizacionais, a definição problemática dos objetivos, as dificuldades 

impostas por uma tecnologia ambígua e as estruturas informais.” (p. 28). Situa-se 

assim o modelo anárquico de organização. 

 O modelo anárquico se contrapõe ao modelo racional por apresentar objetivos 

que não são considerados claros e conflitantes e as tecnologias dúbias e incertas. 

  Para Lima (2001), o modelo anárquico apresenta três indicadores 

fundamentais: 1) inconsistência e definição insuficiente dos objetivos e da 

intencionalidade da organização; 2) falta de clareza dos membros da organização 

quanto a processos e tecnologia; 3) níveis de participação dos membros oscilante de 

uma ocasião para outra.  

 Lima (2001) salienta que a imagem de anarquia organizada não abrange juízo 
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de valor ou crítica negativa, nem tampouco o sentido de indicar má organização, ou 

mesmo, desorganização, mas o contraste com a organização burocrática. Significa 

desconexão entre estruturas, atividades, objetivos, decisões e realizações. 

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

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

de seus elementos são desligados, se encontram relativamente independentes, em 

termos de intenções e de acções, processos e tecnologias adoptados e resultados 

obtidos, administradores e professores, professores e professores, professores e 

alunos etc” (LIMA, 2001, p. 33). 

 A imagem da anarquia organizada também é representada pela metáfora do 

caixote do lixo (Lima, 2001), pela “falta de intencionalidade de certas acções 

organizacionais e de contrapor ao modelo burocrático e ao seu conhecido circuito 

seqüencial – identificação do problema, definição, selecção da solução, 

implementação e avaliação” (p. 33). O autor explica que, posto desta forma, exclui a 

ideia de que somente se age mediante a um problema formulado com clareza e que 

muitas vezes na organização escolar, não se sabe qual é a questão, se não quando 

se descobre a resposta. 

A escola como organização não é exclusivamente burocrática, nem 

exclusivamente anárquica, porém a escola está “formalmente organizada e 

estruturada de acordo com o modelo imposto uniformemente em todo país” (LIMA, 

2001, p. 40). 

Lima (2001) destaca que o termo anarquia não exprime a ideia de má 

organização, mas outra forma de organização que contrasta com uma organização 

racional/burocrática. Ele salienta que não se trata de ausência de chefia ou direção, 

mas “desconexão relativa entre elementos da organização” (p.46). 
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A escola não tem um modelo exclusivo de organização, pois ora apresenta 

um modo de funcionamento denominado por Lima (2001) por conjuntivo, ora 

disjuntivo. Dessa forma, na escola “...ora se ligam objectivos, estruturas, recursos e 

actividades e se é fiel às normas burocráticas, ora se promove a sua separação e se 

reproduzem regras alternativas; ora se respeita a conexão normativa, ora se rompe 

com ela e se promove a desconexão de facto (p.47). 

Lima (2001) ressalta a existência dos dois modelos em uma mesma 

organização, podendo até haver a preponderância de um deles, mas não a 

hegemonia total de um. “A escola não será, exclusivamente, burocrática ou 

anárquica14. Mas não sendo exclusivamente uma coisa ou a outra poderá ser 

simultaneamente as duas” (p. 47). 

A escola como organização, independente se de uma forma racional ou não, 

é um espaço onde se tomam decisões. Para Nóvoa (1992), entre uma percepção 

micro - sala de aula, e um olhar macro - as instâncias de decisões superiores, está 

se privilegiando o nível meso, a própria escola como espaço de intervenção e para o 

autor “a identificação das margens da mudança possível implica a contextualização 

social e política das instituições escolares, bem como a apropriação ad intra dos 

seus mecanismos de tomada de decisão e das suas relações de poder” (p.16). 

O estudo da escola como organização ressalta o espaço para tomada de 

decisão, que Nóvoa (1992) situa a nível meso e no caso em particular deste estudo, 

dispõe de um sistema informacional que além de facilitar o trâmite burocrático da 

escola, oferece dados para uma análise que antecede a ação. 

 

                                                 
14

   Texto em destaque no texto original. 
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2.2. A escola e a gestão democrática 

  Para Lück (2007), a gestão corresponde à dinâmica de gerir  sistema de 

ensino como um todo, em seus diversos níveis de organização, afinando as políticas 

públicas nacionais, macro sistema, com o micro sistema, possibilitando um processo 

de  

... implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos 
das escolas, compromissado com os princípios da democracia e com 
métodos que organizem e criem condições para um ambiente 
educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas 
competências) de participação compartilhada (tomada conjunta de 
decisões e efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento 
e avaliação com retorno de informações) e transparência 
(demonstração pública de seus processos e resultados (p.35). 
 

  A participação da sociedade deve ocorrer em todos os segmentos dos 

sistemas de ensino, tanto nos órgãos centrais, como nos respectivos órgãos 

regionais. A esse respeito, Lück (2007) afirma que: 

...a lógica da gestão é orientada pelos princípios democráticos e é 
caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação 
consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a 
orientação, organização e planejamento de seu trabalho e articulação 
das várias dimensões e dos vários desdobramentos de seu processo 
de implementação (p. 36).  
 

  Os dispositivos constantes tanto da Constituição Federal, como na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional possibilitaram a institucionalização dos 

mecanismos de participação nos sistemas educacionais e na gestão escolar. Ao 

existir esse espaço, cabe à escola organiza-se para exercitá-lo. 

Se a educação que defendemos é aquela que contribui para a 
democracia, a escola deve começar por ela mesma a se organizar 
como campo de relações democráticas que antecipem uma ordem 
social mais coletiva, mais participativa, mais igualitária, mais 
comprometida com a construção de uma sociedade mais justa 
(ANTUNES, 2005, p.26). 
 

  Os conselhos de políticas públicas são os mecanismos mais disseminados de 

participação. A área educacional conta com órgãos vinculados à gestão dos 

sistemas de ensino, com a denominação de “conselho” com função consultiva e 
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normativa, como os conselhos de Educação, em esfera municipal, estadual e 

federal, assim como outros órgãos ligados às organizações escolares, como os 

conselhos escolares. Há, por fim, os que dizem respeito à gestão de políticas 

educacionais específicas, como conselhos FUNDEB, conselhos de alimentação, 

entre outros. 

A existência desses Conselhos, de acordo com o espírito das leis 
existentes, não é o de serem órgãos burocráticos, cartoriais e 
engessadores da dinamicidade dos profissionais e administradores 
da educação ou da autonomia dos sistemas. Sua linha de frente é, 
dentro da relação Estado e Sociedade, estar a serviço das 
finalidades maiores da educação e cooperar com o zelo pela 
aprendizagem nas escolas brasileiras (CURY, 2001, p. 45). 
 

  A participação da comunidade escolar nos conselhos reforça a gestão 

democrática. Para Bordignon e Gracindo (2000), a gestão democrática não deve ser 

compreendida como um princípio, mas uma meta a ser alcançada e aperfeiçoada, 

tornando-se uma prática nos ambientes escolares, sendo necessário para isso, 

passar de uma visão fragmentada, para uma visão globalizadora, expandir a 

responsabilidade, ser um processo contínuo, deixar a hierarquização e 

burocratização para a coordenação e finalmente, de uma ação individual para o 

coletivo. 

  A ideia de gestão democrática remete que a participação do coletivo na 

tomada de decisão é fator preponderante, mas essa atuação deve ser pautada no 

acesso e transparência das informações, que, no caso deste estudo, podem ser 

disponibilizadas pelo Siges.  As informações que o Sistema oferece podem ser 

compartilhadas com todos os envolvidos no processo educativo e a reflexão sobre 

esses dados pode dar sentido e concretude às ações definidas para se atingir metas 

e objetivos. 

  Entre a legislação que estabelece a gestão democrática e a sua consecução 

pelas escolas, faz-se necessário a reflexão sobre a autonomia que é um 
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componente implícito ao princípio de gestão democrática. 

 

2.3. A escola e sua autonomia 

 Ao se discutir a autonomia da escola, cabe inicialmente a reflexão sobre o 

conceito de autonomia. Barroso  (2000) chama a atenção para a concepção de 

autonomia como autogoverno, no sentido da possibilidade do indivíduo se reger por 

regras próprias. Nessa linha de pensamento, o autor continua ponderando que  

se a autonomia pressupõe a liberdade (e capacidade) de decidir, ela 
não se confunde com a “independência”. A autonomia é um conceito 
relacional (somos sempre autônomos de alguém ou de alguma coisa) 
pelo que a sua acção se exerce sempre num contexto de 
interdependências e num sistema de relações. A autonomia é 
também um conceito que exprime sempre um certo  grau de 
relatividade: somos mais, ou menos autônomos; podemos ser 
autónomos em relação a umas coisas e não se em relação a outras. 
A autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar, as diversas 
dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no 
seu meio biológico ou social, de acordo com as suas próprias leis 
(p.16). 

 

 A Constituição Federal do Brasil apresenta dispositivos que traduzem a 

concepção de educação fundamentada no exercício efetivo da cidadania, posto que 

um dos seus princípios seja a gestão democrática da escola pública (artigo 206). A 

mesma legislação estabelece a autonomia dos sistemas de ensino (artigo 211). A 

autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira, de acordo com o artigo 

15 da LDBEN será assegurada de forma progressiva, às unidades escolares 

públicas de educação básica, pelos sistemas de ensino, sempre observando as 

normas gerais de direito financeiro público. 

Assim, para efetivação da gestão democrática é necessário o reconhecimento 

da autonomia das unidades escolares. 

... o desenvolvimento de uma política de reforço da autonomia das 
escolas, mais do que “regulamentar” o seu exercício, deve criar as 
condições para que ela seja “construída” em cada escola, de acordo 
com as suas especificidades locais e no respeito pelos princípios e 



54 

 

objectivos que enformam o sistema público nacional de ensino 
(BARROSO, 2000, p.17). 
 

Antunes (2005) aponta que  

a autonomia tal como a concebe o campo democrático popular, 
objetiva contribuir com a capacidade da sociedade civil para gerir 
políticas públicas, avaliar e fiscalizar os serviços prestados à 
população no sentido de tornar público o caráter privativo do Estado 
(p. 33). 
 

 Segundo Martins (2002), a ideia de autonomia remete que “uma escola 

autônoma é aquela que governa a si própria” (p. 37). Porém faz uma alerta: ao estar 

atrelada aos regulamentos de um sistema de ensino, a autonomia da escola fica 

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

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

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

autonomia para a escola está de alguma forma limitada ao que o sistema de ensino 

estabelece como diretrizes e normas. 

 De outro lado Nóvoa (1992, p. 20), ao discorrer sobre a autonomia relativa da 

escola, pondera que a escola  

como um território intermediário de decisão no domínio educativo, 
que não se limita a reproduzir as normas e valores do macro-
sistema, mas que também não pode ser exclusivamente investida 
como um micro-universo dependente do jogo dos actores sociais em 
presença.  
 

 Se por um lado o conceito de autonomia se conecta à ideia de autogoverno e 

se por outro é nas escolas que as políticas educacionais se realizam de fato, 

“percebe-se que o novo paradigma da gestão precisa resgatar o papel e o lugar da 

escola como centro e eixo do processo educativo autônomo” (BORDIGNON; 

GRACINDO, 2000, p. 170). 

 Como contraponto ao espaço de autonomia que a escola pública dispõe, visto 

que deve seguir normas e diretrizes estabelecidas pelo sistema de ensino a que está 

vinculada, Bordignon; Gracindo (2000) assim se manifestam: 

É bem verdade que a estrutura legal e jurídica e as demandas do 
sistema educacional impõem, muitas vezes, condicionantes que 



55 

 

limitam a escola na definição de políticas e diretrizes e no 
acompanhamento das ações. Mas, mais do que lamentar os espaços 
não cedidos pelo sistema, por meio de planejamento, as escolas e os 
sistemas municipais podem agir pró-ativamente, explorando os 
espaços que esses condicionantes não tolhem e criando novos, 
negociados com o ambiente, garantindo sua legitimidade e gerando 
mecanismos de salvaguardas amortecedoras dos impactos 
negativos. A autonomia só é verdadeira e duradoura quando 
conquistada. As leis são, por natureza, conservadoras. Ação é que é 
inovadora, criando o ambiente para as leis avançarem (p. 172). 
 

 A autonomia da escola é resultante da ação concreta dos atores que a 

constitue, mesmo que relativa. Autonomia não existe fora da ação organizada dos 

membros da escola. As diretrizes emanadas dos órgãos oficiais que se destinam a 

reforçar a autonomia das escolas, segundo Barroso (2000), devem: 

assentar sobretudo na criação de condições e na montagem de 
dispositivos que permitam, simultaneamente, “libertar” as autonomias 
individuais e dar-lhes um sentido colectivo, na prossecução dos 
objectivos organizadores do serviço público de educação nacional, 
claramente consagrados na lei fundamental, e de que se destacam a 
equidade do serviço prestado e a democraticidade do seu 
funcionamento (p. 18). 

 

 Barroso (1996) destaca que se deve ficar atento ao que ele denomina de 

autonomia decretada e autonomia construída.  A autonomia decretada por normas 

ou outras formas legais, se refere à transferência de poderes e funções de caráter 

nacional e regional, para o nível local, sendo a escola um centro de gestão e a 

comunidade parceira na tomada de decisão. Esse tipo de gestão dá abertura à 

escola a gerir sobre vários pontos, como materiais, tempo, pessoas, entre outros, 

porém com a execução controlada por um órgão central, com prestação de contas. 

Além da autonomia decretada, as escolas desenvolvem a autonomia construída. 

“Esta autonomia construída corresponde ao jogo de dependências e de 

interdependências que os membros de uma organização estabelecem entre si e com 

o meio envolvente e que permitem estruturar a sua acção organizada em função de 

objectivos colectivos próprios” (p. 185). 
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 A autonomia segundo Barroso (1996):  

é um conceito construído social e politicamente, pela interacção dos 
diferentes actores organizacionais numa determinada escola [...] O 
que se pode decretar são as normas e regras formais que regulam a 
partilha de poderes e a distribuição de competências entre os 
diferentes níveis de administração, incluindo o estabelecimento de 
ensino. Essas normas podem favorecer ou dificultar a “autonomia da 
escola”, mas são, só por si (como a experiência nos demonstra todos 
os dias), incapazes de a criar ou a destruir. (p. 186). 
 

 A autonomia não se faz por si só, ela é resultante do equilíbrio de influências 

internas e externas, entre governo e seus representantes e a escola com seus 

gestores, professores, alunos, pais e comunidade, no processo de tomada de 

decisão.  

 
A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa 
está associada ao compartilhamento de responsabilidades no ao 
processo de tomada de decisão entre os diversos níveis e 
segmentos de autoridade do sistema de ensino e de escolas. Desse 
modo, as unidades de ensino poderiam, em seu interior, praticar a 
busca de soluções próprias para seus problemas e, portanto, mais 
adequadas às suas necessidades e expectativas (LÜCK, 2007, p.44). 
 
 

 A autonomia somente ocorre onde há espaço para tomada de decisões, que 

devem estar pautadas em informações confiáveis, atualizadas, como os dados que 

Siges disponibiliza sobre a escola. A transparência e divulgação dos dados 

oferecidos pelo Sistema, enriquecidos por outras informações que a escola pode 

dispor, podem dar sustentação as decisões tomadas, ao exercício da própria 

autonomia, que mais do que conquistada, deve ser construída na própria escola pela 

responsabilidade de todos os envolvidos no processo educativo.  

 

2.4. A Escola: gestão democrática e autoavaliação institucional 

 Avaliação é um ato inerente ao ser humano. Avalia-se inconscientemente 

antes de se tomar qualquer decisão, sem perceber que isso está ocorrendo. Ao 

atravessar uma rua, analisam-se as condições do trânsito: a velocidade dos 
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veículos, a distância e o tempo necessário para alcançar ao outro lado da rua. A 

partir dessa avaliação toma-se então a decisão sobre a melhor forma de executar a 

ação pretendida. Em uma escola não é diferente. Em diversos momentos e de várias 

formas a avaliação ocorre de um modo informal. 

...a avaliação dos vários integrantes da escola e também a avaliação 
dos vários componentes e das diversas dimensões do trabalho 
escolar sempre ocorreram de modo informal. Por exemplo: os 
professores são avaliados pelos alunos, por seus pares, pelos 
técnicos e dirigentes da escola; o diretor e outros profissionais são 
avaliados pelos alunos; a infra-estrutura disponível é sempre 
analisada como fator que facilita ou dificulta o desenvolvimento das 
atividades; o currículo é objeto de apreciação, particularmente do 
corpo docente; as relações de trabalho e de poder são analisadas 
quanto ao seu potencial de promoverem ou não um clima favorável 
no contexto escolar (SOUSA, p. 1)15. 
 

Na escola, a avaliação sistemática está associada à avaliação dos alunos, 

sem que o resultado apresentado seja associado ao contexto em que está inserida a 

avaliação do aluno. Sousa destaca que “... o fracasso ou o sucesso escolar tendem 

a ser interpretados em uma dimensão individual, não sendo tratados como 

expressão do próprio sucesso ou fracasso da escola” (p. 1).  

Para Freitas et al. (2009) a avaliação não ocorre somente ao término do 

processo. Ela acontece, de forma inconsciente ou não, o tempo todo e orienta as 

ações tanto da escola como da sala de aula sala de aula. O autor destaca: 

Deve-se levar em conta que a avaliação não incorpora apenas 
objetivos escolares, das matérias ensinadas, mas também objetivos 
ligados à função social da escola no mundo atual, os quais são 
incorporados na organização do trabalho pedagógico global da 
escola. Ao enfatizarmos a sala de aula, não devemos esquecer que 
ela está inserida em um ambiente maior, a escola (p.17). 

 

A escola tem uma função social e procedimentos de avaliação que visam à 

consecução dessas funções e mesmo havendo conflitos, os processos didáticos e 

de avaliação estão relacionados a essas funções da escola.  

                                                 
15

  Texto extraído da Internet sem data de publicação. 
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...a estes dois grandes ambientes (escola e sala de aula) 
correspondem objetivos que se relacionam – ainda que de forma não 
determinística. Por um lado, temos os objetivos da escola 
(incorporação da função social seletiva, a natureza do projeto 
político-pedagógico da escola) e, por outro, temos os objetivos 
pedagógicos das matérias escolares na sala de aula (Matemática, 
Português, etc.). A questão é que os últimos podem encobrir os 
primeiros (FREITAS et al., 2009, p.19). 

  

A avaliação necessita de um olhar ampliado, que vai além da medida ou 

resultado de uma aprendizagem, sem análise de todo o contexto. Por um lado tem-

se a avaliação da aprendizagem, que se for imbuída de propósitos democráticos, 

deve superar práticas inadequadas e por outro, a construção de uma avaliação 

sistemática para a escola. 

Freitas et al. (2009) argumenta a existência de dois níveis de avaliação: “a 

avaliação institucional – cujo foco é o projeto político-pedagógico da escola – a 

avaliação da aprendizagem da sala de aula – cujo foco é a relação professor-aluno” 

(p. 20). O projeto político-pedagógico indica os princípios e compromissos 

necessários à consecução dos objetivos propostos pela própria escola. 

 
 Assim, pensar em avaliação institucional implica repensar o 
significado da participação dos diferentes atores na vida e no destino 
das escolas. Implica recuperar a dimensão coletiva do projeto 
político-pedagógico e, responsavelmente, refletir sobre suas 
potencialidades, vulnerabilidades e repercussões em nível de sala de 
aula, junto aos estudantes (FREITAS et al., 2009, p. 35). 
 
 

 Para que a avaliação tenha o significado institucional é necessário que ela 

responda aos projetos educacionais e sociais da escola e sob este prisma, não há 

um único modelo de avaliação institucional que atenda a todas as escolas. Os 

critérios de avaliação são pautados nas posições, crenças e práticas sociais de 

quem os elaboram. A referência para uma proposta de avaliação sistemática é o 

próprio projeto político-pedagógico, em que a multiplicidade dos valores presentes 
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no âmbito de cada escola será explicitada em sua construção. 

 Para Freitas et al. (2009), “a avaliação institucional é um processo de 

apropriação da escola pelos seus atores...” (p. 36), pois assumem um compromisso 

social de transformação da educação com os resultados dos seus alunos. O autor 

destaca que: 

O apropriar-se dos problemas da escola inclui um apropriar-se para 
demandar do Estado as condições necessárias ao funcionamento 
dela. Mas inclui, igualmente, o compromisso dos que fazem a escola 
com os resultados dos seus alunos. A este processo bilateral de 
responsabilização chamamos “qualidade negociada (p. 36). 
  

A qualidade negociada refere-se ao fato de a qualidade não ser um valor 

absoluto. É necessário explicitar e definir, de modo consensual, valores, objetivos e 

prioridades. A participação coletiva na elaboração do projeto pedagógico assume 

esse caráter negociável da qualidade, com um pacto entre quem tem 

responsabilidades e compromissos com a educação. “Daí o sentido de um “pacto” 

com múltiplos atores: da escola para com seus estudantes; da escola para consigo 

mesma; da escola para com os gestores do sistema escolar; e dos gestores do 

sistema para com a mesma escola” (FREITAS et al., 2009, p. 37). 

A avaliação institucional proporciona que o coletivo da escola identifique e 

reflita sobre seus problemas e dificuldades, estabeleça a estrutura necessária para a 

superação das situações apontadas e assuma a postura de co-responsável pelas 

melhorias concretas da escola com base em dados mais objetivos e sistemáticos. 

Nesse sentido a ideia de qualidade negociável não é um processo de fora para 

dentro da escola, pois são seus próprios membros que definem , ajustam e 

controlam os progressos feitos e ainda negociam e realizam os ajustes necessários. 

Freitas et al. (2009) chama a atenção sobre o fato de que a escola ao apontar 

seus problemas, não defina de forma autônoma e isolada seus níveis de qualidade 

ou currículo.  Essa segmentação poderia levar à consolidação das desigualdades 
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pelas diferenças marcantes, principalmente nos aspectos sócio-culturais das 

escolas. A qualidade da escola não pode ter como parâmetro o nível sócio-

econômico dos seus alunos. “A cultura do aluno não pode ser o ponto de chegada, 

ainda que possa ser o ponto de partida” (p.40). 

 A avaliação institucional não descarta a avaliação externa, que oferece uma 

amplitude no olhar do processo de autoconhecimento da própria instituição. 

[...] os resultados das avaliações internas e/ou externas podem 
ganhar significação, validade ou reconhecimento como um problema 
da escola, do seu coletivo. Metas podem ser traçadas. Demandas 
formuladas. Os dados externos são, pois, associados ao 
conhecimento interno que os atores da escola possuem sobre o seu 
local de trabalho. Neste sentido, a avaliação institucional pode ser 
uma potente mediadora entre a avaliação de larga escala das redes 
de ensino (p.ex. o SAEB) e a avaliação de sala de aula feita pelo 
professor, vale dizer uma mediadora entre os resultados das 
avaliações das redes de ensino e a prática do professor em sala de 
aula (FREITAS et al., 2009, p.45). 
 

 A avaliação institucional promove a reflexão sobre os dados que a escola 

dispõe. Medir gera um dado. “Avaliar é pensar sobre o dado com vistas ao futuro. 

Isso implica a existência de um processo interno de reflexão nas escolas – que 

chamamos de avaliação institucional [... ]” (FREITAS, 2009, p.48). 

 A avaliação institucional favorece o coletivo a dar significado aos resultados 

obtidos, para isso, os dados colhidos devem ser associados ao conhecimento que 

professores e equipe têm da sua escola, dos seus alunos. O Siges disponibiliza 

parte desses dados e pode ser um dos instrumentos da avaliação institucional da 

escola, mas se faz necessário que a escola estimule o exercício de reflexão sobre 

os dados para que eles tenham legitimidade, validade e possam contribuir para a 

melhoria da escola. 
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CAPÍTULO III 

A ESCOLA E A LEGISLAÇÃO 

 

 Este capítulo se propõe a discutir a escola sob a óptica dos pareceres 

legais que a rege com o objetivo de, conhecendo a base formal-legal da poltica 

educacional, compreender o funcionamento da organização educativa. Neste 

capítulo será apresentado como o espaço de decisão que a escola dispõe está 

previsto nas normas e valores de instâncias superiores. Será apresentado como a 

ideia de descentralização da gestão está presente desde Constituição Federal do 

Brasil, até o regimento escolar que regula o funcionamento da escola. Constitue este 

capítulo o olhar sobre a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Sistema Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação de 

Santos e nesta última, o Regimento Escolar das Escolas Municipais de Santos.  

 

3.1. A escola na Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

 A escola como organização educativa é importante espaço de decisão, tem 

esse papel reforçado na legislação educacional em vigor no Brasil. O processo de 

descentralização da gestão é uma tendência em reformas educacionais na América 

Latina desde a década de 1980 (MARTINS, 2002). 

 A década de 1980 é marcada pela abertura política e democratização e a 

concepção de sociedade e educação participante está presente na Carta Magna, ao 

incluir como um dos princípios, no inciso VI, do artigo 206, a “Gestão Democrática do 

Ensino Público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

As políticas educacionais no Brasil vêm sendo demarcadas por 
importantes mudanças, destacando-se de sobremaneira, as de 
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ordem legal/institucional. Na área educacional, aprovação da nova 
Lei de Diretrizes e Bases coloca-se como um passo decisivo nessas 
mudanças. A LDB, embora pesem os seus limites e condicionantes, é 
a expressão das lutas efetivadas entre as diversas forças sociais e, 
dessa forma, apresenta-se como balizador para as políticas 
educacionais no país e, consequentemente, para as políticas de 
democratização da escola e da gestão escolar (DOURADO, 2000, 
p.78). 

 

  A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, dedica à educação a Seção I, do capítulo III, do Título VIII e 

apresenta as linhas gerais norteadoras da organização educacional para todo país.  

 A Constituição Federal, em seu artigo 206, apresenta os enunciados básicos 

que contemplam uma séria de situações e demandas no âmbito educacional. Dentre 

os princípios apresentados neste artigo, o inciso VI tem como propositura a gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei. 

 Pela Constituição Federal, entre outras determinações, consta que: a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizar-se-ão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino; os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil; os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio; na organização dos seus sistemas 

de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) é a lei 

orgânica e geral da educação escolar. Com base nos princípios presentes na 

Constituição Federal, determina as diretrizes e as bases da organização do sistema 

educacional, normatiza o sistema de educação nacional, estabelece à 

responsabilidade da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios e a 

incumbência da União, Estado, Distrito Federal, Municípios, estabelecimentos de 

ensino e docentes.  Com esta organização, múltipos sistemas municipais e 
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estaduais, aos quais se soma um federal, têm relativa capacidade de tomar 

decisões, o que garante a diversidade e certa liberdade de ação.  

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

democrática do ensino público (inciso VII, do artigo 3º), preconizando a participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico, assim 

como da comunidade escolar e local em conselhos ou instituições equivalentes. 

Prega-se que os sistemas de ensino devem assegurar às escolas públicas de 

educação básica, progressivos graus de autonomia (artigo 15). Daí infere-se que a 

escola terá espaço para tomada de decisões pela administração de pessoal e 

recursos materiais e financeiros, com algumas limitações, pois o artigo 12 da LDBEN 

9394/96 estabelece que devam ser respeitadas as normas comuns e as dos 

sistemas de ensino.  

A legislação educacional preconiza a gestão democrática e progressivos 

graus de autonomia para o gerenciamento das escolas. A rede escolar, foco deste 

estudo, dispõe de um sistema de informação que oferece uma gama de dados sobre 

a escola, que lhe possibilita ter a visão de seus cursos, das turmas, do aluno. Esses 

dados, atualizados a cada movimentação, podem ser disponibilizados para análise 

de todos os envolvidos no processo educativo e, dessa forma, apoiar a 

concretização da a gestão democrática e afirmação da autonomia da escola com a 

partilha de informações mais objetivas e de responsabilidades quando na tomada de 

decisão. 

  

3.2. O Sistema Municipal de Ensino e a escola  

 O Parecer CNE/CEB 30/00 (BRASIL, 2000) define Sistema de Ensino como: 

...conjunto de campos de competências e atribuições voltadas para o 
desenvolvimento da educação escolar que se materializam em 
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instituições, órgãos executivos e normativos, recursos e meios 
articulados pelo poder público competente abertos ao regime de 
colaboração e respeitadas às normas gerais vigentes. 

 

 A Constituição Federal, no artigo 211, institui que os entes federativos 

organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, porém com a 

promulgação da LDBEN foi que, de fato, os municípios passaram a organizar os 

sistemas municipais.  

Ora, a Constituição de 1988 deu aos Municípios esta titularidade. 
Mas como a Lei Maior, por si só, não erige, na prática, o 
funcionamento de um sistema, parecia conseqüente aguardar a 
devida regulamentação do assunto pela LDB. As diretrizes dessa Lei 
propiciariam a implementação da organização dos sistemas 
municipais de ensino (Parecer CNE/CEB 30/00). 
 

 A LDBEN, em conformidade com a Constituição Federal, declara a 

constituição do sistema federal e dos sistemas estaduais e municipais de ensino e 

sobre a incumbência de cada sistema, determina no artigo 8º, que os municípios 

devam legislar sobre o que é de interesse local: 

I- organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal . 

 
 A mesma Lei, nos artigos 16 a 18 delimita a composição de cada sistema: 

Federal (artigo 16), Estaduais e o Distrito Federal (artigo 17) e Municipais (artigo 18). 

Os sistemas municipais estão assim constituídos pelo artigo 18: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 
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III – os órgãos municipais de educação. 
 

 A LDBEN assegura ao município a possibilidade de constituir um sistema 

autônomo de ensino ou integrar-se ao sistema estadual de educação, conforme 

parágrafo único do artigo 11: “Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação 

básica”. 

 A Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) determina ainda campos de atuações de cada 

um dos sistemas de ensino, segundo sua autonomia e atribuições. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 
das normas de cada sistema de ensino.  
§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de 
magistério as exercidas por professores e especialistas em educação 
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico.  

 
  
 Os sistemas de ensino, tanto pela Constituição Federal como pela Lei de 

Diretrizes e Bases são autônomos, pois tanto  a Constituição Federal com a LDBEN 

não estabelecem hierarquia entre os sistemas dos entes federativos. O Parecer 

CNE/CEB 30/00 (BRASIL, 2000) indica que a atuação dos municípios deve ser 

"como pessoas jurídico-políticas de direito público interno com autonomia dentro do 

seu campo de atuação”. O relator do parecer destaca ainda: 
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A base dos Sistemas Municipais de Ensino é a sua existência 
constitucional própria. Ao criar seu órgão normativo e executivo por 
lei e manter o que está disposto nos Art.s 11 e 18 da Lei 9394/96, o 
município está realizando no ensino sua forma própria de ser como 
entidade política autônoma e integrante do sistema federativo 
brasileiro, no âmbito da educação escolar. 
 

 A Indicação 10/97 (SÃO PAULO, 1997), do Conselho de Educação Estadual 

de São Paulo, cita como condições necessárias à implantação de um sistema 

autônomo de educação: a) que o município seja compromissado com a educação, 

visto que estará assumindo uma responsabilidade de alta relevância, que exige um 

trabalho conjunto e solidário; b) conjunto de normas as quais caberá a 

regulamentação ao órgão responsável pela educação do município; c) criação e 

instalação pelo Poder Executivo do município do Conselho Municipal de Educação; 

d) órgão executivo, secretaria de educação ou equivalente, destinado à 

administração do sistema e supervisão das escolas; d) Plano Municipal de 

Educação, onde serão indicadas as necessidades, prioridades e metas da educação 

para o município; e) rede escolar. 

 Os artigos da LDBEN que tratam da esfera municipal tendem, segundo 

Gracindo (2003), a que o município adote um sistema próprio, em regime de 

colaboração com os demais e, para tanto, deve elaborar lei municipal de ensino e se 

for o caso, alterar a Lei Orgânica do município, e informar sua decisão ao Conselho 

Estadual de Educação. 

 Ao constituir um sistema autônomo, o município assume o compromisso com 

a educação e o envolvimento da sociedade em seus propósitos. O município de 

Santos optou por compor um sistema próprio de educação por atender às condições 

necessárias para implantá-lo. 

 O Município de Santos, atendendo o que determina o artigo 2º do Plano 

Nacional da Educação, instituiu o Plano Municipal de Educação, Lei nº 2681/2010 
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(BRASIL, 2010), que destaca como política educacional: a gestão democrática como 

princípio da educação, a proposta pedagógica como fruto de um trabalho coletivo, a 

autonomia das escolas e a qualidade de ensino como meta.  

  
 
3.3. A Secretaria de Educação de Santos, a escola e o diretor de escola 

A Secretaria de Educação de Santos está estruturada em departamentos, 

coordenadorias e seções, dentre elas a coordenadoria de supervisão16. Compõem a 

coordenadoria de supervisão 40 supervisores de ensino, estatuários17 e os cargos 

providos após concurso.  

 A supervisão de ensino responde pelas escolas municipais, particulares de 

educação infantil e entidades conveniadas à Prefeitura.  

  A rede municipal de Santos, conta atualmente, com 80 Unidades Municipais 

de Educação sendo quatro unidades situadas em área rural e as demais na área 

urbana. Conforme relatório gerado pelo Siges18 um total 31.074 de alunos estão 

distribuídos nos seguintes cursos: educação infantil, ensino fundamental, educação 

especial, educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

. O anexo II apresenta o organograma da Secretaria de Educação.  

Fonte: http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?213. Acesso em 12/11/2011. 
17 Os funcionários estatutários são os funcionários públicos municipais regidos pelo Estatuto do 
Funcionalismo Público Municipal e ocupam cargos  de cunho efetivo (providos). 
18 Relatório gerado em 10/02/2011. 
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GRÁFICO 1 - Distribuição de cursos na rede escolar municipal 

 
Fonte: gráfico gerado pelo Siges. Acesso em 12/12/2010. 
 
 Os cursos estão organizados conforme gráfico gerado pelo Siges. As UMEs, 

por sua organização e peculiaridades, podem oferecer mais de um tipo de curso. 

A estrutura funcional das UMEs está regulamentada pelo Estatuto do 

Magistério Público de Santos e normatizada pelo Regimento Escolar das Unidades 

Municipais de Educação, em vigor desde 19/12/2006.  

O Regimento Escolar19 (SANTOS, 2006) apresenta as orientações e normas 

que organizam e regem o funcionamento das escolas municipais. O artigo 5º 

estabelece como objetivo da educação escolar, consonante ao disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases, o preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, e por 

finalidade, de acordo com o artigo 6º do Regimento Escolar, as Unidades Municipais 

de Educação devem “proporcionar ao educando aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento de suas potencialidades para formação e prosseguimento de 

estudos”. 

                                                 
19

  Os artigos citados encontram-se transcritos na íntegra no Anexo III. 
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A estrutura funcional das UMEs, descrita no artigo 7º, está organizada 

conforme Quadro 2. 

QUADRO 2 – Organização das Unidades Municipais de Educação 
 
Estrutura funcional 
 

Composição Observações 

Equipe técnica 

Diretor de Escola  Compõe a direção da 
escola. Assistente de Direção 

Orientador Educacional 
Compõe o setor 
pedagógico. Coordenador Pedagógico 

 

Núcleo administrativo e 
operacional 

Secretaria 
 

 

Terapia ocupacional 
Atende exclusivamente a 
Unidade Municipal de 
Educação Especial 

Serviços auxiliares 
Composto por inspetor de 
alunos, ajudante geral, 
cozinheiro e/ou merendeira 

Apoio pedagógico 

Biblioteca  
Laboratório de informática; 
 

 

Ambientes especiais 

Espaços diversos 
destinados ao trabalho dos 
docentes e discentes, com 
recursos para atender as 
necessidades da 
comunidade escolar 

Corpo docente 
 

Professores  

Corpo de monitores Monitor de creche20 
Atuam exclusivamente na 
educação infantil, nos 
cursos de infantil I ao III. 

Fonte: Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação  

 A gestão democrática e o compromisso com a qualidade da educação estão 

presentes nas atribuições dos membros da equipe técnica descritas nos artigos 11 e 

12 e de 15 a 17. 

Quanto ao diretor de escola, sujeito desta pesquisa, o Regimento Escolar, no 

artigo 62, atribui a responsabilidade de coordenar a elaboração da Proposta 

Pedagógica e do Plano Escolar, com a participação de todos os profissionais 

envolvidos no processo educativo e atendendo às diretrizes da Secretaria de 

Educação. O mesmo artigo, entre outras atribuições, estabelece ainda que compete 

                                                 
20

 Alteração da denominação de cargo de Monitor de Creche para Educador de Desenvolvimento Infantil pela 

Lei Complementar nº 702, de 02/12/2010. 
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ao diretor assegurar o cumprimento da legislação vigente e determinações das 

autoridades legais e diretrizes da Seduc,  analisar os resultados das avaliações e 

direcionar ações que visem à melhoria da qualidade de ensino; coordenar as 

reuniões com os profissionais da escola e presidir o Conselho de Classe, Conselho 

de Escola e Associação de Pais e Mestres. 

  O Capítulo I do Titulo VI do Regimento Escolar (SANTOS, 2006)  apresenta 

no artigo 132 a concepção de gestão baseada nos princípios de “autonomia, 

coerência, equidade, pluralismo de idéias, concepções pedagógicas e participação 

da comunidade escolar” e o artigo 133 indica que a Secretaria de Educação deverá 

ter ações para respaldar a construção da gestão democrática. 

A gestão democrática será consolidada com a participação da comunidade 

escolar na elaboração da proposta pedagógica, nos processos consultivos e 

decisórios dos colegiados e autonomia conforme o estabelecido no artigo 143.   

 O Regimento Escolar (SANTOS, 2006) destaca ainda, no artigo 135, que a 

autonomia das UMEs estará assegurada mediante a implantação da proposta 

pedagógica, o funcionamento do Conselho de Escola e Associação de Pais e 

Mestres e administração dos recurso financeiros, atendendo à legislação de 

prestação de contas de recursos públicos. 

 A escola, como organização educativa, está inserida em um sistema de 

ensino, regida por uma legislação que estabelece princípios e normas e mesmo com 

o controle hierárquico, há espaço para seus atores refletirem, com base na gestão 

democrática que tem como um dos seus pressupostos a autonomia da escola 

mesmo que relativa. Isso denota que na organização escolar há espaço para tomada 

de decisão. Essa linha de pensamento também conduz que há também espaço para 

os atores da escola redirecionarem proposta educativa, tendo por instrumento o 
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processo de avaliação institucional, que segundo Freitas et al. (2009) “é interno à 

escola” (p. 35) e “de apropriação da escola pelos seus atores” (p.36). Assim sendo, 

tem-se espaço para tomada de decisão e o compromisso pela educação. 

 A rede municipal de Santos tem implantado o sistema de informação – SIGES 

– que fornece dados atualizados sobre o aluno, a classe, a escola e a própria rede. 

Esses dados por si só, não alteram nem direcionam o ensino para a qualidade que 

todos esperam. Freitas et al. (2009) enfatiza que: 

A avaliação institucional fará a mediação e dará, então, subsídios 
para a avaliação da sala de aula, conduzida pelo professor. 
Entretanto sem se criar este mecanismo de mediação, o simples 
envio ou disponibilização de dados em um site não terá um 
mecanismo seguro de reflexão sobre os mesmos. Os dados podem 
até ter legitimidade técnica, mas lhes faltará legitimidade política 
(p.65) 

  

A gestão democrática, alicerçada na legislação, é um dos princípios da 

condução das políticas públicas educacionais, situando a escola ao nível meso da 

tomada de decisão. Encerra-se este capítulo retomando a questão problema deste 

trabalho que remete à utilização de dados informacionais pelo gestor escolar de uma 

rede de ensino que dispõe de um sistema informacional – Siges. Destaca-se que o 

diretor, por atribuição do cargo que exerce, é responsável, entre outras 

competências, por cumprir as diretrizes da Secretaria de Educação, que tem a 

gestão democrática das escolas como um dos seus eixos. Isso indica que dentro do 

que lhe cabe, há autonomia para o diretor tomar decisões, que em muitas situações 

os relatórios gerados pelo Siges podem ser uma fonte de subsídios para a reflexão 

que antecede a essa ação. 

  Para procurar desvelar como o diretor reage diante da estrutura normativa 

apresentada que “garante” o espaço de decisão, tendo disponível um sistema 

informacional que lhe oferece dados para fortalecer os caminhos escolhidos, decidiu-
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se ouvir o responsável pela gestão da escola. O capítulo seguinte apresentará o 

referencial em que se baseou o percurso investigativo e os sujeitos pesquisados, 

tendo em vista responder: quais seriam as representações sociais dos diretores 

de escola sobre a utilização de um sistema informacional na gestão escolar? 
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CAPÍTULO IV 

O PERCURSO INVESTIGATIVO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 
 Fazer e refazer, pensar e repensar, recomeçar, foram ações constantes no 

trajeto desta pesquisa. A cada escolha, várias outras se faziam necessárias e assim 

nesse caminhar, algumas decisões foram tomadas e nenhuma sem uma justificativa, 

sem uma intencionalidade e foi assim que em um dado momento percebeu-se que 

se enveredaria pelas representações sociais e pela consulta a diretores de escola. 

Souza Filho (1995) assevera que a pesquisa deva ser direcionada para que a 

resposta da questão-problema possa ser dada pela representação social tendo “pelo 

menos um objeto e representação em relação ao qual um indivíduo ou grupo social 

possa interagir” (p. 109). Retomando a questão-problema desta pesquisa, tem-se 

como objeto o uso de sistema informacional que os diretores escolares têm à sua 

disposição e como sujeitos os próprios diretores: buscar quais seriam as 

representações sociais dos diretores de escola sobre a utilização de um 

sistema informacional na gestão escolar. 

Este capítulo contempla uma breve apresentação do campo teórico das 

representações sociais e a teoria do núcleo central, descreve o instrumento tríplice 

elaborado para coleta de dados  e apresenta os sujeitos, os diretores de escola da 

rede municipal de ensino de Santos. 

 

4.1. As Representações Sociais 

A ideia de representação social oriunda da sociologia de Durkheim encontrou 

na psicologia social outra teorização desenvolvida por Serge Moscovici (1978). A 

proposta durkheimiana aponta as representações sociais voltadas para o coletivo e 
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as representações individuais não se apresentavam no mesmo nível das 

representações coletivas. Guareschi (1995) comenta que era uma visão estática das 

representações, coerente para as sociedades de pouca mobilidade social, o que já 

não se torna aplicável à complexidade da sociedade contemporânea, marcada pela 

mobilidade. Sobre as sociedades modernas, Farr (1995) destaca que estas “são 

caracterizadas por seu pluralismo e pela rapidez com que as mudanças econômicas, 

políticas e culturais ocorrem. Há, nos dias de hoje, poucas representações que são 

verdadeiramente coletivas (p.44-45). 

Para Moscovici (2003): 

As representações sociais que me interessam não são nem as das 
sociedades primitivas, nem as suas sobreviventes, no subsolo de 
nossa cultura, dos tempos pré-históricos. Elas são a de nossa 
sociedade atual, de nosso solo político, científico, humano, que nem 
sempre têm tempo suficiente para se sedimentar completamente 
para se tornarem tradições imutáveis (p. 48). 

 

Moscovici (2003) ressalta que as interações entre duas pessoas ou grupos 

pressupõem que ocorram representações e afirma, ainda, que sempre que nos 

encontramos com alguém ou coisas e nos familiarizamos com elas, as 

representações também estão presentes. Dessa forma, continua o autor: 

… nós podemos afirmar que o que é importante é a natureza da 
mudança, através da qual as representações sociais se tornam 
capazes de influenciar o comportamento do indivíduo participante de 
uma coletividade. É dessa maneira que elas são criadas, 
internamente, mentalmente, pois é dessa maneira que o próprio 
processo coletivo penetra, como o fator determinante, dentro do 
pensamento individual (p. 40). 
 

Moscovic (2003) propõe que é necessário perceber as representações sociais 

como algo dinâmico, na relação sujeito e sociedade, em que conceitos, símbolos e 

imagens são produzidos e reproduzidos e, dessa forma, o indivíduo se apropria da 

realidade, construindo um saber de senso-comum. Se nas sociedades tradicionais 

tinham-se os mitos e crenças próprias do seu tempo, hoje, em versão 
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contemporânea, tem-se o senso comum.  

Por ser a sociedade contemporânea marcada pela mobilidade e onde as 

constantes mudanças se integram à vida cotidiana e se tornam parte da realidade 

comum, “[...] existe uma necessidade contínua de re-construir o “senso comum” ou a 

forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, sem o qual 

nenhuma coletividade pode operar” (MOSCOVICI, 2003, p.48). 

 A representação social é um processo próprio do cotidiano, que ocorre em 

determinado contexto histórico da sociedade. Assim, as representações sociais 

permitem ao indivíduo a percepção da realidade que ele e seu grupo produzem e o 

saber construído no cotidiano e nas práticas sociais. 

 As representações aparecem, muitas vezes, como produto das ações e 

comunicações. Moscovici (2003) destaca que: 

Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação 
e da cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por 
um indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem 
um vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e 
dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto 
velhas representações morrem (p. 41). 

  

 As representações sociais são um modo de percepção e interpretação do 

mundo, em que símbolos ganham significados através das relações dos sujeitos 

com os objetos e acontecimentos. O sujeito ou o grupo social a que pertence produz 

comportamentos, que se tornam comuns ao meio social, formando dessa forma um 

conhecimento que propicia a atuação sobre a realidade.  Moscovici (2003) destaca 

que “eu simplesmente percebo que, no que se refere à realidade, essas 

representações sociais são tudo que nós temos, aquilo a que nossos sistemas 

perceptivos, como cognitivos estão ajustados” (p. 32) 

Destaca-se ainda que a representação seja um processo do sujeito enquanto 

sujeito social, isto é, a representação não é um produto independente, mas 



76 

 

construção resultante das condições em que surge e circula.  

 Moscovici (2003) aponta para uma sociedade pensante, em que as pessoas 

procuram conhecer e compreender as coisas que as cercam e tentam resolver os 

seus problemas. “Quando estudamos representações sociais nós estudamos o ser 

humano, enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto 

ele processa informação, ou se comporta. Mais precisamente, enquanto seu objetivo 

não é comportar-se, mas compreender” (p.43). 

 Conceitos e analogias que se agregam ao nosso entendimento são 

provenientes de pesquisas científicas e grande parte desses conhecimentos não é 

originária da experiência direta. A partir do universo científico, que tem uma 

linguagem e lógica própria e do qual não se faz parte, é que é elaborado o senso 

comum, o universo consensual. Busca-se de alguma maneira compreender e 

aproximar o novo do que já é conhecido, utilizando palavras que fazem parte do 

repertório diário. Nos ambientes sociais de casa, trabalho e amigos manifestam-se 

as explicações, fazem-se julgamentos e tomam-se posições e criam-se os universos 

consensuais, como teorias do senso comum. Essas teorias criam a identidade do 

grupo e o sentimento de pertença do sujeito ao grupo.  

Parece fora de dúvida que a mobilização de tais Representações 
Sociais realmente aconteça, em todas as ocasiões e lugares onde as 
pessoas se encontram informalmente e se comunicam: no café da 
manhã, no almoço e no jantar; nas filas do ônibus, do banco e do 
supermercado; no trabalho, na escola e nas salas de espera; nos 
sagões, nos corredores, nas praças e nos bares; talvez, 
principalmente nos bares e botequins, em pé ou sentado, para um 
cafezinho, uma happy hour ou uma noitada “jogando conversa fora”. 
Faz simplesmente parte da vida em sociedade (SÁ, 1995, p. 26). 
 

Pela representação social é possível dar sentido à realidade que rodeia o 

sujeito, tornando o que parecia imperceptível em percebível, o incógnito em 

conhecido. 

  O processo que torna familiar o não familiar envolve a compreensão de 
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modelos anteriores e, desta forma, a memória prevalece sobre a lógica e torna o 

desconhecido em contexto de conhecimento. As representações sociais também são 

incrementadas pelas informações científicas que circulam na mídia e as próprias 

versões populares que se formam dessas mesmas informações (SPINK, 1993).  

 A apropriação do real depara-se em dois universos, o consensual e o 

reificado.  

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, 
contínua, permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz 
humana, de acordo com a existência humana e agindo tanto como 
um ser humano. Em outras palavras, o ser humano é, aqui, a medida 
de todas as coisas. No universo reificado, a sociedade se transforma 
em um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são 
indiferentes à individualidade e não possuem identidade. […] Todas 
as coisas, quaisquer que sejam as circunstâncias, são aqui, a 
medida do ser humano (MOSCOVICI, 2003, p.50). 
 

  No universo reificado são produzidas e circulam as ciências  em sua área de 

especialização e hierarquização, com todo rigor metodológico e teorização. Já no 

universo consensual é o espaço de vida no cotidiano, onde o indivíduo pode falar em 

nome do grupo. Ter universos consensuais e reificados é próprio da cultura 

contemporânea. Arruda (2002) destaca que: 

A diferença, no caso, não significa hierarquia nem isolamento entre 
elas, apenas a propósitos diversos. O universo consensual seria 
aquele que se constitui principalmente na conversação informal, na 
vida cotidiana, enquanto o universo reificado se cristaliza no espaço 
científico, com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna. 
Ambas, portanto, apesar de terem propósitos diferentes, são eficazes 
e indispensáveis para a vida humana. As representações sociais 
constroem-se mais frequentemente na esfera consensual, embora as 
duas esferas não sejam totalmente estanques (p. 130). 
 

 No universo consensual há a possibilidade de se manifestar livremente, 

expressando opiniões, revelando seu modo de pensar, construindo uma linguagem 

própria para o grupo e convenções que “capacitam as pessoas a compartilharem um 

estoque implícito de imagens e ideias que são consideradas certas e mutuamente 

aceitas” (MOSCOVICI, 2003, p.51). Já, no universo reificado, as pessoas têm papéis 
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diferentes e a competência de cada um é que lhe dá o direito a participar ou se 

abster, visto que “existe um comportamento adequado para cada circunstância, uma 

fórmula linguística para cada confrontação e, nem é necessário dizer, a informação 

apropriada para um contexto determinado” (MOSCOVICI, 2003, p.51). 

 Moscovici (1978) ao analisar a natureza social das representações sociais 

destaca que em uma pesquisa de opinião ou de conversação, o que é emitido pelo 

coletivo que cada um faz parte, são proposições organizadas de acordo com “as 

classes, as culturas ou os grupos, e constituem tantos universos de opinião quantas 

classes, culturas ou grupos existem” (p.67). Nesse sentido o autor propõe três 

dimensões para cada universo: a atitude, a informação e o campo de representação 

ou a imagem. 

 A atitude, para o autor, é a dimensão mais constante nas representações. 

Destaca a orientação global, favorável ou desfavorável frente ao objeto da 

representação. 

 A informação relaciona-se ao conhecimento que o sujeito possui a respeito do 

objeto. Os níveis podem variar de acordo com o conhecimento do objeto apreendido 

pelo sujeito, tanto qualitativo como quantitativo. 

 O campo de representação ou imagem refere-se à tendência de respostas de 

um grupo, que engloba a hierarquia de elementos que constituem as representações 

sociais. 

 As três dimensões da representação social – atitude, informação e campo de 

representação ou imagem – segundo o autor, fornecem uma visão de conteúdo e do 

seu sentido. 

 As representações sociais surgem como o elo entre o conhecimento científico 

e o saber produzido pelo senso-comum, construindo conceitos significativos ao que 
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se apresentava como estranho ao indivíduo, familiarizando o objeto desconhecido. 

A representação social permite ao indivíduo estabelecer uma maneira de ser e 

estar no seu grupo social, pois possibilita a construção de significados da realidade, 

que dão segurança diante do que é novo e que não faz parte do seu entendimento. 

O saber é elaborado pelo próprio indivíduo e está intimamente relacionado ao meio 

social em que está inserido, pela construção de símbolos e conceitos. 

 Moscovici (2003) apresenta a ancoragem e a objetivação como processos 

importantes nessa linha de pensamento de familiarização com o que é novo, de 

transformar o estranho em algo familiar. 

 A ancoragem é tratada por Moscovici (2003) como um processo que 

“transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular 

de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos 

ser apropriada” (p. 61). 

  Leme (1995) destaca que ancorar é “trazer para categorias e imagens 

conhecidas o que ainda não está classificado e rotulado” (p.48) e Spink (1993) 

completa essa ideia afirmando que “ancoramos o desconhecido em representações 

já existentes”.  

 Arruda (2002) apresenta a ancoragem como um processo em que o que é um 

novo se estabelece no social e a ele volta, transformado em categoria e inserido ao 

mundo do indivíduo, instrumentalizando o novo objeto. Isto significa, que a 

ancoragem dá sentido ao objeto, pois “o sujeito procede recorrendo ao que é familiar 

para fazer uma espécie de conversão da novidade: trazê-la ao território conhecido 

da nossa bagagem nocional, ancorar aí o novo, o desconhecido, retirando-o da sua 

navegação às cegas pelas águas do não-familiar” (p. 137).  

 Para Franco (2004), “a ancoragem consiste no processo de integração 
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cognitiva do objeto representado para um sistema de pensamento social 

preexistente e para as transformações, histórica e culturalmente situadas, implícitas 

em tal processo” (175). 

 Moscovici (2003) esclarece que ao comparar um objeto ou ideia ao paradigma 

de uma categoria, as características dessa categoria são absorvidas e re-ajustadas 

para que se enquadre nela. “se a classificação, assim obtida, é geralmente aceita, 

então qualquer opinião que se relacione com a categoria irá se relacionar também 

com o objeto ou com a ideia” (p.61). Em síntese, segundo o autor, ancorar é 

classificar e nomear alguma coisa. 

 O outro processo, a objetivação é essencialmente uma operação formadora 

de imagens, o processo através do qual, noções abstratas são transformadas em 

algo concreto. Para Franco (2004), “a objetivação pode ser definida como a 

transformação de uma ideia, de um conceito, ou de uma opinião em algo concreto. 

Cristaliza-se a partir de um processo figurativo e social e passa a constituir o núcleo 

central de uma determinada representação, seguidamente evocada, concretizada e 

disseminada como se fosse o real daqueles que a expressam” (p.172). 

 A objetivação é um processo que materializa as ideias, tornando-as palpáveis. 

Moscovici (2003) diz que “a objetivação une uma idéia de não-familiaridade com a 

realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente 

como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, então, 

diante de nossos olhos, física e acessível” (p.71). 

  Para concretizar a objetivação são necessárias três etapas: a primeira, a 

descontextualização, que Arruda (2002) apresenta como “um enxugamento do 

excesso de informação, uma vez que não é possível lidar com o conjunto da 

informação transmitida” (p.136). Segundo a autora, a seleção do que será eliminado 
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está baseada na experiência anterior, nas informações que já são conhecidas e em 

valores assumidos. Na segunda etapa, continua a autora “recosturam-se os 

fragmentos num esquema que se torna o núcleo figurativo” (p. 136). Na terceira 

etapa é fase da naturalização onde aquele objeto torna-se objetivo, natural.  

 Na busca pela compreensão das representações sociais que estão sendo 

construídas pelos diretores de escola sobre o uso de dados informacionais na 

gestão escolar, procurou-se na Teoria do Núcleo Central a abordagem 

complementar. 

 

4.2.  A Teoria Do Núcleo Central 

 A teoria das Representações Sociais, referencial orientador da presente 

pesquisa, tem por abordagem a dimensão cognitivo-estrutural designada como 

Teoria do Núcleo Central proposta por Abric (1998), que sustenta que as 

Representações Sociais estão organizadas em torno de um núcleo central de um 

sistema periférico.  

O autor assevera que o núcleo central – ou núcleo estruturante – de uma 

Representação Social responde por duas funções essenciais: a função geradora, 

por ser o elemento que cria ou transforma a significação dos outros elementos da 

representação social e a função organizadora, por determinar a natureza das 

ligações entre os elementos de uma representação. Dessa forma, o núcleo central 

da representação é determinado pela natureza do objeto apresentado e pela relação 

que o sujeito mantém com o objeto. “É o elemento mais estável da representação, o 

que mais resiste à mudança” (p. 163), pois é o que apresenta maior resistência e 

durabilidade. O núcleo central é passível de mudança superficial pela alteração de 

sentido dos seus elementos periféricos. A transformação radical somente ocorre 
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quando o núcleo central “é posto em questão” (p. 163). 

 O sistema periférico corresponde aos elementos mais flexíveis de uma 

representação social, sendo o elemento mutável e individual da representação. “Os 

elementos periféricos, são aqueles que fazem a interface com as circunstâncias em 

que a representação se elabora e os estilos individuais de conhecer, podendo 

apresentar maior grau de variação e menor resistência”  (ARRUDA, 2002, p.141). 

 Para ser possível compreender a aparente contradição do núcleo central e do 

sistema periférico é necessário estabelecer as características próprias de cada 

sistema. 

QUADRO 3 – Características do sistema central e do sistema periférico de uma 
representação 

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO 

· Ligado à memória coletiva e a 
história do grupo 

· Permite a integração de 
experiências e histórias 
 

· Consensual 
· Define a homogeneidade do 

grupo 

· Tolera a heterogeneidade do grupo 

· Estável 
· Coerente 
· Rígido 

· Flexível 
· Tolera as contradições 

· Resistente às mudanças · Evolutivo 
 

· Pouco sensível ao contexto 
imediato  

· Sensível ao contexto imediato 

· Funções: 
- gera o significado da 
representação 
- determina sua organização 

· Funções  
- permite a adaptação à realidade 
concreta 
- permite a diferença de conteúdo 

         Fonte: Jean-Claude Abric (1998, p.34) 

 O quadro apresentado deixa claro que se por um lado se tem a rigidez, a 

estabilidade e a consensualidade do núcleo central, por outro lado encontra-se no 

sistema periférico a flexibilidade, as transformações e diferenças individuais. 

 Este capítulo se encerra retomando a Teoria das Representações Sociais 

como contribuição para a aproximação com o objeto de estudo, uma vez que 

propicia desvelar os significados/sentidos atribuídos ao uso de sistema informacional 
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pelo gestor escolar. A Teoria do Núcleo Central, por sua vez, como abordagem 

complementar possibilitou compreender como essas representações poderão estar 

se organizando em torno do núcleo central e que elementos dão significados à 

representação.  

  

4.3. O instrumento de coleta de dados 

 O instrumento de pesquisa21, aplicado a vinte diretores da rede municipal de 

Santos, foi construído com o propósito de se compreender para além dos 

significados imediatos das mensagens veiculadas pelos sujeitos na coleta de dados. 

 Antecedendo a coleta de dados aqui analisados, foi realizado o pré-teste com 

quatro diretores que não participaram posteriormente da coleta de dados definitiva e 

os seus resultados não serão apresentados ou analisados. A aplicação exploratória 

auxiliou na adequação do instrumento da pesquisa e demonstrou a necessidade do 

afastamento da autora da coleta de dados em função de sua atuação profissional. 

Como a autora desta pesquisa é a responsável na Seduc pelo sistema 

informacional, objeto deste estudo, é frequente o contato com os diretores de escola, 

sujeitos da pesquisa, para tratar de assuntos relacionados ao Siges. Percebeu-se no 

primeiro pré-teste pelas atitudes, comentários e respostas dos diretores, que a 

presença da responsável pelo Sistema propiciava aos gestores relacionarem as 

questões propostas no instrumento de coleta ao sistema informacional, mesmo que 

a referência a esse recurso computacional somente ocorresse no último item. 

Para dirimir qualquer dúvida quanto à influência da autora nas respostas, o 

mesmo instrumento foi aplicado a outros quatro diretores de escola por outra pessoa 

- assistente de pesquisa, também com experiência como pesquisadora, mas que em 

                                                 
21

  Apêndice III – modelo do instrumento de pesquisa aplicado aos sujeitos. 
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suas funções profissionais, não tem nenhuma relação com o sistema informacional, 

visando não suscitar nos sujeitos a lembrança do sistema. As respostas 

comprovaram que a presença da autora interferia nas manifestações expressas 

pelos diretores quando havia referência à tecnologia de informação. 

Abric (2005) pondera que “as pessoas entrevistadas não nos dizem tudo, elas 

escondem alguns componentes de seus pensamentos, em certas situações” (p.23). 

Para evitar que a presença da pesquisadora comprometesse a espontaneidade das 

respostas, a aplicação definitiva do instrumento de pesquisa foi realizada por uma 

assistente de pesquisa, devidamente preparada para esse contato os diretores de 

escola. 

 A utilização dos dados coletados foi formalmente autorizada pelos sujeitos da 

pesquisa, sendo assegurada a não identificação das identidades dos participantes. 

 O instrumento de coleta de dados é composto por evocação livre de palavras, 

questões de natureza projetiva e perfil dos sujeitos22. 

 A primeira parte do instrumento, evocação livre de palavras, segundo Bardin 

(1977), permite surgir de forma espontânea associações relativas às palavras 

exploradas. Consiste em solicitar que os sujeitos expressem livre e rapidamente um 

determinado número de palavras ou expressões que lhes ocorra, a partir da audição 

de palavras indutoras e que hierarquizem, em ordem de importância, as palavras 

evocadas. Oliveira, Marques, Gomes e Teixeira (2005) destacam que “esse último 

procedimento na coleta produzirá uma nova ordem de dados, que associada ao 

cálculo das frequências, permitirá uma análise da centralidade dos diversos 

elementos produzidos” (p.577). As autoras ressaltam ainda que a evocação livre de 

palavras, no campo das representações sociais, distingue-se como uma técnica 

                                                 
22

 No instrumento aplicado se teve o cuidado da referência direta ao Siges constar somente da última 
questão a ser respondida pelos diretores, conforme Apêndice III.  
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apropriada à Teoria do Núcleo Central. As evocações ao serem classificadas pela 

freqüência e ordem médias, possibilitam a obtenção do núcleo central e do sistema 

periférico das representações sociais.  

A segunda parte apresenta ao sujeito da pesquisa uma situação hipotética, 

onde ele deverá se manifestar de forma indireta, completando uma história a ele 

proposta. Abric (2005) questiona sobre 

...diversas defasagens entre o que as pessoas dizem (seus 
discursos) e o que elas fazem (sua prática), entre o que elas dizem 
ou o que elas pensam, ou seja, entre as representações  recolhidas 
pelos pesquisadores e as representações presente nas cabeças das 
pessoas (p. 23). 
 

 Ao utilizar o mecanismo de completar uma história pretende-se que o sujeito, 

ao não se expor diretamente em suas respostas, expresse o que não faria 

explicitamente em outro tipo de instrumento como em um questionário ou entrevista. 

Sob este aspecto, o autor expressa que “assim, permitimos ao sujeito tomar uma 

certa distância, reduzindo seu envolvimento. Não sou eu que penso isto, são os 

outros. Pode-se, assim, permitir que ele expresse – sob a cobertura dos outros23 – 

suas próprias idéias” (p. 28). Ao afastar o sujeito do seu grupo de pertença e de 

referência pode ser possível colocar em evidência o que está na base das 

representações sociais. 

  A terceira parte consiste em questões de múltipla escolha, que tem por 

finalidade delinear o perfil dos sujeitos. Abric (2001) esclarece que a representação 

“é determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua vivência), 

pelo sistema social e ideológico no qual está inserido e pela natureza dos vínculos 

que ele mantém com esse sistema” (p. 156). Com o propósito de se procurar 

compreender quem são os sujeitos da pesquisa e em que meio vivem, as questões 

versam sobre identificação pessoal, inserção profissional e outras relacionadas à 

                                                 
23 - grifos do autor. 



86 

 

tecnologia de informação.   

 

4.4. Os sujeitos da pesquisa – diretores de escola 

Abric (2001) aponta que a representação “é um conjunto organizado de 

opiniões, de atitudes, crenças e de informações referentes a um objeto ou uma 

situação (p. 156)”, sendo determinante o próprio sujeito, com sua história e vivências 

e o meio social em que está inserido, pelos vínculos mantidos com o sistema social. 

Para análise dos dados recolhidos na pesquisa de campo, torna-se necessário 

descrever o sujeito da pesquisa – diretor de escola, inicialmente como funcionário da 

rede municipal de Santos e também apontando a estrutura de suas escolas. Ao 

iniciar a análise pelo perfil do diretor se pretende primeiro conhecer como o sujeito 

se apresenta e, posteriormente, como fala. 

 O diretor de escola da rede escolar municipal de Santos é funcionário público 

municipal, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos24 e 

Estatuto do Magistério Público Municipal25, que determina como requisito exigido 

para o cargo, licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica em 

Administração Escolar.  

 Conforme o Estatuto, o provimento efetivo de cargo de diretor de escola é 

linha de acesso dos ocupantes do cargo de Especialista I – assistente de diretor, 

coordenador pedagógico e orientador educacional. O concurso de acesso segue 

diretrizes publicadas no Diário Oficial do Município a cada abertura de concurso. O 

edital estabelece, dentre outras instruções, a modalidade do concurso, o tipo e 

bibliografia básica das provas 

 A substituição do cargo de diretor é um processo anual, de acordo com as 

                                                 
24 Lei n° 4623, de 12 de junho de 1984. 
25 Lei Complementar nº 65 de 20 de outubro de 1992. 
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diretrizes estabelecidas em portaria da Seduc publicadas a cada ano.  Para inscrição 

os interessados devem atender o que consta na portaria e ser ocupante efetivo do 

cargo de Especialista I. A classificação é por tempo de substituição na função de 

diretor de escola e o desempate por tempo de exercício no magistério público de 

Santos. Os diretores substitutos ocupam cargos vagos ou cargos em que o diretor 

efetivo encontra-se afastado. O período de substituição encerra-se ao término do 

ano, independente da data de início da substituição.  

 Até o momento da pesquisa (outubro/2011), no Siges o módulo avaliação 

somente está implantado para o ensino onde há registro de notas/conceitos, o que 

não inclui a educação infantil. Dessa forma o diretor de escola de ensino 

fundamental tem uma maior quantidade de dados disponíveis e todos os sujeitos da 

pesquisa exercem o cargo/função de diretor em escolas que oferecem o ensino 

fundamental. 

 O único critério para escolha dos sujeitos foi atuação em escola de ensino 

fundamental da rede municipal de Santos. Em relação ao exercício do cargo de 

diretor de escola buscou-se no Siges as informações quanto à forma de ocupação 

do cargo de diretor pelos respondentes da pesquisa. Apurou-se que quatro são 

diretores efetivos e 16 substitutos. 

A Tabela 1 apresenta o tempo de exercício no cargo de diretor na escola que 

respondiam pela gestão, no momento da coleta de dados. 26
       

 

 

 

 

                                                 
26

 O módulo atribuição foi implantado no Siges em fevereiro de 2008, não havendo registro no Sistema de dados 

anteriores a essa data.   
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TABELA 1 – Tempo de exercício do cargo de diretor de escola na escola atual           

Tempo 
 

até 6 meses 8 
1 ano / 1ano 7 meses  3 
2 anos / 2 anos 4 meses 2 
acima de 3 anos 5 meses 7 

Total  20 
 
    

As escolas onde os sujeitos da pesquisa atuam têm características diferenças 

no atendimento, o que interfere na própria organização da escola. O Quadro 4 

apresenta algumas características das escolas da rede municipal de Santos pelo tipo 

de atendimento. 

 

QUADRO 4 – Características das escolas por atendimento 
  Professor  Faixa 

etária 
dos 
alunos  

Períodos de 
funcionamento 
da escola 

1º ao 5º 
ano 

- polivalente exceto para os componentes de artes, 
educação física, inglês e informática educativa. 

6 a 11 
anos 

diurno 

6º ao 9º 
ano 

- professor especialista por componente curricular 12 a 14 
anos 

diurno 

EJA  Ciclo I - polivalente exceto para os componentes de  
educação física, inglês e informática educativa. 

Ciclo II - professor por componente curricular 

acima 
de 14 
anos 

noturno 

Período 
integral 

- polivalente exceto para os componentes de artes, 
educação física, inglês e informática educativa. 

- educadores diversos para atividades ao turno contrário 

6 a 11 
anos 

Permanência do 
aluno durante todo 
o período diurno 
(manhã e tarde) 

Fonte: Siges. Informações sistematizadas pela autora.  

A tabela a seguir apresenta o atendimento das escolas dos sujeitos 

respondentes. 

 

 

 

 



89 

TABELA 2 –  Escolas dos sujeitos respondentes por tipo de ensino 

ATENDIMENTO F 

1º ao 5º ano 6 

1º ao 5º ano período integral 4 

1º ao 9º ano 2 

1º ao 5º ano - EJA ciclo I e II 2 

1º ao 9º ano - EJA ciclo I e II 5 

6º ao 9º ano - EJA ciclo I e II 1 

Total 20 

                       

 A distribuição do tipo de ensino pelas escolas dos sujeitos respondentes 

apresenta certa proximidade para os que atendem do 1º ao 5º ano, 1º ao 5º ano em 

período integral e 1º ao 9º ano EJA ciclo I e II. A peculiaridade de cada agrupamento 

de faixa etária do aluno e professor, acrescido do horário de funcionamento dos 

cursos, em seu conjunto, pode dar uma ideia da complexidade de cada escola. 

 c) Quantidade de alunos:  

GRÁFICO 2 – Quantidade de alunos por escolas dirigidas pelos dos sujeitos da 
pesquisa 

1

10

4

4

1

mais de 1200 901 a 1200 601 a 900 301 a 600 até 300

 

Fonte: Siges – Acesso em 15/07/2011. 

 A partir dos dados da tabela, percebe-se que a maior incidência está no 
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atendimento de 301 a 600 alunos, com 10 escolas. O menor índice encontra-se na 

menor quantidade de alunos - até 300 alunos e na maior - acima de 1200. 

 

4.5 - Os sujeitos: dados de identificação e de inserção profissional 

 A ordenação das partes que compõem o instrumento de coleta de dados foi 

propositalmente organizada para propiciar a manifestação espontânea do sujeito, 

sem que ele percebesse que a pesquisa estava sendo direcionada à utilização do 

Siges. A análise dos dados coletados não obedecerá a ordem do instrumento, pois 

pretende-se primeiro conhecer quem fala, para depois procurar entender o que fala.  

 A parte III do instrumento de pesquisa trata do perfil pessoal e profissional dos 

sujeitos da pesquisa. O perfil dos sujeitos foi descrito por variáveis de gênero, idade, 

filhos, tempo de serviço, tempo de serviço como diretor, uso de computador, Internet 

entre outros.  

 A questão 1 e 2 tratam do gênero e faixa etária. Quanto ao gênero, dos 20 

sujeitos da pesquisa, somente 1 é do sexo masculino, o que indica predominância 

de atuação do sexo feminino no cargo de diretor de escola na rede municipal de 

Santos.  

 A Tabela 3 apresenta a faixa etária dos sujeitos respondentes. 

TABELA 3 - Faixa etária dos sujeitos 
Faixa etária  26 a 35 1 

36 a 45 1 
46 a 55 13 
Mais de 56 5 

Total  20 
                                      

 Com relação à faixa etária, a tabela 3 demonstra concentração em torno dos 

46 a 55 anos. Ou seja, a maior parte, 18 diretores apresentam idade superior a 46 

anos. 

 As questões 3 a 5 tratam do estado civil, número de filhos e situação 
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econômica. 

TABELA 4 – Estado civil, nº de filhos e participação na vida econômica da família 
Estado Civil Solteiro 4 

Casado / união estável 9 
Separado / divorciado 5 
Viúvo 2 

Número de filhos Nenhum 6 
Um 8 

Dois 6 
Participação na vida 
econômica da 
família 

é responsável por seu sustento 5 
é responsável por seu sustento e 
contribui para o sustento da família 

11 

é responsável por seu sustento e  
sustenta a família 

4 

 
 A Tabela 4, alude que em relação à vida familiar e econômica, a maioria é 

casado ou está em uma relação de união estável, porém a  quantidade de filhos, de 

nenhum a dois observa-se um distribuição mais proporcional. Quanto à participação 

na vida econômica da família, mais da metade é responsável por seu sustento e 

contribui para o sustento da família. Esse quadro demonstra que independente do 

estado civil e número de filhos, o salário importa à sua própria manutenção e da 

família. 

 A questão 6 trata da ocupação do tempo livre, considerando tempo livre, o 

período em que os sujeitos não estão exercendo o cargo de diretor de escola. Para 

se ter um maior conhecimento sobre outras atividades que os sujeitos exercem, 

gostam ou praticam, a questão possibilitou ao respondente a indicação de mais de 

uma opção. 
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TABELA 5 – Ocupação do tempo livre 
Ocupação do  

tempo  

livre 

 

 

Atividades domésticas 16 

Estudo  14 

Internet 11 

Lazer 13 

Atividades de cunho religioso 5 

Práticas esportivas 2 

Prática artística 3 

Trabalho voluntário 2 

Atividade política partidária 0 

Academia de ginástica (atividade esportiva) 1 

Programas culturais (cinema, teatro, etc) 12 

 

 A Tabela 5 aponta que a maioria dedica-se as atividades domésticas em seu 

tempo livre, parecendo indicar que, comparando com dados das tabelas anteriores, 

a maioria sendo mulheres, com vínculo familiar que envolve companheiro e /ou 

filhos, respondem também fora do seu horário de trabalho pelos afazeres do lar. As 

atividades mais comuns neste grupo, após as atividades domésticas, são estudo, 

lazer, programas culturais e Internet. 

 As questões de 7 a 10 abordam como o sujeito se relaciona com os 

equipamentos tecnológicos e os sistemas de informação.  

 A Tabela 6 informa quantos sujeitos respondentes dispõem de computador em 

sua residência e qual a sua utilização. 
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TABELA 6 – Posse de computador na residência e sua utilização  
Computador em casa Não tem computador  1 

O computador é conectado por banda larga (Speed, 
Netvirtua, etc) 

19 

Utilização do 
computador em casa 

Não utiliza computador em casa 1 

Entretenimento 8 

Trabalhos escolares 1 

Trabalhos profissionais 12 

Comunicação (Skipe, MSN,etc) 12 

Redes sociais (Orkut, Facebook, Blogs, Twitter, etc.) 5 

Operações bancárias e/ou outras transações  
financeiras 

7 

Compras eletrônicas 5 

Busca de informações (Google, Wikipedia, etc.) 14 

  

Dowbor (2008) ressalta que “por enquanto, as novas tecnologias são um 

instrumento, à espera do tipo de utilização que delas faremos” (p.24). Analisando a 

Tabela 6 tem-se que o computador, conectado à Internet, é um equipamento 

disponível praticamente em quase todas as residências dos sujeitos pesquisados 

que é utilizado pela maioria para busca de informações, trabalhos profissionais e 

comunicação.                     

 TABELA 7 - Meios utilizados para informação sobre acontecimentos do mundo 
1 = NUNCA 
4 = FREQUENTEMENTE 1 2 3 4 
Meios utilizados 

para se informar 

dos 

acontecimentos do 

mundo 

 

Jornal impresso 0 1 7 12 
Sites da Internet 1 3 5 10 
Rádio 3 6 5 1 
Televisão 1 2 6 11 
Revistas de 
informação 

0 3 7 8 

Revista de 
entretenimento 

5 3 6 2 

  

 Os sujeitos da pesquisa utilizam na maioria do jornal impresso, televisão e 

seguidos de sites da Internet (10 sujeitos) para se informarem dos acontecimentos 

do mundo. 

 



94 

 

 

TABELA 8 – Meios de informação pela Internet 
 Meios que utiliza para se manter 
informado pela Internet 
 

Jornal on-line 15 

Sites de relacionamento 14 

Blogs 0 

Twitter 0 

Orkut 5 

Facebook 6 

outros 5 

     

 A informática, associada às telecomunicações, permite, segundo Dowbor 

(2008)  

estocar de forma prática, em disquetes, em discos rígidos e em 
discos laser, e cada vez mais de maneira mais simples na “rede”, 
gigantescos volumes de informação. Estamos falando de centenas 
de milhões de unidades de informação que cabem no bolso, ou 
sequer precisam de bolso, pois passam a ser universalmente 
acessíveis a partir de qualquer ponto, com ou sem fio (p. 25). 

  
 A maioria dos sujeitos da pesquisa busca na Internet informações pelos 

jornais on-line (15 sujeitos) e acessam os sites de relacionamento (14 sujeitos). 

 As questões seguintes tratam do tempo de formação do diretor de escola e da 

atividade profissional na rede municipal de Santos. 

TABELA 9 – Tempo de conclusão do curso de Pedagogia 
Tempo de conclusão do curso de 
Pedagogia 

11 a 15 anos 3 
16 a 20 anos 11 

21 a 25 anos 4 

Mais de 25 anos 2 
Total  20 
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TABELA 10 – Tempo de serviço e acúmulo de cargo 
Tempo de serviço na 
prefeitura de Santos 

até 15 anos 1 
16 a 20 anos 6 
21 a 25 anos 2 
26 a 30 anos 10 
Mais de 31 anos 1 

tempo de serviço no 
cargo/função de 
diretor de escola 

Menos de 1 ano 5 
 1 a 5 anos 9 
6 a 10 anos 2 
11 a 15 anos 3 
16 a 20 anos 1 

Acúmulo de cargo Sim 10 
Não 10 

 

 Os dados quanto ao tempo de exercício na prefeitura de Santos, mostra que 

dez têm mais de 26 anos de trabalho. Onze concluíram o curso de pedagogia há 

mais de 15 anos e 6 concluíram há mais de 20 anos,  o que pode vir a indicar que os 

diretores já eram funcionários – possivelmente professores, quando cursaram este 

curso superior. Na época em que o grupo pesquisado cursou Pedagogia, a formação 

não contemplava o estudo das novas tecnologias de informação e conhecimento. 

 Quanto ao exercício do cargo de diretor os maiores índices (14) encontram-se  

respectivamente de 1 a 5 anos e menos de 1 ano. Como a implantação do Siges 

ocorreu em 1996, isso significa que quando esses 14 sujeitos  assumiram o cargo de 

diretor de escola, o Siges já havia sido implantado na rede municipal. 

TABELA 11 – Equipamentos da sala do diretor de escola   

O que tem em sua 
sala de direção além 
dos móveis 

telefone 19 
fax 1 
ventilador 15 
ar condicionado  6 
equipamento de som 7 
televisão 4 
computador 14 
impressora 7 
outros 5 

 

 Os autores Dowbor (2008) e Lévy (2000) ao tratarem das inovações 
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tecnológicas citam o computador como marco das mudanças por ter se tornado um 

equipamento que assinalou a era da informação devido ao seu fácil acesso. Ao se 

questionar os equipamentos da sala do diretor a intenção era perceber se o 

computador faz parte dos aparelhos de fácil acesso. O aparelho telefônico está 

presente em praticamente todas as salas (19), o que confirma que continua sendo 

um importante meio de comunicação. O computador está presente em 14 salas de 

direção, ou seja, mais da metade dos sujeitos têm a possibilidade de utilizar o 

computador em sua própria sala. 

 A análise do perfil dos diretores consultados indica que a maioria dos sujeitos, 

em sua rotina diária, fora do local de trabalho, tem a possibilidade de utilizar o 

computador, conectado a Internet, como meio de comunicação e informação e em 

sua sala de direção também. Pelo tempo de serviço, todos já eram funcionários da 

Prefeitura de Santos quando o Siges foi implantado na Secretaria de Educação e 

isso denota que a utilização do Sistema em local de trabalho pode ou poderá ser 

uma “extensão” do que ocorre em sua vida diária, ou seja, utilizar-se de um 

equipamento (computador), conectado à Internet, para acessar as informações 

disponíveis (Siges). 

 Tendo por fundo o referencial apresentado neste capítulo e a apresentação 

dos sujeitos da pesquisa, o próximo estará buscando uma aproximação às 

Representações Sociais com a intenção de desvelar quais seriam as 

representações sociais dos diretores de escola sobre a utilização de um 

sistema informacional na gestão escolar. 
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CAPÍTULO V 

UMA APROXIMAÇÃO ÀS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

Entre a intenção de realizar a pesquisa e sua consecução houve um processo 

de amadurecimento da ideia inicial e o direcionamento do estudo para as 

Representações Sociais. Este capítulo se propõe a discorrer sobre o tratamento dos 

dados coletados buscando uma aproximação às representações sociais.  

A estrutura deste capítulo foi organizada para a análise dos dados, 

objetivando discutir a evocação livre de palavras, questões projetivas e, por fim, a 

propositura de aproximação às representações, indicando as dimensões de análise. 

 

5.1.  A evocação livre de palavras e os sujeitos da pesquisa 

 Todo o trabalho de campo encontra-se fundamentada na Teoria das 

Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978, 2003), tendo por suporte a teoria do 

núcleo central proposta por Abric (1998, 2001, 2005), que possibilita avaliar a 

estrutura e dinâmica das representações sociais. Com o propósito de compreender 

como a representação social se estrutura, o instrumento de pesquisa apresentava 

em sua primeira parte cinco termos ou expressões indutoras com vistas a suscitar 

evocações relacionadas as Representações Sociais investigadas. Os termos 

indutores foram: computador, escola, diretor de escola, gestão escolar e base de 

dados para a gestão escolar. Para analisá-los, buscou-se a Teoria do Núcleo Central 

como referencial. Posteriormente, a análise dos discursos dos diretores será 

contemplada a partir da análise do conteúdo. 

 Esta análise está pautada nos dados colhidos na primeira parte do 
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instrumento de pesquisa, a evocação livre de palavras, que propositalmente iniciou a 

coleta de dados, permitindo que o sujeito, ao evocar as palavras a cada termo 

indutor, expressasse lembranças, sem estar contaminado com as demais questões 

do instrumento.   

 A evocação livre teve por objetivo “a coleta dos elementos constitutivos do 

conteúdo das representações” (OLIVEIRA, MARQUES, GOMES e TEIXEIRA, 2005, 

p. 576) sobre termos relacionados à utilização do sistema informacional pelos 

diretores de escola e seu possível núcleo central. A aplicação consistiu em solicitar 

aos sujeitos que ao ouvir cada palavra/expressão indutora registrassem quatro 

palavras ou termos que lhes ocorressem e, a seguir que hierarquizassem os termos 

evocados de 1 a 4, tendo como referência 1 para o mais importante. As 

palavras/expressões propostas foram: computador, escola, diretor de escola, gestão 

escolar e base de dados para a gestão escolar. 

 Para o tratamento dos dados foi utilizado o recurso informático Ensemble de 

programmes permettant l’analyse des evocations – EVOC, que possibilita a 

organização dos dados e a criação de categorias empíricas 

Os dados coletados foram inicialmente organizados em tabelas27, utilizando 

como recurso os Programas Microsoft Office 97-2003. Obedece-se à hierarquia 

indicada pelos sujeitos e os termos/expressões foram transcritos sem sinais gráficos, 

conforme exemplificado no Quadro 5. 

 

 

 

 

                                                 
27 Apêndice IV – Quadros de 5 a 9 -  termo/expressão indutora e classificação das evocações por ordem de 
importância. 
 



99 

 

 

QUADRO 5 – Termo/expressão indutora e classificação das evocações por ordem de 
importância: COMPUTADOR   
TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA: COMPUTADOR 

  1 2 3 4 

001  informacao socializacao amizade entretenimento 

002 pesquisa atualidades informacao tecnologia 

003 tecnologia pesquisa avanco praticidade 

... ...................... .............. ............... ............. 

020 globalizacao rapidez facilidade variedade 

 

A seguir foi organizado um dicionário, em que as palavras/expressões 

evocadas foram agrupadas de acordo com o significado e o sentido relativo ao 

contexto da pesquisa, sendo processadas pelo recurso informático como sinônimo. 

QUADRO 10  -  Dicionário de evocação 28  

 EVOCAÇÕES TERMOS SUBSTITUÍDOS 
COMPUTADOR acesso acessibilidade 

comunicacao e-mail 
..... ......... 
Pratico praticidade, agilidade; rapidez; facilidade 

  
Procedeu-se, a seguir, a substituição dos termos evocados, proporcionando a 

homogeneização dos termos evocados e a submissão dos dados ao software.  

A interseção da freqüência e a ordem média de evocação de cada palavra 

favorecem vislumbrar as palavras/termos pertencentes ao núcleo central das 

representações. O recurso utilizado disponibiliza relatório, por termo indutor, com 

uma estrutura de quatro quadrantes, correspondentes à estrutura da representação 

estudada e que “conferem diferentes graus de centralidade às palavras que os 

compõem” (SÁ, 1996, p.117). 

 

 

 

                                                 
28

 O apêndice V apresenta o quadro 10 – Dicionário de Evocação na íntegra. 



100 

 

 

QUADRO 11 - Distribuição das Representações Sociais no modelo de evocação livre 

Frequência 
média 

1º quadrante 
Elementos do Núcleo Central 

prontamente evocados 
 +  

alta frequência 
 

2º quadrante 
Elementos da 1ª periferia 

tardiamente evocados 
 +  

alta frequência 
 

3º quadrante 
Elementos de contraste 
prontamente evocados 

 +  
baixa frequência 

 

4º quadrante 
Elementos da 2ª periferia 

tardiamente evocados 
 +  

baixa frequência 
 

 Segundo Oliveira, Marques, Gomes e Teixeira (2005) os quadrantes trazem 

informações para a análise da representação: no núcleo central encontram-se os 

elementos mais freqüentes e importantes; na 1ª periferia os elementos periféricos 

mais importantes; na zona de contraste estão os elementos com baixa freqüência, 

porém importantes para o sujeito, que pode tanto reforçar as noções presentes na 1ª 

periferia, como a existência de um sub-grupo minoritário, portador de outra 

representação; na 2ª periferia os elementos menos freqüentes e menos importantes.  

O primeiro termo indutor, computador, provocou nos diretores a evocação de 

12 palavras diferentes, com freqüências variadas. 
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QUADRO 12 – EVOC: termo indutor Computador 

 

O computador pode ser considerado como o equipamento representante das 

inovações tecnológicas e assevera Lévy (2000) que, a partir de 1970 “estava ao 

alcance das pessoas físicas, e neófitos podiam aprender a usá-los sem 

especialização técnica” (p. 125). Esse aspecto de facilidade de manuseio do 

equipamento e os aspectos e a idéia de comunicação parece estar de alguma forma 

arraigada ao aparelho eletrônico. Assim, as palavras globalização, informação, 

pesquisa e tecnologia figuram no quadrante do núcleo central. As demais – 

comunicação, modernidade, peças, conhecimento, ferramenta, internet e acesso 

parecem determinar possibilidades de uso do equipamento.  

As palavras evocadas evidenciam que os diretores têm uma percepção mais 

ampla do significado do equipamento “computador”, agregando o sentido de 

mudança de valores, práticas e formas de convívio. Dowbor (2008) assevera que; 

Essa conectividade instantânea de qualquer ser humano, de 
qualquer unidade residencial ou de trabalho, em termos de 
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informação e de comunicação, gera, por sua vez, uma dramática 
transformação nas relações humanas: a Internet vem pela primeira 
vez colocar à disposição de qualquer pessoa  
com os conhecimentos e recursos necessários – e se trata aqui de 
uma condicionante de imensa importância – a possibilidade de se 
comunicar a partir de qualquer ponto, com qualquer outro usuário do 
planeta (p.22).  

 

O segundo termo indutor escola apresentou 14 termos evocados. 

QUADRO 13 – EVOC: termo indutor Escola 

 

 

Este quadro reflete ideias vinculadas à imagem da escola. Aluno, educação e 

professor, termos presentes no 1º quadrante que configuram o núcleo central. Os 

termos periféricos - aprendizagem, comunidade, conhecimento, ensino, socialização, 

futuro, alegria, compromisso, gestor, participação e responsabilidade, “resultam da 

ancoragem da representação da realidade” e “têm um papel essencial na adaptação 

da representação às evoluções do contexto” (ABRIC, 1998, p.32) e retratam os 

aspectos subjetivos de relações e sentimentos. 
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O terceiro termo indutor diretor de escola propiciou 14 evocações. 

QUADRO 14 – EVOC: termo indutor Diretor de Escola 

 

 O elemento central da representação é compromisso, seguido de liderança e 

responsabilidade. Em torno desse conjunto de termos, aparecem nos quadrantes 

periféricos os termos: empreendedor, organizador, conhecimento, democrático, 

equipe, ética, gestor, equilíbrio, participativo, progresso e respeito, que de alguma 

forma complementam a ideia central da representação. Percebe-se que a 

representação social para o termo indutor diretor de escola parecem recair nas 

qualidades pessoais de quem exerce o cargo e não no caráter técnico da função, a 

não ser no primeiro quadrante, no qual empreendedor e organizador foram 

tardiamente evocados e com freqüência significativa. 

 O quarto termo gestão escolar provocou 11 evocações. 
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QUADRO 15 – EVOC: termo indutor Gestão Escolar 

 

 O quadro relativo ao termo indutor gestão escolar demonstra como o grupo de 

diretores investigado relacionam gestão escolar à participação, ou seja, parece que 

essa representação já está estabelecida culturalmente de forma estável/rígida. 

Participação, termo central da representação apontado pelos diretores, 

conduz a indagação sobre o entendimento do significado dessa participação. 

Segundo Lima (2001), está revestida por vários tipos e graus. Dentre as citadas pelo 

autor cabe destacar a participação formal, a não-formal, a informal, a ativa e a 

passiva. A participação formal está vinculada ao princípio democrático de gestão e 

garantida por atos normativos, sendo dessa forma vista como uma participação 

organizada na escola, de forma direta nos processos decisórios institucionalizados 

(conselhos e outras organizações instituídas), neste caso a organização burocrática 

da escola. A participação não-formal está estruturada em documentos produzidos 

pela própria escola que até podem ser contraditórios as orientações estabelecidas. A 
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participação informal pode ser oriunda de orientações informais, a margem dos 

dispositivos que regem a escola. Nesse tipo de participação podem ser eleitos 

objetivos e interesses não estabelecidos em regras formalizadas. A participação 

ativa é caracterizada por atitudes e comportamentos que indicam o envolvimento 

individual ou coletivo na organização escolar. A participação passiva se configura por 

uma estratégia de envolvimento mínimo, inexpressivo na ação. 

Mesmo não havendo referência a amplitude do sentido possível e atribuído ao 

termo participação, ele indica o núcleo central da representação dos diretores em 

relação ao termo gestão escolar. No contraste – quadrante 3 – surgem termos que 

completam a ideia da gestão escolar no sentido formal – administração, leis e 

organização;   no sentido político  – democrático;  no sentido de objetivos da 

educação escolar -  conhecimento e aprendizagem e finalmente no sentido subjetivo 

da identidade gestor – responsabilidade. O 4º quadrante apresenta o que é passível 

de mudança, mas tem-se a impressão que o envolvimento dos atores continua 

predominando pela presença do termo socialização. Diante das evocações para o 

termo indutor gestão escolar, eficiência (tardiamente evocado e com baixa 

frequência) pode favorecer tanto a abrangência de uma ação técnica da gestão, 

como o viés subjetivo das relações interpessoais. As relações interpessoais se 

sobressaem pelas evocações: participação como elemento central e comunidade 

como termo tardiamente evocado, porém com alta freqüência.  

 Essa tendência de associar-se gestão a questões de caráter subjetivo fica 

latente na pesquisa organizada por Martins et al. (2011) sobre o estado da arte no 

campo da administração e gestão escolar no Brasil. O trabalho aponta um número 

significativo - 42%29 de estudos na categoria relações e práticas intra-escolares, que 

                                                 
2929

 No estudo citado, 42% corresponde a 174 trabalhos discentes do universo de 406 pesquisados. 
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versa sobre “o trabalho, a organização e as relações humanas vivenciadas e 

praticadas no cotidiano escolar [...] (p.82). A autora em seu trabalho destaca a 

subcategoria “Relação entre atores escolares” que aborda “processos de 

comunicação, negociação e participação marcados pela pluralidade e presença de 

diversos atores escolares [...]” (p.83). Nota-se participação, um dos itens abordados 

nos trabalhos discentes surge como elemento do núcleo central. 

 O quinto e último termo foi base de dados para a gestão escolar que 

processado pelo  Evoc gerou 11 evocações. 

QUADRO 16 – EVOC: termo indutor Base de dados para a gestão escolar 

 

 O núcleo central para o termo indutor base de dados para a gestão escolar 

apresenta as evocações importante e avaliação. A evocação importante, a de maior 

freqüência, expressa uma qualidade para a base de dados.  Ainda, no núcleo 

central, avaliação, pode ser um dos possíveis usos da base de dados para a gestão 

escolar. 

Os elementos de contrastes tanto estão ligados a ideia de informação – 
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parâmetros, pesquisa, como na ideia de avaliação em uma perspectiva de coletivo/ 

gestão, – organização e participação, o que sugere que esses elementos reforçam 

as representações sociais ao termo indutor base de dados para a gestão escolar. 

Percebe-se que os pensamentos dos diretores recaem sobre o reconhecimento da 

necessidade de dados/informação para a gestão e que esses mesmos dados, de 

forma direta ou não são utilizados no processo de avaliação. 

 

5.2.  As questões projetivas 

 A parte II do instrumento de pesquisa propõe ao diretor assumir o 

personagem do narrador de uma situação fictícia à qual deverá dar continuidade em 

três situações apresentadas30. O corpo inicial da história: 

Em um congresso que participei recentemente, assisti a uma palestra 
sobre avaliação de sistemas e seus indicadores. Durante o intervalo, 
conheci um grupo de gestores escolares de outros municípios e 
começamos a conversar sobre nosso trabalho. 
 

 A primeira situação foi assim apresentada: 
Uma diretora de outro município queixou-se da dificuldade em obter 
dados para a discussão com o coletivo da escola. A diretora 
questionou-me se tinha o mesmo problema e como fazia para 
resolvê-lo. Respondi: 
 

 Esta situação propõe ao diretor duas questões: se ele tem dificuldade para 

obter dados e como obtê-los. Em uma primeira análise das respostas, tem-se a 

resposta direta quanto à dificuldade de se obter ou não dados (Gráfico 3), porém a 

segunda parte da questão  destacam algumas reflexões. 

 O Gráfico 3 demonstra que, para maioria dos diretores não há problema para 

a obtenção dos dados. 

GRÁFICO 3– Acesso a dados - dificuldades 

                                                 
30

 - Apêndice VI – Quadro 17 a 19 – respostas dos sujeitos à parte II do instrumento de pesquisa 
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16

2

1

nem sempre não informou sem dificuldade com dificuldade

 

 As respostas dadas pelos sujeitos propiciaram a construção da Tabela 12 

sobre a de obtenção de dados, com/sem dificuldade. 

TABELA 12 – Obtenção de dados/dificuldade 

Obtenção de dados Frequência 

coletivo 7 
Seduc 4 
avaliação 3 
cômputo das atividades realizadas 1 
elaboração de instrumento para 
coleta de dados 

3 

Internet 1 
Siges 3 

 

 Os relatórios disponibilizados pelo Siges podem ser fonte de dados para 

subsidiar a discussão com o coletivo, conforme propõe a situação apresentada aos 

diretores nesta questão. Mesmo assim, somente 3 diretores fizeram alusão explícita 

ao Sistema. Em contrapartida, a maioria, 7 diretores, responderam que trabalham 

com o coletivo, conforme alguns pronunciamentos expostos, embora o 

questionamento central da situação apresentada aos diretores versasse sobre a 

dificuldade de obtenção de dados (Apêndice VI): 

S4 - Deveria conversar sobre as dificuldades que a escola revelava e 
pedir sugestões ao grupo para reflexão de como poderiam resolver 
estas dificuldades, pensar. 
S5 - Que na nossa escola trabalhamos sempre trazendo a 
comunidade para dentro da mesma e com isso facilitamos a 
discussão do coletivo, pois o coletivo só se encontra dentro da 
unidade. 
S15 - Nem sempre [...], procuro a parceria dos professores, 
comunidade em geral, afinal uma andorinha não faz verão. 
 

 Nas respostas dos diretores que associaram a obtenção de dados com o 
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coletivo, encontram-se alguns pontos associados à gestão democrática: conversar 

sobre as dificuldades, reflexão com o coletivo, discussão de metas com o coletivo, 

parcerias, propiciar a participação da comunidade e estão no discurso de muitos 

autores como Luck (2007), Bordignon e Gracindo (2000) e Barroso (1996). Se a 

questão versava sobre a obtenção de dados e a maioria responde o envolvimento 

do coletivo, é possível inferir que os diretores, de alguma forma passavam a imagem 

positiva de si.  

 Segundo Abric (2001) “quando um indivíduo encontra alguém pela primeira 

vez, ele busca passar uma impressão favorável. E um dos meios de criar esta 

imagem positiva é expressar as atitudes que parecem as mais adequadas na 

situação” (p.25). 

Assim parece que se posicionar como um diretor que expressa os conceitos 

imbuídos na gestão democrática – participação, coletivo - como uma ação de sua 

rotina, independente da questão formulada, passa a imagem de gestor 

compromissado com a sua função. A resposta de sete diretores que mencionaram o 

coletivo pode ser a “politicamente correta”, mas não sinaliza a utilização de dados 

para a tomada de decisão. 

Além da obtenção de dados por meio do coletivo, 11 diretores indicaram 5 

formas diferentes de obtenção de dados e somente três citaram o Siges como fonte 

de dados para discussão com o coletivo. 

 A segunda questão da parte II apresenta a situação: 

Um diretor do Rio de Janeiro contou que as intervenções que tem 
realizado na escola não surtem efeito porque não dispõe de 
informações precisas sobre os resultados da avaliação dos alunos, o 
que dificulta um diagnóstico ou uma autoavaliação da escola. 
Perguntou se eu tinha alguma sugestão a respeito. 
 

 De uma forma indireta a questão coloca que, para uma autoavaliação da 

escola é necessário que se tenha informações precisas sobre os resultados da 
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avaliação dos alunos. A ausência desses dados pode dificultar as intervenções, 

conforme Freitas et al. (2009) ressalta que sobre a apropriação dos dados da escola: 

A avaliação institucional permite, pois, ao coletivo das escolas e aos 
gestores do nível central que se beneficiem complementarmente dos 
dados da avaliação para construírem um sistema de monitoramento 
dos problemas que se propõem equacionar numa linha de tempo e 
no âmbito de suas competências (FREITAS et al., 2009, p.38).  
 

 O Siges pode favorecer essa autoavaliação se o diretor analisar os dados 

constantes nos relatórios do Sistema. 

 Ao serem questionados se tinham alguma sugestão para solucionar a falta de 

informações precisas sobre os resultados de avaliação dos alunos, obteve-se 

respostas diversas, dentre as quais estas (Apêndice VI): 

S2 - Falta participação dos professores, informando sobre as 
avaliações aplicadas e seus resultados. 
S3 - Organize reuniões com seus membros de Equpe Técnica. Pois 
estes devem ter devoluções do que os profs lhe passam em 
reuniões; cada elo junto com outra forma uma corrente na busca de 
dados para soluções. 
S4 - A primeira coisa a fazer é descobrir as falhas de informações. 
 

O conteúdo das respostas foi tabulado levando em consideração a ação do 

gestor em relação às fontes de informações precisas sobre os resultados da 

avaliação dos alunos. 

TABELA 13 – Consulta a informações sobre resultados de avaliação dos alunos 
Local Fontes F 
Busca externa à 
escola 

Internet e outros meios de consulta 2 

Consulta na 
própria escola 

Siges  4 
Reuniões 5 
Registro efetivo das avaliações 1 
Elaborar uma forma de avaliação  3 
Falta de informação  3 
Atuação do diretor no pedagógico 1 

 Parceria  1 
 Consulta aos docentes 1 

 

Comparando os relatórios de acesso ao diretor de escola no Siges31 e a 

                                                 
31

  Relatórios apresentados no Apêndice II. 
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Tabela 13 com as sugestões dos diretores parece que a ação é de buscar dados 

e/ou construir na própria escola os dados, ignorando que já existe um Sistema que 

disponibiliza essas informações. 

 A questão 3 da Parte II do instrumento de pesquisa apresenta a seguinte 

situação ao respondente: 

Duas outras diretoras de escolas de São Paulo declaram-se 
assustadas com as mudanças que o computador e a Internet vêm 
trazendo à escola e à gestão escolar. As duas estavam 
particularmente preocupadas com o grande número de dados e 
informações ao alcance dos diretores e da equipe de gestão da 
escola, como os resultados da Prova Brasil, do Ideb, do Saresp e os 
disponibilizados pelos próprios governos estaduais e/ou municipais.  
Quanto ao uso desses dados pelos diretores, uma delas comentou  

  

A questão propõe que o diretor complete a ideia sobre a utilização de dados 

resultantes de avaliações externas e os disponibilizados pelos governos estaduais e 

municipais. 

 A leitura das respostas leva a inferir que mesmo a questão fazendo referência 

aos dados do próprio município, os diretores consultados não relacionam o Siges 

como fonte de dados. As respostas focaram as avaliações externas e não o que está 

disponível no Sistema, como em algumas das respostas aqui reproduzidas 

(Apêndice VI): 

 S1 - que não concorda com a exposição de tanta informação 
respeito da educação no Brasil e ainda se sente perdida com tantas 
cobranças de índices que a educação precisa alcançar, enfim, 
declarou ser uma bobagem tudo isso.  
S9 - Servem como parâmetros e fonte de pesquisa, onde podemos 
conhecer as experiências positivas de outras escolas/municípios 
(grifo nosso). 
S19 - Duas diretoras declaram-se assustadas com as mudanças 
velozes que, vem acontecendo na era do computador e a Internet 
principalmente referente às avaliações externas. Dados esses que 
são disponibilizados, para gerar o IDEB. 
 
 

 A análise das respostas encaminhou para o entendimento que os diretores 

apresentam visões divididas quanto à disponibilização desses dados: 10 diretores 
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apontaram aspectos positivos e 10 aspectos negativos, conforme tabela a seguir. 

 

TABELA 14 - Utilização de resultados de avaliações disponibilizados pela Internet 
Posição Usos apontados F 
Aspectos positivos comparativo 2 

Melhoria do processo 
educativo/aprimoramento 

5 

apenas dados positivos 1 
relevantes 1 
acessibilidade 1 

 
SUBTOTAL  10 
Aspectos negativos Descrédito dos dados 3 

Exposição da escola 2 
Não utiliza 2 
cobrança 1 
Dificuldade para 
acompanhar mudanças 

1 

Assustada com as 
mudanças 

1 

SUBTOTAL  10 
 

 Verifica-se pela tabela que o grupo dividiu-se ao meio ao elencar aspectos 

positivos e negativos sobre a utilização de dados que são acessíveis pela tecnologia 

de informação. 

 Os diretores que se manifestaram de forma favorável à utilização dos 

resultados das avaliações disponibilizados pela Internet destacaram a possibilidade 

da melhoria da qualidade de ensino. Esse mesmo pensamento é exposto por Freitas 

et al. (2009): 

Nossa opinião é que a avaliação de sistema é um instrumento 
importante para monitoração das políticas públicas e seus resultados 
devem ser encaminhados, como subsídio, à escola para que, dentro 
de um processo de avaliação institucional, ela possa consumir estes 
dados, validá-los e encontrar formas de melhoria32 (p.65).  
 

 As ações propostas pelos diretores induzem que esses resultados serão 

utilizados como sugere o autor, como: parâmetro, indicadores para estabelecimento 

de metas e retomada de metodologia e conteúdos. 

                                                 
32

  Grifos do autor. 
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 Os aspectos negativos parecem estar ligados ao uso da tecnologia e não 

necessariamente à avaliação e, nesse ponto, quanto à resistência as tecnologias, 

Dowbor (2008) assim se expressa: 

As resistências à mudança são fortes. De forma geral, como as 
novas tecnologias surgem normalmente através dos países ricos, e 
em seguida através dos segmentos ricos da nossa sociedade, temos 
uma tendência natural a identificá-las como interesses dos grupos 
dominantes. E a verdade é que servem inicialmente estes interesses. 
No entanto, uma atitude defensiva frente às novas tecnologias 
podem terminar por acuar-nos nas posições em que os segmentos 
mais retrógrados da sociedade se apresentam como arautos da 
modernidade (p.14). 

  

A resistência à tecnologia a que o autor faz referência parece estar de alguma 

forma imbuída no pronunciamento de parte dos diretores, pois ao invés de se 

manifestarem quanto ao uso das informações sobre resultados da avaliação a partir 

da acessibilidade via Internet, manifestaram-se contrários a divulgação desses 

dados por descrédito, exposição, dificuldade e medo pelas mudanças trazidas pela 

tecnologia. 

 As constantes inovações da tecnologia nos diversos campos da sociedade 

influenciam a atitude de todos diante dessas mudanças. Neste caso específico, a 

implantação de um sistema informacional que alterou o trabalho das escolas coloca 

diretores de escola diretamente em contato com essa atual forma de lidar com 

registros de dados e coleta de informações. A atitude do diretor frente a essa 

mudança de rotina do gestor escolar pode ter como base para reflexão o 

posicionamento de Paicheler e Moscovici (1985) que apontam “duas grandes 

categorias de respostas possíveis à influência: a aceitação e resistência” (p.176). 

 Refletindo sobre essas duas categorias, pode-se inferir que a ação do gestor 

frente às possibilidades favoráveis ou não que a utilização de dados gerados pela 

tecnologia de informação está ligada à atitude de aceitação ou resistência. Percebe-
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se a aceitação em algumas falas dos gestores (Apêndice VI): 

S7 - Esses dados só vêm enriquecer o processo de avaliação, 
reforçando os praticados nas escolas, mesmo que apenas no 
aspecto comparativo e também para se estabelecer metas a médio e 
longo prazo. 
S8 - Esses dados são preciosos para uma boa gestão. Eles são 
indicadores que nos auxiliam quanto ao rumo que vamos tomar, ao 
avaliarmos o processo de ensino-aprendizagem e a escola como um 
todo. Acho excelente podermos contar com a tecnologia para termos 
esses dados com precisão. 
S10 - Que estes dados contribuem para cada vez mais o 
aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. 

 
 A resistência à tecnologia aparece como indício em alguns posicionamentos 

sobre a mesma questão (Apêndice VI). 

 
S 12 - O que é que vou fazer com estes números, não representam a 
realidade concreta. 
S 14 - Não gosto desta exposição das nossas Escolas, deixa-nos 
fragilizadas e expõe nossas fraquezas. 
S 17- É muita informação que eu, na minha idade, não tenho mais 
condições de acompanhar esse ritmo. 
 

Relacionando a utilização domiciliar do computador e as respostas da questão 

3 da Parte II do instrumento de pesquisa, pode-se inferir que a resistência apontada 

nas respostas das diretoras vai além da aceitação ou não do sistema implantado na 

rede municipal, mas parece ser relativa às implicações de seu uso em sua rotina de 

trabalho.  

Os sistemas atualmente disponíveis não necessitam de conhecimentos 

específicos de uma linguagem tecnológica pela simplicidade de sua utilização 

“...mas exige também uma mudança de atitudes frente ao conhecimento de uma 

forma geral, mudança cultural que esta sim é frequentemente complexa” (DOWBOR, 

2008, p.26). Revisando o perfil dos sujeitos destaca-se que 18 diretores utilizam o 

computador para as mais diversas movimentações, como busca de informações, 

comunicações e relacionamentos entre outras possibilidades que o computador 

conectado com a Internet oferece.      
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 Ressalta-se que “atitude” nos estudos das representações sociais, é umas 

das dimensões descritas por Moscovici (1978), que integra os níveis afetivos e 

emocionais do sujeito, que pareceram evidentes na forma como os sujeitos se 

expressaram. 

 O último item do instrumento de pesquisa foi uma pergunta aberta sobre a 

utilização do sistema informacional implantado na rede municipal. “Como o sistema 

informacional da rede de ensino municipal (Siges) pode ter utilizado pela escola?”33 

 A leitura flutuante das respostas mostra que nenhum diretor manifestou-se 

contra a implantação do Sistema e que como uma ferramenta de trabalho, facilitou a 

rotina escolar (Apêndice VII). 

S2 - Agilizar o serviço da secretaria, professores e equipe técnica. 
S4 -Tem auxiliado muito sendo na minha opinião o melhor recurso 
que já tivemos até a presente data. 
S10 - Para tudo, com a sua implantação melhorou muito o serviço de 
secretaria e da Gestão Escolar. 

 
 A análise das respostas à questão formulada, levou a refletir sobre a visão do 

diretor sobre o sistema informacional que dispõe. Foi possível detectar nas 

respostas  à utilização do Sistema: para serviços de rotina da escola; para consulta a 

dados e para utilização das informações para análise. Uma minoria – dois diretores - 

responderam que utilizam o Siges sem especificar como e outros apontaram mais de 

uma emprego do sistema. 

Pelo conteúdo das respostas, infere-se que para alguns diretores que 

responderam que consultam os dados do Sistema, eles se referiam ao trâmite formal 

e de rotina da escola, como por exemplo, (Apêndice VII):  

S 8 - Para obter dados sobre matrícula, busca ativa, nº de alunos, 
funcionários, professores, relatórios de notas bimestrais, resultado 
final, ata de resultados, uniformes e outras. 
S 14 -  extrair do mesmo vários relatórios que facilitam nosso dia-a-
dia. A grande contribuição com o sistema de notas e atas de 

                                                 
33

 Apêndice VII – Quadro XX – Respostas do sujeito à questão 16 da parte III do instrumento de pesquisa. 
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resultados finais, bem como os seus derivativos. Sistema integrado 
de matrícula. 
S 20 - Para dar e receber informações quando possível. 
 

Cabe revisar alguns conceitos no campo de sistemas informacionais a 

respeito de dados e informação. Bio (1996) esclarece que dados é a matéria bruta 

gerada pelos sistemas. A contextualização desses dados é que os transformará em 

informação. Por esse motivo, foi feita distinção entre consulta a dados para trâmites 

burocráticos e a  utilização dos dados para análise. Dos 20 diretores, 17 referiram-se 

à utilização do Siges como uma ferramenta administrativa para a rotina da escola e 

três manifestaram claramente que utilizam as informações do Sistema para análise, 

o que pode vir a gerar a tomada de decisão (Apêndice VII). 

S 3 - Para tudo relacionado desde o corpo discente até dados para 
serem analisados com o coletivo. 
S 19 - Fornecendo dados para análise dos diversos aspectos da 
Unidade. 
S 20 - Dados para análise da progressão dos alunos; para pontuar 
quais os conteúdos críticos, para que haja aprofundamento de 
estudos; gerar boletins para que os pais tenham ciência do processo 
pedagógico de seus filhos; quadros que irão alimentar o censo e 
pesquisas escolares, etc. 

 

Mesmo não havendo no discurso desses diretores nenhuma manifestação 

contrária à implantação do Siges na rede municipal de Santos, parece que o sistema 

não está introjetado como fonte de dados que pode auxiliar nas tomadas de 

decisão do gestor escolar, pois parece ainda prevalecer somente o aspecto de um 

sistema facilitador da rotina burocrática da escola, um sistema de registros 

escolares. 

 

 

5.3. Uma aproximação às representações 

 Com a leitura exaustiva e cuidadosa dos dados coletados vislumbrou-se a 
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possibilidade de construção de categorias de análise emergentes da própria fala dos 

sujeitos.  

 Bardin (1977) faz referência a alguns requisitos para a criação de categorias, 

tais como a exclusão mútua, que indica que cada categoria deve ter um único 

princípio de classificação; a pertinência, pois deve ter relação com o material de 

análise e referencial teórico da pesquisa e ainda contemplar a objetividade e a 

fidedignidade ao poder ser codificada igualmente quando submetida a várias 

análises e a produtividade por conter resultados férteis.   

 Ciente das considerações da autora e com a finalidade de desvelar os 

possíveis elementos constitutivos das representações sociais dos diretores de 

escola sobre o uso de sistema informacional, a interpretação recairá sobre as 

dimensões que abordam quem é o sujeito, o que sabe e o que faz, buscando 

entender a inter-relação sobre as características pessoais dos sujeitos, que 

conhecimentos expuseram em suas falas e que atitudes evidenciaram em seus 

pronunciamentos  

 A dimensão pessoal foi concebida a partir da análise de cada sujeito em 

sua particularidade e reunião das características mais comuns ao grupo. Buscou-se 

conhecer o delineamento do perfil pessoal, profissional e aspectos da tecnologia da 

informação em sua rotina diária. 

 Do conjunto de dados extraídos sobre o perfil pessoal pode-se perceber, de 

um modo genérico, que o grupo de sujeitos da pesquisa, é na quase totalidade do 

gênero feminino (19), na faixa etária de 45 a 55 anos, casado/união, com um filho, 

responsável pelas atividades domésticas, seguidas de lazer, programas culturais e 

Internet. 

  Quanto ao aspecto profissional, já pode estar próximo da aposentadoria, 
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porém com pouco tempo de exercício no cargo de diretor e principalmente na escola 

em que está atuando, podendo ou não ocupar outro cargo de professor ou técnico 

na rede municipal ou em outro sistema de ensino. Concluiu o curso de Pedagogia, 

uma das exigências para o exercício do cargo de diretor, há mais de dezesseis anos 

e atua na Prefeitura de Santos há mais de vinte e seis anos. 

 Em relação às inovações tecnológicas em sua rotina fora do expediente de 

trabalho, o computador com acesso a Internet é um dos equipamentos domésticos 

presente em 19 residências. Com a exceção de um sujeito que declarou não utilizar 

o computador, os demais apontaram como uso mais freqüente a busca de 

informações (14), comunicação (12) e trabalhos profissionais (12). Fica evidente que 

fora do local de trabalho, é comum para esses diretores o uso do equipamento. 

 A dimensão do conhecimento corresponde ao que surge na fala do diretor 

como domínio que ele aparenta ter de seu campo de atuação. 

 Ao se reportar às questões que envolvem a tecnologia, o diretor parece 

reconhecer que os recursos computacionais possibilitam o acesso a acervos de 

conhecimentos informatizados em qualquer parte do mundo, o que traz a ideia que 

essa modernidade permite a globalização da informação, pesquisa e tecnologia. 

 Para o diretor, a representação de escola estrutura-se sobre o tripé: aluno, 

professor e educação. Moscovici (2003) alerta que para se entender uma 

representação, é necessário conhecer a sua origem, pois  “ao ser compartilhada por 

todos e reforçada pela tradição, ela constitui uma realidade social sui generis” (p. 

41). Canário (2005) apresenta a escola como uma “invenção histórica” na qual se 

cria a “relação pedagógica no quadro de classe, superando a relação dual entre o 

mestre e o aluno...” (p. 61).  Nessa linha de pensamento temos que a escola hoje 

instituída é originária de um processo histórico, que substituiu a ação do mestre 
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sobre um pupilo, para constituir-se “progressivamente como a forma 

tendencialmente única de conceber a educação [...]” (p.62) o que pode indicar que 

favoreceu enraizar a representação social de escola centrada em aluno, educação e 

professor e essa é uma representação que se mantém sobre a escola. 

 O diretor escolar parece estar ciente da tendência atual de gestão 

democrática, ao inserir em seu discurso, prontamente, as palavras participação e 

coletivo.  Lück  (2007) aponta que 

a lógica da gestão é orientada pelos princípios democráticos e é 
caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação 
consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a 
orientação, organização e planejamento do seu trabalho e articulação 
das várias dimensões e dos vários desdobramentos do seu processo 
de implementação (p. 36). 

 

 No entanto, nas respostas obtidas, tanto nas evocações como nas questões 

projetivas, não foi possível inferir se os sujeitos consultados associam participação 

com consciência e esclarecimento das pessoas na tomada de decisões, como 

menciona Lück. 

 Barroso (2000) também faz referência à participação ao reconhecer “[...] a 

escola como um lugar central de gestão e a comunidade local (em particular os pais 

dos alunos) como um parceiro essencial na tomada de decisão” (p.13). 

 Essa ideia de participação do coletivo parece estar reforçada pelas menções 

sobre as reuniões para recolhimento de dados, mesmo havendo a possibilidade de 

acesso a esses dados no sistema implantado na rede municipal de ensino de 

Santos, o Siges. A organização da rede municipal estabelece a realização de 

reuniões periódicas no Estatuto do Magistério Público Municipal e no Regimento das 

Escolas Municipais de Santos. Neste momento não se discute a organização formal 

da escola, mas chama a atenção o diretor expressar que a coleta de dados ocorre 

em reuniões quando o gestor tem acesso aos dados que deveriam ser levados a 
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essas reuniões como subsídios para a discussão.  

 Pode-se assim inferir que o diretor tem “conhecimento” de que é participação 

e coletivo fazem parte do que se propõe para a gestão, e mais especificamente para 

a gestão democrática. Em alguns momentos, esse discurso está presente no 

pronunciamento dos diretores mesmo quando a questão proposta não está 

direcionada a esse fim, como está exemplificado no Quadro 17. 

QUADRO 17 – Respostas que citam práticas relacionadas à gestão democrática e à 
participação 

Situação proposta Resposta  
Como resolver a dificuldade em obter 
dados para a discussão com o coletivo da 
escola 

- Que na nossa escola trabalhamos sempre 
trazendo a comunidade para dentro da mesma e 
com isso facilitamos a discussão do coletivo. 
-  Faço constantes reuniões, por segmentos ou não, 
procurando mostrar os objetivos da escola e traçar 
metas para alcançá-las. 
-[ ...] procuro a parceria dos professores, 
comunidade  em geral, afinal uma andorinha não 
faz verão. 

Sugestão para solucionar a falta de 
informações precisas sobre os resultados da 
avaliação dos alunos, 

- Independente de qualquer resultado anterior 
procurar a parceria com os professores e pais a fim 
de buscar novas estratégias. 

 

 Avaliação é outro termo presente na fala do diretor ao referir-se a base de 

dados para a gestão escolar. Essa relação avaliação – base de dados para a gestão 

escolar dá a impressão que o gestor tem conhecimento da necessidade de dados 

para uma avaliação profícua, conforme Freitas et al. (2009) situa a avaliação: 

“avaliar é pensar sobre o dado com vistas ao futuro” (p.48). No entanto, nas 

questões projetivas, quando o diretor fala sobre avaliação, ele não menciona a base 

de dados que pode fornecer as informações necessárias para a avaliação. 

 A dimensão atitudinal abarca, da fala do diretor, o que se faz em termos de 

ação e sentimento, em suma, à disposição ou tendência que orienta sua ação. 

 Em termos de ação, tem-se que o diretor expressa o exercício da liderança –  

termo central - como um dos aspectos primordiais no fazer do diretor, o que de 
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alguma forma reflete a participação como um elemento importante da gestão 

escolar. Assim pode-se inferir pela fala dos gestores que a escola sendo uma 

organização na qual as pessoas interagem entre si, o diretor pela sua liderança 

poderia convergir ações às metas propostas. Participação, nesse contexto, surge 

como se fosse uma “garantia” de consecução dessa proposta.  

 Com referência direta ao Sistema, parece que a visão burocrática prevalece 

na utilização do sistema, pois sobressai sua função de banco de dados e ferramenta 

administrativa sobre a utilização das informações para discussão com o coletivo. 

 A valorização da intersubjetividade e das relações pessoais no âmbito 

escolar parece estar evidenciada pelos sentimentos expressos pelos gestores. 

 Quanto ao diretor de escola surge compromisso e responsabilidade como 

termos centrais e pessoais para um bom desempenho do gestor. Compromisso 

como uma atitude de empenhar-se, envolver-se e responsabilidade como disposição 

para responder pelas próprias ações e de outros, que tem condições de assumir 

compromissos e cumpri-los.  

 Ao se tratar da utilização de resultados de avaliação (questão projetiva) 

gerados pela tecnologia desponta posicionamentos favoráveis e de repudio à 

disponibilização desses dados. Assim tem-se que o computador desperta a 

aprovação por ser considerado prático e a utilização de dados para a gestão escolar 

importante. Apesar dos dois termos suscitarem uma ideia de sentimentos de 

aceitação, a indicação de importante chama a atenção, pois não se percebe uma 

ação ou objeto correspondente com a mesma saliência com que o gestor se reporta 

à utilização de dados para a gestão escolar quando o diretor era questionado sobre 

como resolvia essa situação problemática, tendo como norte que ele dispõe de 

acesso a esse tipo de dado. 
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 Mais uma vez latente aparece o conflito de sentimentos, quando se 

retornando à manifestação de importante para a utilização de base de dados para a 

gestão escolar, surgem pronunciamentos que revelam sentimento de descrédito 

quanto aos dados expostos pela Internet, rejeição ao uso desses dados e um 

posicionamento negativo pela exposição da escola. 

 Este capítulo procurou detalhar como tendo por base a Teoria das 

Representações Sociais e com abordagem complementar a Teoria do Núcleo 

Central, foi ouvido o diretor de escola, para que pela sua fala fosse possível desvelar 

as representações sociais que estão sendo construídas sobre o uso do sistema 

informacional. A seguir serão apresentadas as considerações finais deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As considerações finais, não como término de uma investigação, mas como 

reflexão sobre todo o conjunto de ideias aqui expostas. As considerações serão 

conduzidas pela retomada do objetivo proposto, os aportes teóricos que 

fundamentaram a pesquisa, a opção de caminho percorrido, a síntese dos 

resultados da pesquisa e, por fim, algumas proposições que poderão contribuir para 

a continuidade de estudos sobre o uso dos dados informacionais pelo diretor de 

escola. 

 Este trabalho tomou por objetivo buscar uma aproximação às representações 

sociais que estão sendo construídas pelo diretor de escola quanto ao uso de sistema 

informacional na gestão escolar. Neste objetivo proposto têm-se alguns pontos que 

serão retomados por delinearem o que se pretende atingir e entre eles figuram o 

diretor de escola que como o sujeito da pesquisa delimita o campo da ação – a 

escola; o sistema informacional que trouxe mudanças para a escola; e a gestão 

escolar que envolve os elementos citados. 

 As inovações presentes nos tempos atuais proporcionam de um modo geral 

rapidez e praticidade na operacionalização de várias movimentações, confecções e 

tudo que possa ser de alguma forma automatizado pela tecnologia. O computador e 

a Internet revolucionaram os meios de comunicação por difundirem as informações 

em tempo quase real e encurtarem as distâncias.  

Nesse cenário de mudanças, a implantação do sistema informacional na rede 

de ensino municipal de Santos – Siges dinamizou a rotina de trabalho da escola e 

disponibilizou uma gama de relatórios sobre a rede escolar, a escola, o curso, a 

classe e o aluno.  
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Este estudo nos mostra que a escola vista como uma instância educativa 

(CANÁRIO, 2005) apresenta a dimensão de instituição por comportar um conjunto 

de valores estáveis e intrínsecos, com papel central na integração social e 

preparação para a inserção na divisão social do trabalho; a dimensão forma que 

confere à escola quase o domínio de toda ação educativa, excluindo dela os saberes 

não escolares e a dimensão organização, que determina modos e princípios de 

distribuir espaços, tempos, agrupamentos de alunos e as relações com o 

conhecimento. 

Lima (2001), por sua vez, apresenta a escola como uma organização 

educativa, por ter princípios e procedimentos relacionados à ação de coordenar 

todos os envolvidos no processo educativo. Nesta concepção, o autor define quatro 

modelos de organização, do quais destacamos o modelo racional/burocrático que se 

caracteriza pela rigidez das leis e regulamentos, hierarquia, organização forma e 

especialização dos membros que atuam na escola e o modelo anárquico que não 

pode ser visto como desorganização, mas como desconexão entre elementos da 

organização pela regras alternativas que existem nas escolas. 

Na organização escolar temos ainda que abordar a gestão como dinâmica de 

dirigir o sistema (LÜCK, 2007), com ênfase à gestão democrática, um dos princípios 

da educação nacional – Constituição Federal e LDBEN, em que se preconiza a 

participação do coletivo. A escola vista como território intermediário de decisão 

(NÓVOA, 1992) possui autonomia (BARROSO, 2000), mesmo que relativa 

(MARTINS, 2002). Nesse contexto de organização da escola, temos ainda a 

avaliação como um processo de reflexão pelo coletivo da escola para se propor as 

mudanças que se fizerem necessárias, tendo em vista os objetivos que a escola 

pretende atingir (FREITAS et al., 2009). 
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Se, por um lado, tem-se o sistema informacional – Siges, decorrente de uma 

concepção atual de circulação de informações; por outro lado, tem-se a própria 

escola que abarca essa inovação. Do olhar para esses dois pontos que se cruzam, 

foi definida a questão-problema: quais seriam as representações sociais dos 

diretores de escola sobre a utilização de um sistema informacional na gestão 

escolar. 

A trajetória investigativa foi pontuada por opções: a abordagem qualitativa 

para este estudo apoiada na Teoria das Representações Sociais tendo como teórico 

central Moscovici, secundada pela abordagem desenvolvida por Abric e 

complementada pela análise do conteúdo dos pronunciamentos dos sujeitos. 

 Para a coleta de dados aplicou-se o instrumento tríplice de pesquisa a vinte 

diretores de escolas de ensino fundamental da rede municipal de Santos. O material 

coletado foi analisado a partir de três grandes dimensões: pessoal, delineamento do 

perfil dos sujeitos; do conhecimento, o que os sujeitos demonstraram conhecer em 

seus pronunciamentos; e atitudinal, o que surgiu como ação e sentimentos dos 

sujeitos. 

 Com a leitura e organização dos dados coletados e tendo como base o 

referencial teórico que acompanha esta pesquisa, alguns pontos puderam ficar 

evidenciados: 

 1) os sujeitos da pesquisa são funcionários públicos, com carreira no 

magistério municipal de Santos; 

 2) o diretor de escola, como qualquer pessoa, vive em sua rotina diária a 

inserção de inovações e alterado o tradicional meio de comunicação e acesso à 

informação para os modernos equipamentos tecnológicos. Assim, basicamente 

todos possuem computador em suas residências e estão “conectados” com o mundo 
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pela Internet. Acessam jornais on-line, sites de relacionamentos, fazem pesquisas 

entre outras opções que a Internet possibilita e estão cientes da  fluidez na 

informação e comunicação que a Internet propicia; 

 3) a implantação do Siges não alterou os procedimentos já estabelecidos na 

rede municipal e os diretores demonstraram recepção favorável  ao Sistema, mas 

com forte tendência à utilização que beneficia apenas o aspecto de procedimentos 

burocráticos da escola, isto é, como um avanço e complemento ao modelo de 

organização escolar racionalmente burocrático; 

4) contraditória à utilização doméstica, quando se faz referência à tecnologia 

de informação no local de trabalho, a reação de rejeição à tecnologia aparece 

contundente. Se praticamente todos utilizam a tecnologia como meio de 

comunicação e informação fora do expediente de trabalho, o Sistema não foi 

lembrado nos momentos em que poderiam fazer referência a ele como possibilidade 

de estar informado sobre resultados de avaliação (questão projetiva) e comunicação 

desses resultados, não só como socialização, mas como dados a serem analisados. 

Fica em aberto se a rejeição que surgiu foi à tecnologia que altera a vida de todos, 

ou à tecnologia representada pela base de dados com informações sobre a escola, 

que invade uma ideia de gestão já cristalizada;  

5) a estrutura das representações sociais sobre  escola, diretor escolar e  

gestão escolar aparece revestida de sentimentos e valorização das relações 

intersubjetivas, que pode sugerir um modelo de organização anárquica, não no 

sentido de desorganização, mas como uma forma de “construir” suas próprias 

normas e procedimentos (LIMA, 2001). 

 Ao retomar que o grupo consultado aparentou ter conhecimento do seu papel 

de dirigir uma escola pelos princípios da gestão democrática, com a participação do 
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coletivo pode-se ponderar que somente ocorre participação do coletivo se houver um 

espaço de autonomia e nesse sentido, auto-gerir-se  implica em tomar decisões. 

Logo mesmo não estando explícito, será que o termo participação leva a essa linha 

de pensamento que é a tomada de decisão e que a tomada de decisão deve ser 

pautada em informações consistentes? 

 Se o diretor não demonstra aversão ao Sistema e se o Siges oferece uma 

gama de dados que podem subsidiar o diretor na tomada de decisão, porque ao 

expressar-se de forma espontânea sobre atividades que requerem o uso de dados, 

não vêm a sua mente o Sistema que lhe dá acesso aos dados necessários? 

 Esse estudo nos leva a pensar que as representações sociais construídas 

pelo diretor de escola sobre sistema informacional versam sobre a utilidade 

burocrática, pela facilidade e praticidade que os recursos informacionais oferecem. 

Essa é a ideia ancorada no gestor escolar que pode ser passível de mudança para o 

que começa aflorar em alguns pronunciamentos, como a eficiência para a gestão 

escolar, a utilização de base de dados com perspectiva de estatística e futuro e o 

Siges como fonte de informações que possam subsidiar as discussões com o 

coletivo. 

 Revendo a questão que norteou este estudo, urge a necessidade de revisar o 

fazer do diretor escolar face aos dispositivos tecnológicos que dispõe. Não basta ter 

acesso ao Sistema ou “saber” que nele estão dados sobre a escola e o aluno. É 

necessário se apropriar dessa informação, “reconhecendo” como pertença da 

unidade escolar, com vistas ao futuro e de fato instituir no seio da escola uma 

avaliação com legitimidade política e continuidade de ações. 

 Para que isso ocorra de fato, é necessário prosseguir esta reflexão e alguns 

pontos podem dar continuidade ao exposto. Não é suficiente concluir que o diretor 
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tem a visão do Siges como uma ferramenta burocrática e que ainda não extrai do 

sistema todos os benefícios ao utilizar suas informações como fonte de dados para 

tomada de decisão. Faz-se necessário pensar porque isso não ocorre e algumas 

questões ficam em aberto:  

- O desenvolvimento inicial do Siges deu-se com o módulo Alunado, que 

basicamente informatizou os procedimentos das secretarias das escolas. Até que 

ponto essa função burocrática do Sistema ficou agregada a sua imagem, 

independente do seu desenvolvimento posterior que possibilita gerar relatórios com 

vasta informação sobre a rede, escola, classe e aluno?  

- O tempo de formação do diretor de escola indica que a conclusão do Curso 

de Pedagogia, em sua maioria (17 diretores), é anterior à LDBEN que impulsionou o 

atual conceito de gestão democrática. Será que a formação inicial do gestor contribui 

para que, mesmo tendo claro a participação como elemento da gestão, não parece 

relacionar a disponibilidade de informações que o Siges oferece para promover a 

participação de forma esclarecida e com a finalidade de tomada de decisão?  

- O pouco tempo de serviço no cargo de diretor e a situação de substituto com 

pouco tempo de exercício a frente da escola pela qual responde atualmente, pode 

contribuir para a construção da representação social sobre o uso de sistema 

informacional na gestão escolar? A expectativa pelos diretores substitutos de 

escolha anual de local de trabalho afeta esse uso? 

- Como é a rotina de trabalho desse diretor?  As ordens emanadas pelos 

níveis superiores ocupam o seu tempo somente com tarefas burocráticas?  O diretor 

tem tempo para análise das situações ou responde aos problemas de forma 

imediata?  

- Da teoria e normativas sobre gestão democrática à sua prática – como isso 



129 

 

se dá na escola?  

- A avaliação institucional, como processo de apropriação da unidade escolar 

por seus atores, pode ter nos dados gerados pelo Siges um conjunto de indicadores 

para análise da escola? 

- No que a introdução de um sistema informacional mudou ou pode vir a 

mudar a cultura já arraigada de gestão escolar? 

 Por fim, este trabalho ao buscar compreender quais representações sociais 

estão sendo construídas pelo diretor de escola sobre o uso de sistema 

informacional, sinalizou que o que sobressai para grupo estudado é o Siges apenas 

como uma ferramenta burocrática e que ainda ele não é compreendido como um 

sistema que gera informações de apoio à gestão da escola. Mas não basta dar 

publicidade dessas representações para mudar o quadro descrito. É necessário 

investir na formação do gestor com aprofundamento da noção e prática da gestão 

democrática e participativa que favoreça a avaliação institucional como instrumento 

de gestão. É necessário preparar o diretor para acompanhar e extrair os benefícios 

que as atuais tecnologias oferecem à gestão e, dessa forma, favorecer o uso 

inteligente das novas tecnologias convergindo o potencial tecnológico ao desafio da 

educação escolar. 
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ANEXO I 

ATOS LEGAIS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO SIGES 
 

LEI N.º 2.491 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

NORMATIZA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE 
SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou em sessão realizada em 29 de outubro de 2007 e eu sanciono e promulgo a seguinte:    

LEI N.º 2.491 
Art. 1.º - Fica normatizado o Sistema Municipal de Ensino de Santos instituído em 2002 em conformidade 

com a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e legislação complementar. 
TÍTULO I 
PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 

Art. 2.º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3.º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso, permanência e sucesso na escola; 
II – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
III – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
IV – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
V – valorização do profissional da educação escolar; 
VI – gestão democrática do ensino público na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

desta lei; 
VII – construção do conhecimento numa perspectiva interdisciplinar estabelecendo relações com as 

demais instituições da sociedade e as práticas sociais; 

VIII – valorização da experiência extra-escolar; 

IX – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
X – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
XI – garantia de padrão de qualidade. 
Art. 4.º - A educação, instrumento da sociedade para a promoção do exercício da cidadania, inspirada 

nos ideais de igualdade, liberdade, solidariedade, democracia e justiça social, tem por fim: 

I – o pleno desenvolvimento do ser humano e seu aperfeiçoamento; 
II – a formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade social, conscientes dos 

seus direitos e responsabilidades, desenvolvendo-lhes os valores éticos, morais e sociais; 
III – a produção e difusão do saber e do conhecimento; 
IV – a valorização e a promoção da vida e a preservação do ambiente natural. 
   

TÍTULO II 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 
  

Art. 5.º -  Integram o Sistema Municipal de Ensino: 
I – as unidades municipais de educação, a unidade municipal de educação profissionalizante e a unidade 

municipal de educação especial mantidas pelo Poder Público Municipal; 
II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, bem como as 

comunitárias, confessionais e filantrópicas; 
III – o Conselho Municipal de Educação; 
IV – a Secretaria Municipal de Educação.   
Art. 6.º - Compete ao Município: 
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições públicas do Sistema Municipal de Ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado; 
II – exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, considerando os seus projetos pedagógicos; 
III – elaborar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino; 
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino; 
V – atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; 
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VI – elaborar o Plano Municipal de Educação. 
Art. 7.º - O Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, será elaborado em conformidade com os 

Planos Nacional e Estadual de Educação em vigência. 
Parágrafo único. Os procedimentos referentes à elaboração do Plano Municipal de Educação serão 

definidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 8.º -  A Secretaria Municipal de Educação é o órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino para 

planejar, administrar, coordenar, orientar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de ensino a cargo do 
Poder Público Municipal em conformidade com a legislação vigente.  

Art. 9.º - O Conselho Municipal de Educação é órgão normativo, consultivo, deliberativo e controlador das 
políticas públicas voltadas à educação em todos os níveis, sendo assegurada a participação paritária entre os 
setores governamental e não governamental. 

Parágrafo único. As atribuições do Conselho Municipal de Educação estão previstas na Lei Municipal n.º 
1.825, de 17 de dezembro de 1999 e no Decreto n.º 3.626, de 21 de setembro de 2000. 

Art. 10 - À Secretaria Municipal de Educação, como órgão executivo das políticas públicas municipais, 
compete: 

I – autorizar, credenciar e supervisionar as instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino; 
II – elaborar e homologar o Regimento Escolar das unidades municipais de educação, unidade municipal 

de educação profissionalizante e unidade municipal de educação especial que compõem a rede municipal de 
ensino; 

III – homologar o Regimento Escolar das instituições de educação infantil particulares, comunitárias, 
confessionais e filantrópicas que compõem o Sistema Municipal de Ensino; 

IV – definir a parte diversificada dos currículos das unidades municipais de educação; 
V – estabelecer critérios para fins de avaliação de rendimento escolar dos alunos das unidades municipais 

de educação;  
VI – normatizar critérios para análise de recursos quanto ao resultado final dos processos avaliatórios das 

unidades municipais de educação; 
VII – estabelecer procedimentos para regularização de vida escolar dos alunos das unidades municipais 

de educação; 
VIII – solicitar ao setor competente a criação, ampliação e reforma de estabelecimentos municipais de 

educação, quando necessário; 
IX – estabelecer convênios e parcerias com a iniciativa privada e/ou com outras Secretarias; 
X – autorizar e manter cursos profissionalizantes na unidade municipal de educação profissionalizante, 

observada a legislação vigente;  
XI – incentivar a formação dos profissionais da educação, prioritariamente aos integrantes dos quadros da 

Secretaria Municipal de Educação, promovendo e mantendo programas de atualização e aperfeiçoamento; 
XII – analisar e propor ao Chefe do Executivo a criação, alteração, complementação e/ou regulamentação 

relativa à legislação pertinente ao Sistema Municipal de Ensino; 
XIII – instituir comissão para averiguação preliminar de fatos, em instituições do Sistema Municipal de 

Ensino, esgotadas as respectivas instâncias; 
XIV – exercer outras atribuições previstas em lei ou decorrentes da natureza de suas funções. 

 
TÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 
 

Art. 11 - As unidades municipais do Sistema Municipal de Ensino elaborarão periodicamente seu Plano 
Escolar, sua Proposta Pedagógica de acordo com seu Regimento Escolar e com os parâmetros da política 
educacional do Município e seus progressivos graus de autonomia. 

§ 1.º - O Plano Escolar, a Proposta Pedagógica, o Regimento Escolar e as disposições legais pertinentes 
à educação escolar da União e do Município constituir-se-ão no referencial para a autorização de cursos, 
avaliação da qualidade e fiscalização das atividades das unidades do Sistema Municipal de Ensino, de 
competência da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 2.º - As instituições privadas de ensino, particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas que 
oferecem educação infantil deverão ser credenciadas, autorizadas e supervisionadas pela Secretaria Municipal 
de Educação, segundo diretrizes emanadas do Conselho Municipal de Educação. 

Art. 12 - Os currículos dos diversos níveis de ensino das unidades municipais de educação devem 
atender ao pleno desenvolvimento do educando, a seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação 
para o trabalho respeitando as diversidades e valorizando as suas especificidades.  

Art. 13 - As unidades municipais de educação organizar-se-ão por diferentes formas de oferta de ensino, 
garantindo uma ação pedagógica que efetive a não exclusão e a construção do conhecimento. 

Art. 14 - A avaliação escolar resultará de reflexão constante de todos os segmentos que participam do 
processo ensino-aprendizagem como forma de diagnosticar e propor a superação das dificuldades. 

Art. 15 - A organização da Secretaria Municipal de Educação deverá contar com estrutura administrativa 
própria, Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e Estatuto do Funcionário Público 
Municipal, regulamentados em lei. 

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data da publicação. 
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Registre-se e publique-se. 
Palácio “José Bonifácio”, em 19 de novembro de 2007. 

 
   JOÃO PAULO TAVARES PAPA 
         Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 79/ SEDUC 
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2006 
Dispõe sobre a inscrição, atualização de dados, matrícula e rematrícula, para crianças interessadas em estudar 
nas Unidades Municipais de Educaçãona modalidade de Pré-Escola, para atendimento à demanda em 2007, e 
dá outras providências. 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e, 
Considerando que: 
- A educação é direito de todos e dever do Estado e da família; 
- O Município é responsável, prioritariamente, pelo Ensino Fundamental e Educação Infantil; 
- A Educação Infantil será oferecida em Creches, para crianças de 0 a 3 anos completos até 31/12/2006, e Pré- 
Escola, para crianças de 4 a 6 anos completos até 31/12/2006; 
- A Creche e a Pré-Escola constituem, simultaneamente, direito da criança à educação em equipamento 
educacional; 
- A Creche, assim como a Pré-Escola, é equipamento educacional, e não apenas de assistência. 
Resolve: 
Artigo 1º - Instituir o período de 24 a 30/11/2006, das 9 às 15 horas, para inscrição/ atualização de dados de 
candidatos para ingresso em vagas no ano de 2007 nos grupos da Pré-Escola, de acordo com o zoneamento. 
Artigo 2º - A partir deste ano as inscrições serão feitas, unicamente, por meio do Sistema de Informatização da 
Prefeitura Municipal de Santos (Sistema de Gestão Escolar- SIGES), criado pela Secretaria de Governo. 
Parágrafo Único - Os responsáveis pelos alunos inscritos em lista de espera deverão comparecer à Unidade 
onde tem sua inscrição efetuada. 
O Diretor será responsável pelas orientações e encaminhamento dos pais. 
Artigo 3º - No ato da inscrição, os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade (RG) do aluno; 
b) Comprovante de residência em nome do responsável (ou, na impossibilidade, Declaração assinada por um(a) 
Assistente Social / SEAS ou Conselheiro Tutelar/ Conselho Tutelar de Santos, desde que já exista um 
acompanhamento à família, informando onde o aluno reside) ; 
c) Título de Eleitor dos pais ou responsáveis pelo aluno; 
d) Carteira de Vacinas (original). 
Parágrafo Único - Os casos não contemplados no presente artigo, serão analisados individualmente por esta 
Secretaria. 
Artigo 4º - Os responsáveis deverão retornar no período de 07 a 13/12/2006, das 9 às 15 horas, para efetivação 
da matrícula, de acordo com o número de vagas disponíveis. 
Artigo 5º - No ato da efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes 
documentos originais e cópias reprográficas (xerox): 
a) Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade (RG) do aluno; 
b) Comprovante de residência em nome do responsável (ou, na impossibilidade, Declaração assinada por um(a) 
Assistente Social / SEAS ou Conselheiro Tutelar/ Conselho Tutelar de Santos, desde que já exista um 
acompanhamento à família, informando onde o aluno reside) ; 
c) Título de Eleitor dos pais ou responsáveis pelo aluno; 
d) Carteira de Vacinas. 
Artigo 6º - Deverão ser cadastradas as crianças, na seguinte conformidade: 
a) Infantil IV - nascidos de 01/01 a 31/12/2003; 
b) Infantil V - nascidos de 01/01 a 31/12/2002; 
c) Infantil VI - nascidos de 01/01 a 31/12/2001. 
Artigo 7º - Fica instituído o período de 13 e 14/11/2006 para rematrículas dos alunos que no corrente ano 
frequentam as Unidades Municipais de Educação que atendem crianças de 04 a 06 anos. 
Parágrafo Único - As rematrículas serão efetivadas na própria Unidade Municipal de Educação em que o aluno 
encontra-se matriculado e, quando necessário, os responsáveis deverão solicitar transferências entre Unidades 
Escolares. 
Artigo 8º - As autoridades das Unidades Municipais de Educação deverão assegurar ampla divulgação do 
evento e envidar esforços para alcance dos objetivos propostos, garantindo, inclusive, dentro do horário 
estabelecido, o acesso de todos os pais/ responsáveis. 
Artigo 9º - Não é permitido o condicionamento de matrícula ao pagamento de taxa de contribuição à Associação 
de Pais e Mestres (APM), ou qualquer exigência de ordem financeira ou material. 
Artigo 10 - Os Supervisores de Ensino deverão acompanhar todo o processo determinado nesta Portaria. 
Artigo 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário. 
Santos, 07 de novembro de 2006. 
SUELY ALVES MAIA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

https://www.egov.santos.sp.gov.br/do/0508/2006/do15112006.pdf 
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PORTARIA Nº 11/2007 - SEDUC 
DE 31 DE JANEIRO DE 2007 
Dispõe sobre movimentação do Sistema Integrado de Gestão Escolar/SIGES. 
A Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
Considerando: 
A importância de estabelecer procedimentos padronizados para acompanhamento de todas as tramitações dos 
alunos pelas diferentes UMEs. A necessidade da Secretaria Municipal de Educação de estabelecer critérios para 
acomodações de demanda de acordo com os relatórios gerados pelo SIGES. 
Determina: 
Artigo 1º – Todas as UMEs deverão utilizar o SIGES, registrando toda e qualquer movimentação de alunado. 
Artigo 2º – A atualização deverá ser feita no ato de qualquer solicitação feita pelo responsável legal ou o próprio 
aluno quando maior de idade ou de acordo com o cronograma a ser publicado pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
Artigo 3º – A Direção da Escola deverá providenciar no prazo de 15 dias úteis a partirda data desta publicação, o 
encerramento do ano letivo de 2006 e a atualização de 2007. 
Artigo 4º – É de responsabilidade da Direção o cumprimento do cronograma de movimentação do SIGES e sua 
atualização diária, cabendo o acompanhamento pelo Supervisor de Ensino da UME. 
Artigo 5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Santos, 31 de janeiro de 2007. 
SUELY MAIA 
Secretária de Educação 
DOS 02/02/2007 – Página 12 
 
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 11/2007– SEDUC 
PUBLICADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2007 
Onde se lê 
Artigo 2º - A atualização deverá ser feita no ato de qualquer solicitação feita pelo responsável legal ou o próprio 
aluno quando maior de idade ou de acordo com o cronograma a ser publicado pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
Leia-se: 
Artigo 2º - A atualização deverá ser feita no ato de qualquer solicitação do responsável legal ou o próprio aluno 
quando maior de idade. 
Parágrafo Único – A Direção da Unidade deverá cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos em 
cronogramas a serem publicados pela Secretaria Municipal de Educação. 
Santos, 02 de fevereiro de 2007. 

https://www.egov.santos.sp.gov.br/do/0508/2007/do02022007.pdf 
 
 
 
PORTARIA Nº 46/ 2007-SEDUC 
DE 29 DE MARÇO DE 2007 
Dispõe sobre a normatização do Sistema Integrado de Gestão Escolar/SIGES 
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e 
Considerando: 
- que o Sistema Integrado de Gestão Escolar é um banco de dados com informações oficiais sobre os 
diversos segmentos das Unidades Municipais de Educação; 
- a importância da veracidade e agilidade do fluxo de informações entre as diferentes esferas 
governamentais; 
- o artigo 2º da Portaria nº 11/2007- SEDUC, publicada no D.O.S. De 02/02/2007; 
- que a Secretaria de Educação define suas ações mediante o informado pelo Sistema Integrado de 
Gestão Escolar; 
Determina: 
Artigo 1º- A partir de 30/04/2007 serão utilizados os dados informados no Sistema Integrado de 
Gestão Escolar como consulta de dados oficiais para encaminhamentos específicos de cada setor e 
entre esferas de governo. 
Artigo. 2º- A atualização dos dados do Sistema Integrado de Gestão Escolar é diária e de 
responsabilidade do secretário das Unidades Municipais de Educação. 
Parágrafo Único: O Diretor de Escola deve comunicar imediatamente a Seção de Apoio às 
Secretarias, da Coordenadoria de Vida Escolar, do Departamento de Planejamento, qualquer 
ocorrência que impossibilite a atualização do Sistema Integrado de Gestão Escolar. 
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Artigo 3º- O Diretor de Escola assumirá e responderá pelas inconsistências que gerarem 
divergências de informações entre os dados reais e os cadastrados no Sistema Integrado de Gestão 
Escolar. 
Artigo. 4º- O Supervisor de Ensino deve acompanhar e orientar os procedimentos. 
Artigo. 5º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Santos, 29 de março de 2007. 
SUELY MAIA 
Secretaria de Educação 
DOS 30/03/2007 – Página 12 
https://www.egov.santos.sp.gov.br/do/0508/2007/do30032007.pdf 
 
 
 
PORTARIA Nº 102 / 2007 – SEDUC 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2007 
A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando: 
- o encerramento do ano letivo de 2.007: 
- a necessidade da Secretaria de Educação analisar os dados qualitativos da Rede Municipal de 
Ensino; 
Determina que: 
Art. 1º - Os Diretores das Unidades Municipais de Educação deverão enviar até o dia 17 de 
dezembro, os seguintes documentos: 
I. Ficha de Avaliação de Gestão Escolar; 
II. Ata de Resultados Finais, gerada pelo SIGES (uma via) 
Parágrafo único - Após conferência e visto do Supervisor de Ensino a documentação deverá ser 
expedida à Coordenadoria de Supervisão de Ensino. 
Art. 2º - Os livros/pastas abaixo relacionados deverão ser datados, encerrados e assinados pelo 
Diretor e Supervisor de Ensino: 
I. Ata de Resultados Finais gerada pelo SIGES 
II. Associação de Pais e Mestres; 
III. Conselho de Escola; 
IV. Matrícula; 
V. Classificação e Reclassificação; 
VI. Atribuição de Classes/Aulas (relatório gerados pelo SIGES); 
VII. Registro de Ponto; 
VIII. Atas de Reuniões (RPS,RAP,REFUN,RET,RA); 
IX. Consolidados; 
X. Circulares/Comunicados. 
XI. Inventário (A.P.M., Laboratório de Informática, Biblioteca) 
Art. 3º - Considerar-se-á encerrado o ano letivo, somente após o cumprimento integral dos dias 
letivos previstos no calendário escolar, em 14/ 12/2007 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Santos, 10 de Dezembro de 2007. 
SUELY MAIA 
Secretária de Educação 
DOS 11/12/2007 – Página 15 
https://www.egov.santos.sp.gov.br/do/0508/2007/do11122007.pdf 
 
 
PORTARIA Nº 43 - SEDUC 
DE 12/03/2008 
Dispõe sobre o registro eletrônico do desempenho pedagógico e 
freqüência dos alunos no Sistema Integrado de Gestão Escolar/SIGES. 
A Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
considerando: 
- a importância de estabelecer procedimentos padronizados para o registro eletrônico do desempenho 
pedagógico e freqüência dos alunos da Rede Municipal de Ensino – UMEs; 
- a necessidade de otimizar a publicação dos resultados obtidos pelos alunos da Rede Municipal de 
Ensino; 
- a necessidade de adequação ao estipulado no art. 79 e art. 107, inciso IV,  Regimento Escolar. 
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Determina: 
Art. 1º – O SIGES será utilizado nas Unidades Municipais de Educação para registro dos resultados 
obtidos pelos alunos, bem como a freqüência, exceto na Educação Infantil. 
Art. 2º – O professor deve efetuar a digitação dos resultados no prazo  no cronograma anexo e: 
I- realizar as alterações necessárias após deliberação do Conselho de Classe; 
II- responsabilizar-se pela veracidade dos registros; 
III- assinar a Ata gerada pelo sistema, após a validação pelo Supervisor de Ensino. 
Art. 3º – O Assistente de Direção e o Coordenador Pedagógico devem verificar a correta digitação 
dos resultados e o cumprimento dos prazos. 
Art. 4º - Cabe ao Diretor de Escola, ratificar os resultados. 
Art. 5º - Após a ratificação do Diretor de Escola, cabe ao Supervisor de 
Ensino validar os atos praticados e autorizar a publicidade dos resultados. 
Art. 6º – É de responsabilidade do Diretor de Escola fazer cumprir o cronograma de registro 
eletrônico dos resultados por meio do SIGES, com acompanhamento do Supervisor de Ensino da 
UME. 
Art. 7º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Anexo 
1ºBimestre 
14/04 a 22/04 – período de registro eletrônico do resultado bimestral 
23/04 a 09/05 – período de Conselho de Classe, ratificação e validação dos resultados. 
2º Bimestre 
16/06 a 24/06 – período de registro eletrônico dos resultados bimestrais. 
25/06 a 11/07 - período de Conselho de Classe, ratificação e validação dos resultados. 
3º Bimestre 
15/09 a 22/09 - período de registro eletrônico do resultado bimestral 
23/09 a 30/09 - período de Conselho de Classe, ratificação e validação dos resultados. 
4º Bimestre e Resultado Final 
14/11 a 21/11 - período de registro eletrônico do resultado bimestral e final 
24/11 a 12/12 - período de Conselho de Classe bimestral e final, conferência e validação dos 
resultados. 
Santos, 13 de março de 2008 
SUELY MAIA 
Secretária de Educação 
DOS 14/03/2008 – Páginas 10 e 11 
https://www.egov.santos.sp.gov.br/do/0508/2008/do14032008.pdf 
 
 
 
 
PORTARIA Nº. 14 / 2009 – SEDUC 
02 DE FEVEREIRO DE 2009 
Dispõe sobre diretrizes para elaboração do Plano Escolar e Proposta 
Pedagógica das Unidades Municipais de Educação de Santos, no que couber. 
A Secretária de Educação no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando: 
· a Lei Federal nº. 9394/96, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
· que a Proposta Pedagógica é um instrumento potencializador da gestão democrática conferindo 
autonomia, participação e consciência crítica a todos os envolvidos no processo de construção do 
saber / fazer pedagógico; 
· que o Plano Escolar é o documento que define a identidade e organicidade da Instituição; 
· o propósito de garantir a qualidade na rede Municipal de Ensino considerando-se os critérios de 
eficácia escolar, preconizados pelo PDE Escola, a saber: ensino e aprendizagem, clima escolar, pais 
e comunidade, gestão de pessoas, gestão de processos, infra-estrutura e resultados; 
· os artigos 60, 61 e 62 do Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação; 
Resolve: 
Art. 1º - O Plano Escolar e a Proposta Pedagógica das Unidades Municipais de 
Educação deverão ser estruturados conforme as diretrizes contidas nesta portaria. 
Parágrafo único – O Plano Escolar será elaborado anualmente e a Proposta Pedagógica 
bienalmente. 
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Art. 2º - O documento contendo o Plano Escolar e a Proposta Pedagógica deverá ser encaminhado, 
em duas vias, à Secretária de Educação, acompanhado de disquete, aos cuidados do Supervisor de 
Ensino, para análise e posterior homologação. 
Parágrafo único – O documento citado no caput deste artigo deverá ser entregue no protocolo da 
Secretaria de Educação, à Rua Frei Gaspar nº. 25, até o dia 31 de março. 
Art. 3º - O anexo I é parte integrante desta portaria. 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Suely Maia 
Secretária de Educação 
ANEXO I 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESCOLAR E PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 
I – Perfil e Funcionamento da Unidade Escolar 
1 – Nome da Unidade 
2 – Nome do Diretor 
3 – Endereço da Unidade 
4 – Telefone e e-mail 
5 – Localização 
6 – Nível e modalidade de ensino ministrados na escola 
7 – Atos Oficiais da Unidade 
8 – Calendário Escolar 
9 – Matriz Curricular 
10 – Demanda 2009 (SIGES) 
11 – Quadro de ocupação das salas de aula (SIGES) 
12 – Quadro de horário de aulas 
13 – Quadro de ocupação das demais salas 
14 – Dependências escolares e condições de uso 
15 – IDEB (MEC) 
16 – Aproveitamento dos alunos (ano anterior) 
17 – Demonstrativo do percentual de promoção e retenção (SIGES) 
18 – Componentes curriculares críticos (SIGES) 
19 – Distorção idade-série - ano anterior (SIGES) 
20 – Recursos Humanos (ano vigente) 
a) quadro de pessoal (SIGES); 
b) quadro: equipe técnica; 
c) quadro de pessoal de apoio; 
d) pessoal técnico de acordo com a formação (quadro); 
e) relação aluno-docente, aluno-monitor e aluno-funcionário; 
f) turmas sem professor; 
g) relação da escola com a SEDUC; 
h) relação da escola com a comunidade; 
i) atuação do Conselho de escola; 
j) atuação da APM; 
l) rotatividade de professores e demais funcionários 
21 – Fontes e destinação de recursos utilizados pela escola 
II – Análise dos critérios de eficácia escolar 
Planilha A: problemas, critérios de eficácia escolar, causas prováveis e principais ações. 
III – Planejamento Estratégico 
Planilha B: objetivos estratégicos, estratégias, metas. 
Planilha C: plano de ação 
Planilha D: outros projetos 
Santos, 02 de fevereiro de 2009 
DOS DE 03/02/09 PÁGINA 13 
https://www.egov.santos.sp.gov.br/do/0912/2009/do03022009.pdf 
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ANEXO II 

ORGANOGRAMA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTOS 
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ANEXO III 

REGIMENTO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

DESTAQUE A ALGUNS ARTIGOS 

 
 
Artigo 5º - a educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e 
qualificação para o trabalho. 
 
Artigo 6º - As Unidades Municipais de Educação têm por finalidade proporcionar ao educando 
aprendizagens necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades para formação e 
prosseguimento de estudos. 
 
Artigo 7º - As Unidades Municipais de Educação possuem a seguinte estrutura funcional: 
I - equipe técnica; 
II – núcleo administrativo e operacional; 
III – apoio pedagógico; 
IV – corpo docente; 
V – corpo de monitores. 
§ 1º - O inciso V deste artigo refere-se exclusivamente as Unidades Municipais de Educação que 
atendem crianças de zero a três anos. 
§ 2º - A Unidade Municipal de Educação Especial contará com uma equipe escolar composta por 
Equipe Técnica e Terapeuta Ocupacional. 
 
Artigo 11 - São atribuições do Diretor: 
I – representar oficialmente a Unidade Municipal de Educação perante entidades, órgãos 
governamentais e outros; 
II – assegurar o cumprimento da legislação em vigor e determinações legais das autoridades 
competentes; 
III – presidir e gerenciar as atividades escolares e instituições complementares, responsabilizando-se 
por seu funcionamento; 
IV – garantir a implementação e o cumprimento das diretrizes da Secretaria de Educação e atender 
suas convocações e/ou solicitações; 
V – coordenar a elaboração coletiva da proposta pedagógica da Unidade Municipal de Educação, 
assegurando sua implementação, bem como os mecanismos de acompanhamento e avaliação; 
VI – analisar os resultados das avaliações e coordenar ações que visem a melhoria da qualidade de 
ensino; 
VII – responsabilizar-se pelas reuniões de equipe técnica e equipe escolar elaborando e discutindo as 
pautas de reuniões semanais, garantindo a operacionalização das ações; 
VIII – coordenar as reuniões pedagógicas semanais; 
IX – presidir as reuniões de Conselho de Classe estabelecidas em calendário escolar, bem como 
aquelas que se fizerem necessárias no decorrer do ano letivo; 
X – convocar e presidir as reuniões com o corpo docente, corpo de monitores, núcleo administrativo e 
operacional e instituições auxiliares; 
XI – garantir o cumprimento do calendário escolar; 
XII – articular a integração da Unidade Municipal de Educação com as famílias e a comunidade; 
XIII – garantir informações aos pais e responsáveis sobre a freqüência, avaliação e processo de 
aprendizagem; 
XIV – comunicar ao Conselho Tutelar, por meio de relatórios, os casos de: 
a) maus tratos; 
b) omissão dos pais; 
c) reiteração de faltas injustificadas; 
XV– estabelecer e zelar pelo cumprimento de normas disciplinares do corpo discente, em 
consonância com as legislações vigentes, deliberadas pelo Conselho de Escola; 
XVI – atribuir classes, aulas e grupos entre docentes e monitores da Unidade Municipal de Educação; 
XVII – estabelecer horários e delegar tarefas inerentes aos profissionais da Unidade Municipal de 
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Educação; 
XVIII – acompanhar diariamente o registro de freqüência dos funcionários e encerrá-lo mensalmente; 
XIX – aprovar escala de férias do quadro de pessoal sem comprometer o atendimento e a 
organização da Unidade Municipal de Educação; 
XX - responsabilizar os profissionais que não atendam ao disposto neste regimento e na legislação 
vigente, registrando ocorrências em livro próprio e encaminhando ao Supervisor de Ensino; 
XXI – assinar e conferir todos os documentos expedidos pela Unidade Municipal de Educação; 
XXII – garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 
XXIII – deliberar sobre a criação e supressão de classes, bem como acomodação da demanda; 
XXIV – autorizar as matrículas e transferências de alunos; 
XXV – autorizar o cancelamento de matrícula quando não houver o retorno do aluno à Unidade 
Municipal de Educação após os procedimentos de reintegração; 
XXVI – encaminhar à Secretaria de Educação relação nominal dos alunos que apresentarem 
cinqüenta por cento de ausências do percentual permitido por lei; 
XXVII – assegurar a utilização adequada do espaço físico, do material escolar e didático; 
XXVIII – assegurar a conservação do patrimônio público e bens da Unidade Municipal de Educação, 
providenciando a manutenção necessária; 
XXIX – deliberar sobre processos e petições no âmbito de sua competência ou remetê-los 
devidamente informados, a quem de direito, dentro dos prazos legais. 
 
Artigo 12 - São atribuições do Assistente de Direção: 
I – responsabilizar-se pela Unidade Municipal de Educação nos horários não compatíveis com o do 
Diretor e em seus impedimentos legais; 
II – assessorar o Diretor em suas atividades diárias; 
III – organizar os registros dos resultados do processo de avaliação; 
IV – participar, secretariar e lavrar atas de reuniões; 
V – participar da elaboração e execução do plano escolar e proposta pedagógica; 
VI – executar as tarefas delegadas pelo Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua 
atuação. 
Artigo 15 - São atribuições conjuntas do Coordenador Pedagógico e do Orientador Educacional: 
I – participar com a direção na elaboração coletiva do plano escolar e proposta pedagógica; 
II – acompanhar o desenvolvimento do processo educativo em todos os períodos de funcionamento 
da Unidade Municipal de Educação; 
III – caracterizar o grupo de docentes e monitores; 
IV – coordenar a participação de docentes e monitores no processo de avaliação, sistematizando 
dados e propondo replanejamento de ações; 
V – participar das reuniões pedagógicas, reuniões de pais e mestres, de colegiados quando eleitos e 
outras por designação do Diretor; 
VI – coordenar as reuniões de monitores e as de aperfeiçoamento profissional; 
VII – garantir que as reuniões de aperfeiçoamento profissional sejam destinadas a estudo, discussão 
e propostas de âmbito pedagógico; 
VIII – observar a sistemática de salas/classes visando o acompanhamento do processo de 
aprendizagem; 
IX – participar das reuniões de Conselho de Classe, garantindo a análise criteriosa do processo 
educativo, subsidiando o corpo docente; 
X – participar das reuniões com a equipe escolar. 
 
Artigo 16 - São atribuições específicas do Coordenador Pedagógico: 
I – liderar a dinâmica do processo de aprendizagem promovendo a implantação e o desenvolvimento 
da proposta pedagógica; 
II – acompanhar o desenvolvimento do plano de curso; 
III – articular a integração dos componentes curriculares, promovendo a 
interdisciplinaridade e a implantação de projetos; 
IV – planejar, orientar e avaliar periodicamente com a equipe de docentes, o processo de 
aprendizagem e de recuperação; 
V – coordenar os processos de classificação e reclassificação; 
VI – orientar e acompanhar o processo de compensação de ausências; 
VII – garantir a adequada utilização de recursos didáticos e materiais pedagógicos; 
VIII – acompanhar e orientar os registros do processo educativo; 
IX – organizar e acompanhar a utilização da biblioteca, laboratórios e ambientes especiais; 
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X – organizar as oficinas pedagógicas e profissionalizantes; 
XI – executar as tarefas delegadas pelo Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de sua 
atuação. 
 
Artigo 17 - São atribuições específicas do Orientador Educacional: 
I – analisar as causas do baixo rendimento dos alunos considerando os fatores ambientais, familiares 
e pedagógicos, propondo encaminhamentos; 
II – detectar e acompanhar os casos de alunos que necessitem de intervenção, encaminhando-os aos 
serviços competentes; 
III –detectar continuamente freqüência irregular e faltas consecutivas , promovendo o processo de 
reintegração dos alunos; 
IV – convocar os responsáveis pelos alunos, sempre que necessário, visando o acompanhamento do 
processo educativo; 
V – manter atualizada e arquivada a documentação dos alunos atendidos pelo serviço de orientação 
educacional; 
VI – promover e incentivar o desenvolvimento de atividades visando a integração escola-
famíliacomunidade; 
VII – divulgar os serviços disponíveis na comunidade que possam beneficiar o aluno; 
VIII – inserir os alunos oriundos de famílias de baixa renda em programas assistenciais ou instituições 
auxiliares; 
IX – coordenar junto à direção, reuniões com funcionários, visando melhor desempenho nas relações 
de trabalho; 
X – executar as tarefas delegadas pelo Diretor da Unidade de Ensino, no âmbito de sua atuação. 
Artigo 37 - São atribuições do Professor: 
I – ministrar aulas de acordo com o calendário escolar e sua carga horária e participar dos períodos 
dedicados ao planejamento e avaliação; 
II – participar da elaboração da proposta pedagógica, integrando-se à filosofia de trabalho da Unidade 
Municipal de Educação e na conquista dos objetivos a que se propõe; 
III – responsabilizar-se pela elaboração e organização de atividades; 
IV – responsabilizar-se pela segurança dos alunos, disciplina e organização geral da classe; 
V _ respopnsabilizar-se pelos ambientes especiais da Unidade de Ensino, bem como pelo uso e 
conservação do material didático; 
VI – participar de reuniões, solenidades, congressos, eventos e atividades previstas no calendário 
escolar ou para as quais for convocado; 
VII – empenhar-se em aperfeiçoar o seu trabalho como docente, mantendo-se atualizado; 
VIII – zelar pela aprendizagem dos alunos, refletindo continuamente sobre sua prática pedagógica e 
estabelecendo estratégias adequadas para garantir o sucesso dos mesmos; 
IX– elaborar e manter atualizados os registros relativos ao processo educativo; 
X – registrar sistematicamente a freqüência dos alunos, notificando à equipe técnica dos casos de 
faltas consecutivas e freqüência irregular; 
XI – responsabilizar-se pelo processo de avaliação e recuperação dos alunos; 
XII– promover a chamada de pais ou responsáveis, conscientizando-os de suas responsabilidades 
quanto ao acompanhamento do processo educativo; 
XIII – colaborar nas atividades de articulação com as famílias e a comunidade; 
XIV– cumprir integralmente o Plano de Curso estabelecido pela Secretaria de Educação; 
XV – executar as tarefas delegadas pelo Diretor da Unidade Municipal de Educação, no âmbito de 
sua atuação. 
 
Artigo 72 - A avaliação processual tem como premissa a avaliação do desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno, estabelecendo mecanismos que assegurem: 
I – avaliação interna e externa; 
II – avaliação da aprendizagem ao longo do processo, contínua e cumulativa, de modo a permitir a 
apreciação do desempenho dos alunos; 
III – atividades de recuperação ao longo do processo e no Período de Atividades Complementares; 
IV – indicadores de desempenho; 
V – controle de freqüência; 
VI – acompanhamento do processo educativo pela equipe técnica; 
VII – compromisso do Professor com a eficiência técnica na sua tarefa de ensinar; 
VIII – conscientização das famílias quanto as suas responsabilidades no âmbito do processo 
educativo. 
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Parágrafo único - O Período de Atividades Complementares tem por objetivo a retomada de 
aprendizagem. 
 
Artigo 132 – A gestão democrática das Unidades Municipais de Educação basear-se-á nos princípios 
de autonomia, coerência, equidade, pluralismo de idéias, concepções pedagógicas e participação da 
comunidade escolar. 
 
Artigo 133 – O processo de construção da gestão democrática das Unidades Municipais de 
Educação será respaldado por medidas e ações da Secretaria de Educação. 
 
Artigo 134 – A gestão democrática das Unidades Municipais de Educação far-se-á mediante: 
I – participação de todos os profissionais na elaboração da proposta pedagógica; 
II – participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar nos processos consultivos e 
decisórios, por representatividade no Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres e Grêmio 
Estudantil; 
III – autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas as diretrizes e normas 
vigentes; 
IV – transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros garantindo-se a 
responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, aplicação e distribuição 
adequada dos recursos públicos; 
V – valorização das Unidades Municipais de Educação como espaço privilegiado de educação. 
 
Artigo 135 – A autonomia das Unidades Municipais de Educação, em seus aspectos administrativos, 
financeiros e pedagógicos, como instrumento da gestão democrática, será assegurada mediante: 
I – formulação, implantação da proposta pedagógica; 
II – funcionamento do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres; 
III – administração dos recursos financeiros, obedecida a legislação específica para gastos e 
prestação de contas de recursos públicos. 

 
Artigo 136 - O Conselho de Escola das Unidades Municipais de Educação é constituído nos termos 
da legislação vigente. 
§1º - O Conselho de Escola constitui-se em colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado 
por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar com composição e atribuições 
definidas por lei própria. 
§ 2º - O Conselho de Escola exerce sua autonomia deliberativa, decidindo nos limites da legislação 
em vigor, compromissado com a gestão democrática e a proposta pedagógica das Unidades 
Municipais de Educação, respeitando os princípios e diretrizes da política educacional. 
 
Artigo 137 - A Associação de Pais e Mestres têm a função de aprimorar o processo de construção da 
autonomia das Unidades Municipais de Educação e auxiliar nas questões do cotidiano entre os 
componentes da comunidade  escolar, bem como das relações extra-escolares. 
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APÊNDICE I  
 

 
Quadro 1 – Terminologia Siges 
Terminologia 
utilizada no Siges 

            Significado 

Sala - Espaço físico 
Classe - Ocupação da sala 
Tipos de ensino - Modalidades de ensino: ensino fundamental, 

educação especial, educação de jovens e adultos, 
educação profissional, educação infantil. 

Curso - Subdivisão das modalidades de ensino: 
                       - ano (do 1º ao 9º) do ensino      

fundamental; 
  - período preparatório, período 

complementar e módulo (do 1º           
ao 5º) da educação especial; 

 - ciclo I, termo do 1 ao 4; ciclo II, 
termo do 1 ao 4 da educação de 
jovens e adultos, 

- módulo I a IV da educação 
profissional 

- infantil de I a V da educação 
infantil. 

 Jornada real  - Cargo pelo qual o funcionário é investido na 
Prefeitura 

Jornada atual - Função que o funcionário ocupa 
temporariamente 
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APÊNDICE II  

 RELATÓRIOS SIGES   

PERFIL DE ACESSO – Diretor de Escola / Assistente de Direção / Coordenador Pedagógico/ 
Orientador Educacional 
1)RELATÓRIO: RELATÓRIO DE QUANTIDADE DE ALUNO POR UNIDADE 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: número de alunos por UME e a totalização da rede escolar 
 

 
 
2) RELATÓRIO: RELATÓRIO DE ALUNO POR QUANTIDADE /CURSO 
VISUALIZAÇÃO DA TELA:  Todas as UMEs, com a quantidade de alunos de cada curso  por UME e 
a totalização da escola. 

 

 

3)RELATÓRIO: RELATÓRIO DE QUANTIDADE DE ALUNO  POR CURSO 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: número de alunos por curso da rede e totalização da rede escolar 
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4) RELATÓRIO: Relatório total de alunos por tipo de ensino 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: quantidade de alunos por curso, com totalização por nível de ensino e 
rede escolar 

 

5) RELATÓRIO: Relatório de alunos incluídos por Unidade 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: relação nominal dos alunos de inclusão, a deficiência cadastrada e a 
quantia por curso  e totalização da escola 
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6) RELATÓRIO: Relatório busca ativa por rede 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Quantidade de alunos com excesso de faltas, em processo de 
reintegração do aluno à escola. Total aberta – alunos faltosos em processo de reintegração; total por 
curso – processo já encerrado pelo retorno do aluno ou cancelamento da matrícula por abandono. 
 

 

7) RELATÓRIO: Relatório de distorção idade/série 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Quantidade de alunos da escola por curso da faixa etária; dos alunos 
com idade superior a referência do curso que frequentam, a porcentagem de distorção e totalização. 
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8) RELATÓRIO: Relatórios de alunos sem RA 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Relatório de auditoria que permite acompanhar os alunos que não têm 
RA - Registro de Aluno, cadastrado no Siges. Apresenta relação nominal dos alunos por classe e 
quantidade por classe, curso e escola 
 

 

 

9) RELATÓRIO: Relatório alunos com NIS – RELATÓRIO EM MANUTENÇÃO 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: relação nominal, por classe dos alunos beneficiados com o Bolsa 
Família. 
 
 
10) GRÁFICO: Alunos por tipo de ensino 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: distribuição dos alunos da rede escolar por tipo de ensino 
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11) GRÁFICO: Gráfico Unidades por tipo de Ensino – Em manutenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Distribuição dos cursos pelas UMEs 
 
12) RELATÓRIO: Listagem das inscrições 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: 
 
13) RELATÓRIO: Relação de matrículas 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Quantidade de matriculas por curso da UME: período de inscrições ou 
período normal. 

 

 

14) RELATÓRIO: Total de matrícula 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Quantidade de solicitações por curso e por período de matrícula e 
confirmação de matriculados por rematrícula, transferência, inscrição e reclassificação. Totalização 
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por turno, por curso, por tipo de ensino. 

 

 

15) RELATÓRIO: Livro de matrícula 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: livro de matrícula, atualizado a cada movimentação de aluno, com termo 
de abertura e encerramento, para ser impresso ao término do ano letivo. 

 

 

16) RELATÓRIO: Resultado por período de avaliação. 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Notas bimestrais e final, faltas e compensações de ausências de todos 
os componentes curriculares. 
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17) RELATÓRIO: Avaliação por componente curricular – Em manutenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: 
 
18) RELATÓRIO: Resultado por Aluno 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: registro das notas, faltas e compensações de ausência do aluno, por 
bimestre e 5º conceito (síntese final), por escola cursada durante o período letivo. 



156 

 

 

 

19) RELATÓRIO: Avaliação por classe – em manutenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: 
 
20) RELATÓRIO: Atas de resultados finais – em manutenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Ata de resultado final – documento a ser impresso com: a síntese final, 
resultado promovido/retido e quadro de resultado final. 
 
21) RELATÓRIO: Boletim do aluno 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Notas, faltas e compensações de ausência, por bimestre do aluno. 
Documento para ser impresso e entregue aos pais ou responsáveis 
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22) RELATÓRIO: Síntese Avaliação 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: O registro da reunião bimestral do Conselho de Classe. O relatório 
apresenta, por classe a quantidade e percentual de alunos matriculados, transferidos, cancelados, 
reclassificados, avaliados e em processo de busca ativa; índice geral da classe de alunos com notas 
menor que 6,0, maior ou igual a 6,0 e percentual; índice por componente de alunos com nota menor 
que 6,0 e porcentagem. Em tela própria para registro, os professores após apreciação dos resultados 
registram a análise e encaminhamentos. 

 

 

 

23) RELATÓRIO: Ata de Conselho de Classe 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Documento para ser impresso e preenchido ao término do ano/semestre 
letivo 
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24) RELATÓRIO: Aproveitamento dos alunos – resultado final  
VISUALIZAÇÃO DA TELA: em manutenção 
 
 
25) RELATÓRIO: Componentes críticos resultado final 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: por classe, taxa de retenção de alunos acima de 20% por componente 
curricular. 

 

 

26) RELATÓRIO: Relatório de avaliação dos índices de promoção e retenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Quadro e Gráfico – Por ano/curso, quantidade de matrícula final, 
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promovidos e retidos e porcentagem de promoção e retenção 

 

 

27) RELATÓRIO: Por resultado – em manutenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA:  
 
28) RELATÓRIO: Disponibilidade 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: situação do alunado da UME, por classe com número de alunos, 
capacidade da classe, vagas, alunos excedentes, sala, data de início do curso e totalização dos 
alunos da UME 
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29) RELATÓRIO: Lista de espera – em manutenção 
VISUALIZAÇÃO DA TELA:  
 
 
30) RELATÓRIO: Solicitação a matricular  
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Relação nominal por curso, dos alunos que solicitraram vaga – inscrição 
ou transferência – e que já efetivaram da matrícula e que serão alocados em uma classe. Total por 
tipo de ingresso e totalização da escola. 
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31) RELATÓRIO: Movimentação diária 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: relação nominal dos alunos com movimentações– inscrição, rematrícula, 
transferência interna, transferência e reclassificação, em período de tempo selecionado no sistema. 

 

 

32) RELATÓRIO: Autorização para passeio 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: relação nominal, por classe dos alunos autorizados a participar de 
passeios. 



162 

 

 

33) RELATÓRIO: Relação das Unidades de Ensino 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: Relação das UMEs , endereço, telefone, e-mail, horário de 
funcionamento, nome do diretor, níveis de ensino e cursos e total de alunos. 

 

 

34) RELATÓRIO: Uniforme - Protocolo solicitação a matricular 
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VISUALIZAÇÃO DA TELA: disponível no período anterior ao início do ano letivo. 

 

35) RELATÓRIO: Uniforme – Totalização solicitação a matricular 
VISUALIZAÇÃO DA TELA:  quantidade, por tamanho, do cadastro de uniforme dos alunos em 
situação a matricular 

 

 

36) RELATÓRIO: Distribuição de uniformes 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – quantidade de uniforme e tênis por tamanho, por curso e totalização por 
artigo e por curso. 
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37) RELATÓRIO – Quadro de salas 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – ocupação das salas por período, capacidade de acordo com o curso, 
número de alunos e totalização. 
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38) RELATÓRIO: Alunos matriculado 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – relação por mês, dos alunos matriculados na UME por inscrição ou por 
transferência e data da solicitação.  

 

 

 

39) RELATÓRIO – Alunos transferidos e cancelados 
VISUALIZAÇÃO DA TELA - relação por mês, dos alunos transferidos e cancelados da UME por tipo 
de movimentação – transferência interna, externa ou municipal, cancelamento de matrícula e data da 
solicitação. 
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40) RELATÓRIO: Atribuição – jornada atual – por Unidade- por agrupamento/cargo 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – Relação nominal dos profissionais que atuam na escola – jornada atual 
- no ano selecionado, cargo, htp, componente curricular. 

 

 

41) RELATÓRIO – Totalização de funcionário por cargo / regime – jornada atual 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – totalização dos profissionais que atuam na escola – jornada atual – 
conforme selecionado por agrupamento de cargo. 
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42) RELATÓRIO: Lista jornadas atuais funcionários 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – Possibilidades de filtro do relatório: 
a) cargo – o relatório irá apresentar somente os funcionários que o ocupam o cargo selecionado; 
b) cargo – professor de ensino fundamental II: opção I – todos os componentes curriculares; opção II 
– um componente curricular selecionado; 
c) regime: estatutário ou celetista ou municipalizado ou estável; 
d) tipo de vaga do cargo: vaga, provisória, volante, assinatura de ponto, própria jornada real, jornada 
real, todos os tipos; 
e) ordem alfabética ou ordem por registro ou ordenar por regime. 
Um ou mais itens de “a” a “e” podem ser conjugados 
 

 

 

43) RELATÓRIO – Totalização de funcionários por cargo/regime – jornada atual 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – quantidade de profissionais da rede, com jornada atual, de acordo com 
o agrupamento selecionado. 
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44) RELATÓRIO – Alocação classe 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – relação nominal dos professores alocados na classe, por componente 
curricular. 

 

 

 
45) RELATÓRIO: Relatório de Inscrições de Remoção/Mudança de Local de Trabalho 
VISUALIZAÇÃO: Relação nominal dos profissionais inscritos para o processo de remoção. O 
relatório disponibiliza as opções: a)inscrições no período; b)inscrições e suas opçóes(todos os 
inscritos e quais fizeram opção para remoção),c)  inscrições e opções (somente os que fizeram opção 
para remoção), d) inscrições com opção atendida. O relatório abaixo é referente a opção b. 
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46) RELATÓRIO: Funcionário jornada real  RELATÓRIO EM MANUTENÇÃO 
VISUALIZAÇÃO DA TELA 
 
47) RELATÓRIO: Jornada Real Associação 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: O relatório apresenta os funcionários que são locadados na UME em sua 
jornada real (própria) e os que se encontram afastados a indicam do registro funcional de quem o 
substitui. As seguintes opções de consulta  podem ser associadas entre si: 
 a) selecionar somente unidade escolar: todos os funcionários com sede na UME; 
b) selecionar somente cargo: todos os funcionários que ocupam na jornada real o cargo e a escola 
onde está lotado; 
c) compontente: nos relatórios onde constam os professores de fundamental II pode-se selecionar um 
componente; 
d) todos os componentes:nos relatórios onde constam os professores de fundamental II pode-se 
selecionar todos os componentes; 
e) tipos de associação: - todas as jornadas reais: todos os funcionários e a indicação da origem da 
vaga ou se está afastado de suas funções quem o substitui; - jornadas reais com jornadas dos 
próprios funcionários: funcionários lotados e exercendo seus cargos na escola. 
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48) RELATÓRIO: Totalização de Funcionários por regime / cargo 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: quantidade de funcionários, por agrupamento de cargo e  por situação 
funcional, ocupante de cada cargo na jornada real. 
 
 
49) RELATÓRIO: Relatório de resultado de eventos de jornada real 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: A jornada real do funcionário pode sofrer alterações funcionais ou de 
sede. O relatório apresenta como opção as unidades de ensino, os eventos e os cargos que podem 
ser associados  para gerar a impressão. 
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50) RELATÓRIO: Lista jornada de funionários 
VISUALIZAÇÃO DA TELA: O relatório apresenta a jornada real e a jornada atual de dos 

funcionários. 
 

 51)RELATÓRIO: Lista de professores por cargo 
VISUALIZAÇÃO DA TELA – relação dos professores por cargo  
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APÊNDICE III  

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eu, ___________________________________________________ declaro que 
aceito participar da pesquisa em desenvolvimento sobre gestão escolar e que 
permito uso das informações coletadas, sem a minha identificação e da escola onde 
estou exercendo minhas funções. 
  
 
 
                                                    Santos, ____ de ____________ de 2011. 
                                                   
 
 
 
                                              _____________________________________ 
                                                                Assinatura do(a) participante 
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PARTE I – ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 
 
 
 
Acompanhe as instruções orais para começar a responder. 
- escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente quando digo:  
(computador); 
(   )  ___________  (   )  _____________  (   )  _____________  (   )  _____________ 
- em seguida, aponte duas palavras de maior importância, para você, colocando nos 
parênteses número 1 para a mais importante, 2 para a de segunda importância, três 
para a terceira de importância e 4 para menos importante. 
 a) _______  
(   )  __________  (   )  _________  (   )  _____________  (   )  _____________ 
 
b) __________________ 
(   )  ____________  (   )  _____________  (   )  _____________  (   )  ____________ 
 
c) __________________ 
(   )  ___________  (   )  _____________  (   )  _____________  (   )  _____________ 
 
d) __________________ 
(   )  _____________  (   )  ___________  (   )  _____________  (   )  _____________  
 
 
 
PARTE II– Complete a história com o se ela fosse sua: 
Em um congresso que participei recentemente, assisti a uma palestra sobre 
avaliação de sistemas e seus indicadores. Durante o intervalo, conheci um grupo de 
gestores escolares de outros municípios e começamos a conversar sobre nosso 
trabalho. 

1. Uma diretora de outro município queixou-se da dificuldade em obter dados 
para a discussão com o coletivo da escola. A diretora questionou-me se tinha o 
mesmo problema e como fazia para resolvê-lo. 

 Respondi 
 

 

 

2. Um diretor do Rio de Janeiro contou que as intervenções que tem realizado 
na escola não surtem efeito porque não dispõe de informações precisas sobre os 
resultados da avaliação dos alunos, o que dificulta um diagnóstico ou uma 
autoavaliação da escola. Perguntou se eu tinha alguma sugestão a respeito. 
Respondi 

 
 
 
 

3. Duas outras diretoras de escolas de São Paulo declaram-se assustadas com 
as mudanças que o computador e a Internet vêm trazendo à escola e à gestão 
escolar. As duas estavam particularmente preocupadas com o grande número de 
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dados e informações ao alcance dos diretores e da equipe de gestão da escola, 
como os resultados da Prova Brasil, do Ideb, do Saresp e os disponibilizados pelos 
próprios governos estaduais e/ou municipais.  Quanto ao uso desses dados pelos 
diretores, uma delas comentou  

 
 
 
 
 
 
PARTE III - PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL 
1. Gênero: 

a. (  ) feminino    

b.  (  ) masculino 

2. Faixa etária até 31/12/2011:  

a. (  ) até 25 anos    

b. (  ) de 26 a 35 anos    

c. (  ) de 36 a 45 anos   

d. (  ) de 46 a 55 anos    

e. (  ) mais de 56 anos 

3. Estado civi:l  

a. (  ) solteiro(a)    

b. (  ) casado(a) ou união estável   

c. (  ) separado(.......) ou  divorciado   

d. (   )viúvo...... 

4. Número de filhos:  

a. (  ) nenhum  

b.  (   ) um   

c. (  ) dois    

d. (  ) três   

e. (  ) mais de três 

5. Participação na vida econômica da família:  

a. (  ) é sustentado(a) pela família ou por outras pessoas   

b. (  ) recebe ajuda financeira  da família ou de outras pessoas   
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c. (  ) é responsável pelo seu sustento   

d. (  ) é responsável pelo seu sustento  e contribui para o sustento da família   

e. (  ) é responsável pelo seu sustento  e sustenta a família 

6. Ocupação fora do horário de serviço (pode ser assinalada mais de uma 
alternativa):   

a. (  ) atividade doméstica   

b. (  ) estudo  

c. (  ) Internet   

d. (  ) lazer   

e. (  ) atividade de cunho religioso   

f. (  ) prática esportiva    

g. (  ) prática artística      

h. (   ) trabalho voluntário   

i. (  ) atividade política partidária   

j. (  ) academia de ginástica (atividade esportiva)    

k. (  ) programas culturais  (cinema, teatro, etc.) 

7.  Em sua casa você tem computador:  

a. (  ) não tenho computador   

b. (  ) meu computador não tem conexão com a Internet   

c. (  ) meu computador é conectado por linha discada   

d. (  ) meu computador é conectado por banda larga (Speed, NetVirtua, etc.) 

8.  Se respondeu afirmativamente a questão anterior, para que finalidade você 
utiliza o computador em casa? (Pode ser assinalada mais de uma alternativa)  

a. (  ) Não utilizo o computador    

b. (   ) Entretenimento   

c. (  ) Trabalhos escolares   

d. (  ) Trabalhos profissionais   

e. (  ) Comunicação  (e-mail, Skype, MSN, etc)  

f. (  ) Redes sociais ( Orkut, Facebook, Blogs,Twitter, etc.)   

g. (  ) Operações bancárias e/ou outras transações financeiras   
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h. (  ) Compras eletrônicas   

i. (  ) Busca de informações (Google, Wikipedia, etc.) 

9.  Meio mais utilizado para se informar dos acontecimentos do mundo 
contemporâneo: (Atribua valor de 1 a 4, onde 1 significa nunca e 4 significa 
frequentemente. Pode ser assinalada mais de uma alternativa)   

a. (  ) jornal impresso                  (1)   (2)   (3)   (4) 
b. (  ) sites da Internet                 (1)   (2)   (3)   (4)  
c. (  ) rádio                                   (1)   (2)   (3)   (4)   
d. (  ) televisão                             (1)   (2)   (3)   (4)  
e. (  ) revistas de informação       (1)   (2)   (3)   (4)  
d.(  ) revistas de entretenimento  (1)   (2)   (3)   (4) 

10. Se assinalou sites da Internet, assinale os meios que utiliza para se manter 
informado: (Pode ser assinalada mais de uma alternativa)   

a. (  ) jornal on-line (O Estado de São Paulo, A Tribuna, A Folha de São 
Paulo, etc. )  

b. (  ) sites de conteúdo ( IG, UOL, etc.)   

c. (  ) blogs   

d. (  ) Twitter   

e. (  ) Orkut   

f. (  ) Facebook   

g. (  ) outros . Qual(is)___________ 

 
11. Tempo de conclusão do curso de Pedagogia:   

a. (  ) até 10 anos   

b. (  )  11 a 15 anos   

c. (  ) 16 a 20 anos   

d. (  ) 21 a 25 anos   

e. (  ) mais de 25 anos 

12. Tempo de serviço na Prefeitura de Santos  

(  ) até 15 anos   

(  )  16 a 20 anos   

(  ) 21 a 25 anos   

(  ) 26 a 30 anos  

 (  ) mais de 31 anos 
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13. Tem acúmulo de cargo:  

a. (  ) sim    

b. (  ) não 

14. Tempo de serviço no cargo/função de Diretor de Escola:  

a. (  ) menos de um ano   

b. (  ) de 1 a 5 anos   

c. (  ) de 6 a 10 anos  

d. (  ) de 11 a 15 anos   

e.  (  ) de 16 a 20 anos         

f. (  ) mais de 21 anos 

15. O que tem em sua sala de direção além dos móveis:  

a. (  ) telefone  

b. (  ) fax  

c. (  ) ventilador  

d. (  ) ar condicionado  

e. (  ) equipamento de som 

f.  (  ) televisão  

g. (  ) computador   

h. (  ) impressora  

i. (  )  outros . Qual(is)____________ 

 
16. Como o sistema informacional da rede de ensino municipal (Siges) pode ser 

utilizado pela escola?   
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APÊNDICE IV  
 

TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA E CLASSIFICAÇÃO DAS EVOCAÇÕES POR 
ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

 
 
 
QUADRO 5  - Termo/expressão indutora e classificação das evocações por 
ordem de importância: COMPUTADOR 
TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA: COMPUTADOR 

  1 2 3 4 

001  informacao socializacao amizade entretenimento 

002 pesquisa atualidades informacao tecnologia 

003 tecnologia pesquisa avanco praticidade 

004 notebook senha site programa 

005 praticidade rapidez informatica modernidade 

006 necessario pratico mundo medo 

007 tecnologia antenado ferramenta comunicacao 

008 informacao ferramenta tecnologia mouse 

009 pesquisa e-mail duvidas mouse 

010 globalizacao conhecimento rede social acessibilidade 

011 progresso beneficios maleficios atualidade 

012 espaco iluminação pecas botoes 

013 globalizacao internet era digital acesso 

014 operacionalizacao agilidade facilidade modernidade 

015 praticidade conhecimento contatos dependencia 

016 agilidade informacao esclarecimento novidades 

017 adaptacao seculo xxi dificuldade novidade 

018 tecnologia dados pesquisa comunicacao 

019 tecnologia internet trabalho e-mail 

020 globalizacao rapidez facilidade variedade 
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QUADRO 6  - Termo/expressão indutora e classificação das evocações por 
ordem de importância: ESCOLA 
 
TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA: ESCOLA 

  1 2 3 4 

001 educacao aprendizagem alegria socializacao 

002 familia professor interesse dos alunos comunidade 

003 futuro estudo disciplina social 

004 vida formacao alegria participacao 

005 educacao jovens futuro conteudo 

006 educacao comunidade coletivo mundo 

007 educacao aprendizagem saberes cultura 

008 aluno aprendizagem ensino socializar 

009 aluno professor coordenador diretor 

010 gestor auto-controle lideracao conhecimento 

011 alunos comunidade professores responsabilidade 

012 aluno professor funcionario predio 

013 educacao aluno professores compromisso 

014 conhecimento inclusao social cidadania ascensao social 

015 vivencia conflitos realidade aprendizado 

016 desenvolvimento informacao troca social 

017 convivencia importante aprendizado   

018 
ensino 
aprendizagem valores preparar socializacao 

019 alunos ensino dinamismo formacao 

020 respeito colaboracao responsabilidade compromisso 
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QUADRO 7  - Termo/expressão indutora e classificação das evocações por 
ordem de importância: DIRETOR DE ESCOLA 
TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA: DIRETOR DE ESCOLA 

  1 2 3 4 

001 responsabilidade comprometimento cordialidade organizacao 

002 compromisso Ética respeito formacao 

003 gestor Autonomia celula mater hierarquia 

004 compromisso responsabilidade progresso sucesso 

005 amor Preocupação justica colaboracao 

006 equipe Gestor coletivo mediador 

007 comprometimento responsabilidade respeito envolvimento 

008 democratico Agregar lider participativo 

009 aluno equipe técnica democracia professor 

010 gestor Conhecimento lideracao auto controle 

011 lider Compromisso exemplo presença 

012 organizacao Tempo dinheiro papel 

013 lideranca Compromisso responsabilidade competencia 

014 conhecimento  equilibrio emocional organizacao ascensao social 

015 sobrecarga responsabilidade solidao desgaste 

016 lider Empreendedor organizador paciencia 

017 compromisso Respeito responsabilidade dinamico 

018 etica transparencia Credibilidade trasparencia 

capacidade 
resolucao 
problemas 

019 compromisso responsabilidade dinamismo burocracia 

020 coragem equilibrio  sensibilidade equipe 
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QUADRO 8 - Termo/expressão indutora e classificação das evocações por 
ordem de importância:  GESTOR ESCOLAR 

TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA: GESTÃO ESCOLAR 

  1 2 3 4 

001 responsabilidade comprometimento versatilidade socializacao 

002 participativa comunidade inclusiva financeiro 

003 organizacao harmonia respeito clareza 

004 visao participacao responsabilidade sucesso 

005 alunos solidariedade comunidade funcionarios 

006 coletivo comunidade grupo leis 

007 democracia respeito mutuo disciplina conhecimento 

008 aprendizagem pessoas infra estrutura processo 

009 coerencia democracia eficiencia praticidade 

010 democratica envolvimento colaboracao participacao 

011 ensino aprendizagem recursos humanos comunidade infra estrutura 

012 aprendizagem Metas funcionarios comunidade escolar 

013 lideranca compromisso envolvimento comunidade 

014 conhecimento organizacao 
sistematizacao de 
trabalho eficiencia 

015 gerencia problemas conflitos solucoes 

016 conhecimento competencia lideranca discernimento 

017 burocracia Leis administracao convivencia 

018 conhecer a legislacao trabalho equipe articulador mediador 

019 compromisso responsabilidade dinamismo burocracia 

020 empresa parceria engajamento processo 
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QUADRO 9  - Termo/expressão indutora e classificação das evocações por 
ordem de importância:  BASE DE DADOS PARA GESTÃO ESCOLAR 

TERMO/EXPRESSÃO INDUTORA: BASE DE DADOS PARA GESTÃO ESCOLAR 

  1 2 3 4 

001 

compromisso com 
a qualidade de 
ensino responsabilidade desencontros desinformacao 

002 avaliacao Participação reuniões pedagogicas avaliacao institucional 

003 pesquisa Prioridades organizacao estudos posteriores 

004 dialogo Vivencias determinacao necessidades 

005 comunidade Futuro cidade presente 

006 necessario Abrangente importante ver o todo 

007 pesquisa Avaliação diagnostico numeros 

008 siges Ideb fnde saresp 

009 administracao Eficiência resultados aprendizagem 

010 democratica Participação envolvimento envolvimento 

011 clientela ensino aprendizagem recursos infra estrutura 

012 avaliacao Estatística aproveitamento formacao 

013 parametros Subsídios realidade  compromisso 

014 importante Necessário imprescindivel  norteamento 

015 informacao Conhecimento referencias suporte 

016 organizacao Competência compromisso mediacao 

017 
relacao com outros 
dados relativizar aperfeicoamento trabalho burocracia 

018 
analise dos 
resultados 

cumprimento de 
metas conhecer a realidade avaliar 

019 mec Sites ideb pesquisa 

020 levantamento Estratégia metas avaliacao    
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APÊNDICE V 

QUADRO 10  - DICIONÁRIO DE EVOCAÇÃO 

 EVOCAÇÕES TERMOS SUBSTITUÍDOS 
COMPUTADOR acesso acessibilidade 

comunicacao e-mail 
globalizacao mundo 
informacao dados - esclarecimento 
internet site 

modernidade 

atualidade –atualidades - avanco; 
novidade; novidades; seculo xxi; 
progresso; era digital 

pecas botoes; mouse 
pratico praticidade, agilidade; rapidez; facilidade 

ESCOLA aluno jovens 
aprendizagem aprendizado 
comunidade coletivo 
conhecimento informacao; saberes 
educacao cultura; estudo; formacao 
ensino ensino aprendizagem; conteudo 
futuro ascensao social; preparar 
gestor diretor 
participacao colaboracao 

socializacao 
social; socializar; convivencia; inclusao 
social 

vivencia vida 
DIRETOR DE 
ESCOLA 

compromisso comprometimento; envolvimento 
democratico democracia 
empreendedor capacidade resolucao problemas; 

competencia; dinamico; dinamismo 
equilibrio  auto controle; equilibrio emocional 
equipe  equipe tecnica 
etica etica transparencia 
lideranca lider; lideracao 
organizador organizacao 
participativo colaboracao 
progresso ascensao social 

GESTÃO 
 ESCOLAR 

administracao empresa; gerencia 
comunidade comunidade escolar; coletivo; grupo 
democratica democracia 
leis conhecer a legislacao 
organizacao sistematizacao de trabalho 
participacao participativa; engajamento; 

comprometimento; envolvimento 
pessoas  recursos humanos 
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Respeito respeito mutuo 
Socialização convivencia;inclusiva 

BASE DE 
 DADOS PARA 
GESTÃO ESCOLAR 
 

Avaliação avaliacao institucional; avaliar 

compromisso 

compromisso com a qualidade de ensino; 
cumprimento de metas; determinacao; 
envolvimento 

conhecimento conhecer a realidade 
Estatística numeros 
Futuro estudos posteriores 

Importante 
imprescindivel;  necessario; 
necessidades; prioridades 

Parâmetros 
referencias; relacao com outros dados 
relativizar 
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APÊNDICE VI 

 RESPOSTAS DOS SUJEITOS À PARTE II DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

QUADRO 17 

Respostas dos diretores para a 1ª situação da parte II do instrumento de 

pesquisa 

PARTE II– Complete a história com o se ela fosse sua: 
Em um congresso que participei recentemente, assisti a uma palestra sobre 
avaliação de sistemas e seus indicadores. Durante o intervalo, conheci um grupo de 
gestores escolares de outros municípios e começamos a conversar sobre nosso 
trabalho. 

1. Uma diretora de outro município queixou-se da dificuldade em obter dados 
para a discussão com o coletivo da escola. A diretora questionou-me se tinha 
o mesmo problema e como fazia para resolvê-lo. 
 

S 1 

A comunicação com os setores superiores é uma dificuldade generalizada e 
muito custoso também é para nós não apenas para manter um diálogo com 
instâncias superiores, mas  a obtenção de dados para qualquer  discussão é 
conseguida após várias tentativas de comunicação. O problema é geral, mas 
não podemos desistir da luta e corrermos atrás para obtermos o que 
queremos. 

S 2 
Discutimos em Reunião Pedagógica diárias com os professores; - utilizamos 
os índices obtidos nas avaliações diárias e nas avaliações institucionais. 

S 3 
Eu não tenho esse problema, porém sugiro que toda e qualquer atividade 
realizada seja computada e devolvida aos membros do coletivo para 
posteriores metas e ações. 

S 4 
Deveria conversar sobre as dificuldades que a escola revelava e pedir 
sugestões ao grupo para reflexão de como poderiam resolver estas 
dificuldades, pensar juntos. 

S 5 
Que na nossa escola trabalhamos sempre trazendo a comunidade para 
dentro da mesma e com isso facilitamos a discussão do coletivo, pois o 
coletivo só se encontra dentro da unidade. 

S 6 
Que no meu município temos um sistema de dados feito pela Prefeitura que 
permite coletar vários dados dos alunos. 

S 7 
Não tenho esse tipo de dificuldade porque me utilizo de alguns 
procedimentos que me facilitam obter dados para que a ação que devo 
praticar me proporcione maior certeza e êxito. 
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S 8 

No sistema de ensino, em que sou gestora não tenho esse problema. A 
secretaria de educação construiu um programa chamado SIGES (Sistema 
de Gestão Escolar), onde encontro todos os dados e relatórios relacionados 
a vida escolar. Se tivesse vivendo a sua situação, consultaria o site do IDEB, 
onde você encontrará dados da sua escola e comparativos com outras 
escolas. Ainda utilizaria os resultados obtidos pela sua escola nas avaliações  
internas, em forma de gráficos e levaria para a análise do coletivo escolar. 

S 9 
Realizava reuniões periódicas em todos os segmentos da Unidade Escolar, 
verificando o trabalho realizado por todos, elencando as conquistas, 
dificuldades e soluções para os problemas críticos. 

S 10 
Que não, a gestora deve envolver todo o coletivo, incentivando que todos 
participem do processo ensino-aprendizagem, durante as reuniões e 
também com a busca da participação da comunidade 

S 11 elaboração de um questionário que foi enviado para todos os pais 

S  12 
Fizemos, elaboramos uma pesquisa dentro da unidade e obtivemos dados 
que foram utilizados em discussão. 

S 13 

Que não. Trabalho em uma comunidade escolar compromissada com os 
alunos e o aprender deles. Faço constantes reuniões, por segmentos ou 
não, procurando mostrar os objetivos da escola e traçar metas para alcançá-
las. 

S 14 
Que não tinha este problema, uma vez a escola realizava periodicamente 
uma avaliação de sistemas tanto adminstrativo como pedagógicas, e 
portanto possuíamos estes indicadores relativamente atualizados. 

S 15 
Nem sempre porque procuro me atualizar sempre que posso. Além disso, 
procuro a parceria dos professores, comunidade em geral, afinal uma 
andorinha não faz verão. 

S 16 
Eu informei que na Seduc em Santos, eu não encontrava este tipo de 
dificuldade, pois sempre existem pessoas eu podem esclarecer dúvidas 

S 17 
Não, pois em todas as reuniões, seja mensal ou bimestral, as dificuldades 
são elencadas e aí partir disso tentamos minimizar os problemas. 

S 18 
Através do sistema de avaliação, nos critérios de eficácia da Escola e dos 
componentes críticos 

S 19 

Que os dados são encontrados na internet quando a ideia é traçar um 
comparativo entre sua escola e as outras que têm a mesma modalidade de 
ensino. Quando a análise é só sobre sua escola os dados devem ser 
coletados dentro da mesma através de diagnósticos, IDEB, etc. 

S 20 Não temos esse problema em nossa escola. 
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QUADRO 18 

 Respostas dos diretores para a 2ª situação da parte II do instrumento de 

pesquisa 

 
PARTE II– Complete a história com o se ela fosse sua: 
Em um congresso que participei recentemente, assisti a uma palestra sobre 
avaliação de sistemas e seus indicadores. Durante o intervalo, conheci um grupo de 
gestores escolares de outros municípios e começamos a conversar sobre nosso 
trabalho. 
 

2.Um diretor do Rio de Janeiro contou que as intervenções que tem realizado na 
escola não surtem efeito porque não dispõe de informações precisas sobre os 
resultados da avaliação dos alunos, o que dificulta um diagnóstico ou uma 
autoavaliação da escola. Perguntou se eu tinha alguma sugestão a respeito. 
Respondi 

S 1  

Que em Santos temos o Siges, que tem facilitado bastante todo tipo de 
informação a respeito do histórico do aluno, mantendo uma base de dados 
que permite ter todas as informações do aproveitamento pedagógico dos 
educandos.                                                                           

S 2 
Falta participação dos professores, informando sobre as avaliações  aplicadas 
e seus resultados. 

S 3  
Organize reuniões com seus membros de ET. Pois estes devem ter 
devoluções do que os profs lhe passam em reuniões; cada elo junto com 
outra forma uma corrente na busca de dados para soluções. 

S 4 
Na escola onde trabalho realizamos reuniões constantes, quando elencamos 
as deficiências na aprendizagem e estamos sempre mostrando, interagindo 
no processo educativo dos alunos. 

S 5 A primeira coisa a fazer é descobrir as falhas de informações. 

S 6  
Que solicita-se na sua secretaria de educação a instalação de bases de 
sistemas para facilitar as intervenções necessárias em sua escola. 

S 7 
que a avaliação não seja o único instrumento para apuração do rendimento 
escolar, mas sim uma série de momentos com aferições  objetivas e 
subjetivas durante o processo ensino-aprendizagem. 

S 8 
Sugiro que os dados da avaliação tenham um registro efetivo, porque só a 
partir dele poderá obter um diagnóstico da aprendizagem dos alunos e uma 
atuoavaliação do ensino dos professores e da escola como equipe gestora. 

S 9  
Organizar junto com os professores e coordenadores uma avaliação objetiva, 
focando cada nível de aprendizagem. 

S 
10  

que o diretor deve também se envolver com o pedagógico e participar 
ativamente do processo ensino-aprendizagem acompanhando de perto. 

S 
11  

acompanhar  em reunioes semanais com os professores  o progresso de cada 
sala; fazendo o registro de cada reuniao. A coordenacao pedagogica sugerir 
atividades diversificadas visanso um melhor desempenho das salas. 

S  
12  

Isso é um absurdo não ter dados para se fazer uma autoavaliação, aliás isto 
já é um dado para ser avaliado. 
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S 
13 

Que quase não tenho este tipo de problema. As informações  são buscadas 
com quem as detém e uso as diferentes recursos para isso (internet, jornais, 
revistas, consultas às seções específicas, etc.). 

S 
14 

Que o mesmo poderia valer-se das avaliações oficiais - Saresp e prova Brasil, 
além de manter-se atualizado junto aos docentes da Unidade quanto ao 
resultado das avaliações elaboradas pelos mesmos. 

S 
15 

Independente de qualquer resultado anterior procurar a parceria com os 
professores e pais a fim de buscar novas estratégias. 

S 
16 

Que na escola em que trabalho, obtenho as informações  não só de resultado 
da escola em que atuo, mas também de todas do município de Santos através 
da internet e do meu alunado através do Siges; este sistema ótimo que foi 
implantado nos últimos anos. 

S 
17 

O Conselho de Classe e as reuniões pedagógicas são utilizadas para se 
discutir e buscar soluções. Os dados são obtidos no momento das reuniões e 
tabuladas. É necessário que toda a Equipe Técnica da Escola esteja 
realmente envolvido. 

S 
18 

Contamos com o SIGES. Através desse sistema, no final de cada bimestre 
geramos planilhas com uma visão geral dos índices de avaliação e através de 
portifolios 

S 
19 

Que será necessário reunir seu grupo de professores para elaborar uma 
forma de avaliação que permitisse a obtenção de informações mais precisas. 

S 
20 

É possível obter informações a respeito que podem colaborar  como reuniões 
frequentes com os diversos segmentos da escola/comunidade. 
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QUADRO 19  

Respostas dos diretores para a 3ª situação da parte II do instrumento de 

pesquisa 

 

PARTE II– Complete a história com o se ela fosse sua: 
Em um congresso que participei recentemente, assisti a uma palestra sobre 
avaliação de sistemas e seus indicadores. Durante o intervalo, conheci um grupo de 
gestores escolares de outros municípios e começamos a conversar sobre nosso 
trabalho. 
3. Duas outras diretoras de escolas de São Paulo declaram-se assustadas com as 
mudanças que o computador e a Internet vêm trazendo à escola e à gestão escolar. 
As duas estavam particularmente preocupadas com o grande número de dados e 
informações ao alcance dos diretores e da equipe de gestão da escola, como os 
resultados da Prova Brasil, do Ideb, do Saresp e os disponibilizados pelos próprios 
governos estaduais e/ou municipais.  Quanto ao uso desses dados pelos diretores, 
uma delas comentou  

S 1  

que não concorda com a exposição de tanta informação respeito da 
educação no Brasil e ainda se sente perdida com tantas cobranças de 
índices que a educação precisa alcançar, enfim, declarou ser uma bobagem 
tudo isso. 

S 2 A nota abaixo de 6,0 que as outras escolas obtiveram. 

S 3  
Não sei nem ligar um computador quanto mais usar esses dados como um 
número para melhoria do ensino! 

S 4 

Nossa escola passou do indicador 5,0 para 5,8 durante a minha gestão. 
Estou felicíssima, pois acho que houve por parte de todos os educadores  
muito empenho para este sucesso. É o que buscamos todos  no sistema de 
ensino, melhorar os indicadores, cada vez mais. 

S 5 
Eu procuro usar somente dados que me possibilite a falar e trabalhar com o 
positivo, dados negativos devem ser desprezados e não comentados. 

S 6  achar relevante tantos resultados de avaliações diferentes. 

S 7 
Esses dados só vem enriquecer o processo de avaliação, reforçando os 
praticados nas escolas, mesmo que apenas no aspecto comparativo e 
também para se estabelecer metas a médio e longo prazo. 

S 8 

Esses dados são preciosos para uma boa gestão. Eles são indicadores que 
nos auxiliam quanto ao rumo que vamos tomar, ao avaliarmos o processo de 
ensino-aprendizagem e a escola como um todo. Acho excelente podermos 
contar com a tecnologia para termos esses dados com precisão. 

S 9  
Servem como parâmetros e fonte de pesquisa, onde podemos conhecer as 
experiências positivas de outras escolas/municípios. 

S 10  
Que estes dados contribuem para cada vez mais o aprimoramento do 
processo ensino-aprendizagem. 

S 11  Tanta cobrança e um salário irrisório. 

S  12  
O que é que vou fazer com estes números, não representam a realidade 
concreta, 
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S 13 
Ser benéfico. Eles precisam ser claros e estar ao alcance  de todos . Não 
podem ficar restrito aos gabinetes. 

S 14 
Não gosto desta exposição das nossas Escolas, deixa-nos fragilizadas e 
expõe nossas fraquezas. 

S 15 
Que estes dados podem não ser  assim tão fidedignos, afinal estão 
relacionados à distribuição de verbas. 

S 16 
que isto era ótimo pois acrescenta muito na retomada da metodologia e 
conteúdos daquela unidade e da sua comunidade. 

S 17 
É muita informação que eu, na minha idade, não tenho mais condições de 
acompanhar esse ritmo. 

S 18 

Duas diretoras declaram-se assustadas com as mudanças velozes que , 
vem acontecendo na era do computador e a Internet principalmente 
referente às avaliações externas. Dados esses que são disponibilizados, 
para gerar o IDEB 

S 19 Que não tem habilidade para lidar  em computador. 

S 20 
Não se preocupem, nem sempre podem traduzir na sua aplicação os 
resultados mais precisos. 
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APÊNDICE VII 

 

QUADRO XX 

RESPOSTAS DOS SUJEITOS À QUESTÃO 16 DA PARTE III DO INSTRUMENTO 

DE PESQUISA 

Parte III do instrumento de pesquisa 
Questão 16 - Como o sistema informacional da rede de ensino municipal (Siges) 
pode ser utilizado pela escola?   

S 1  

Para todos os tipos de informação que a UME necessita, desde notas 
escolares, aproveitamento pedagógico, localização de responsáveis, 
relatórios bimestrais digitados pelos professores, acesso a remoção de 
funcionários, inscrição para substituição em cargos de especialistas, 
entre outros. 

S 2 Agilizar o serviço da secretaria, professores e equipe técnica 

S 3  
Para tudo relacionado desde o corpo discente até dados para serem 
analisados com o coletivo. 

S 4 
Tem auxiliado muito sendo na minha opinião o melhor recurso que já 
tivemos até a presente data. 

S 5 Para pesquisa - vida do aluno 

S 6  Para coleta de dados dos alunos e comunidade escolar 

S 7 
Pode ser usado de maneira ampla, porém, o Speed é precário para 
estabelecer a conexão, ficando horas e horas fora de serviço. 

S 8 
Para obter dados sobre matrícula, busca ativa, nº de alunos, 
funcionários, professores, relatórios de notas bimestrais, resultado final, 
ata de resultados, uniformes e outras 

S 9  
Localizamos a filiação dos alunos, escolaridades, Escolas das matrículas 
anteriores, busca ativa, lista de alunado, remoção... 

S 10  
Para tudo, com a sua implantação melhorou muito o serviço de 
secretaria e da Gestão Escolar. 

S 11  Fornecimento e envio de dados sobre a escola. 
S  12  Informações em tempo real sobre a vida escolar do aluno. 

S 13 
Para acompanhamento da vida escolar dos alunos e visão global da 
escola 

S 14 
Podemos extrair do mesmo vários relatórios que facilitam nosso dia-a-
dia. A grande contribuição com o sistema de notas e atas de resultados 
finais, bem como os seus derivativos. Sistema integrado de matrícula. 

S 15 
Para várias coisas: informação sobre profissionais da escola, notas, 
matrículas e demais documentações dos alunos. 

S 16 

Ele pode ser utilizado para socializarmos os resultados, para apontarmos 
entrega de uniformes, materiais - lista de presença em reuniões, para 
cruzarmos informações / avaliações dos alunos em todas disciplinas, 
etc..etc... 
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S 17 

É utilizado por funcionários, ET e professores. No sistema é feito todas 
as matrículas, cancelamentos, busca ativa, retificação de dados... e 
todas as informações necessárias  relativas a vida escolar dos alunos. 
Os professores digitam as notas / faltas dos seus alunos após o 
Conselho de Classe. Agora os pais podem ter acesso as notas dos seus 
filho. 

S 18 

Dados para análise da progressão dos alunos; para pontuar quais os 
conteúdos críticos, para que haja aprofundamento de estudos; gerar 
boletins para que os pais tenham ciência do processo pedagógico de 
seus filhos; quadros que irão alimentar o censo e pesquisas escolares, 
etc. 

S 19 Fornecendo dados para análise dos diversos aspectos da Unidade. 
S 20 Para dar e receber informações quando possível. 
 

 


