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Resumo: 

A formação de gestores escolares apresenta-se como um desafio que precisa ser enfrentado 
com propostas inovadoras considerando as especificidades de sua função, as contribuições das 
tecnologias para a gestão da escola e a necessidade de desenvolver processos para gerir 
informações, conhecimentos e tecnologias. Este artigo apresenta um trabalho de formação 
continuada e em serviço de gestores escolares do sistema público de ensino do Estado de São 
Paulo, Brasil, realizado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em parceria com a 
Microsoft Brasil, com suporte na tecnologia de informação e comunicação – TIC e na integração 
das tecnologias disponíveis no contexto escolar. Pretende-se destacar os avanços, desafios e 
resultados obtidos até o presente, com a formação de 1200 gestores no ano de 2004 e o que se 
pretende realizar até atingir 11.700 gestores escolares.  

 

1. Introdução 

A formação continuada de educadores e sua viabilidade na situação de serviço, ainda que 
publicamente defendida pelas autoridades educacionais, vem se constituindo em grande desafio 
para os sistemas de ensino, seja em termos do seu custo financeiro, seja por força das inúmeras 
dificuldades de ordem prática a serem enfrentadas em todos os níveis. De outra parte, não é 
mais possível ignorar a necessidade de mudanças profundas na educação a partir da escola. 
Isso implica um processo de formação continuada dos vários agentes envolvidos no trabalho 
educacional preparando-os para reinterpretarem os seus papéis à luz das novas exigências 
educacionais decorrentes das profundas transformações por que vem passando a sociedade 
atual na qual as TIC assumem papel relevante (Alonso, 2003). 

Há que se considerar também a importância de se desenvolver processos formativos que 
privilegiem a formação em serviço, com base na reflexão sobre a própria prática, tendo a TIC 
como suporte para a formação a distância (Prado, 2003; Valente, Prado & Almeida, 2003) e para 
a definição de estratégias de formação a partir das necessidades contextuais dos formandos 
(Almeida & Prado, 2003) e criando condições para a autoria coletiva (Pinto, 2004). Dessa forma a 
TIC assume um caráter de instrumento de interação e colaboração entre todos os participantes 
(Almeida & Prado, 2003). 

Embora essas transformações estejam muito presentes em nosso cotidiano, isso não se 
mostra claramente perceptível na forma como a escola vem realizando o seu trabalho e tão 
pouco em termos dos resultados apresentados na aprendizagem dos alunos. A introdução do 
computador na escola, aparentemente simples, uma vez que se trata de um recurso muito 
presente nas inúmeras situações sociais das quais participamos, tem se mostrado 
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particularmente difícil (Valente & Almeida, 1997) e nem sempre bem aceita pelos professores e 
dirigentes escolares, contrariando muitas vezes as expectativas e desejos dos alunos, 
especialmente daqueles que por razões financeiras são privados dessa experiência. Com base 
nas considerações acima, e em experiências já desenvolvidas com sucesso na área de formação 
de educadores com suporte nas TIC (Almeida, 2004), a formação de gestores escolares 
apresenta-se como um desafio que precisa ser enfrentado com propostas inovadoras levando em 
conta as especificidades de sua função e as contribuições das tecnologias para a gestão da 
escola. 

 

2.  Formação de gestores escolares para uso da TIC 

Para desenvolver, junto com os agentes educativos, um programa de formação que possa 
gerar qualquer tipo de mudança que afete o cotidiano escolar e a prática, seja do professor ou do 
gestor/dirigente escolar, é importante compreender a “cultura escolar”. Conhecer o pensamento 
desses agentes educativos, as concepções educacionais subjacentes à sua prática, seus 
sentimentos em relação ao trabalho que realizam, as relações que se desenvolvem entre eles e 
destes com os alunos e seus familiares, pode ser o ponto de partida para que se estabeleça um 
clima de confiança e de parceria (Veira, Almeida & Alonso, 2003). 

Não se trata apenas de preparar os dirigentes escolares para facilitarem a introdução do 
computador na escola, estimulando a sua utilização pelos professores e alunos. O que se busca 
é levar a equipe gestora da escola, especialmente os diretores, a rever a sua função, 
redimensionando o seu campo de atuação construindo um novo significado com o auxílio da 
tecnologia. Trata-se de criar situações que propiciem aos participantes a compreensão sobre a 
relevância do seu papel enquanto líder institucional para o desenvolvimento de uma nova 
proposta educacional na qual a tecnologia favorece o trabalho coletivo, a gestão participativa, a 
tomada de decisões, a identificação de talentos e lideranças. 

 

3. A incorporação da TIC e o processo de mudança 

Incorporar a TIC, o computador em particular, em escolas de nível fundamental e médio é 
tarefa complexa que supõe a mobilização de todo o pessoal escolar a fim de criar circunstâncias 
que propiciem o apoio e o compromisso de todos para com um processo de mudança que não se 
limita ao âmbito estritamente pedagógico da sala de aula, mas se estende aos diferentes 
aspectos envolvidos com a gestão do espaço e do tempo escolar, com a esfera administrativa e 
pedagógica  

Várias atividades de formação têm se desenvolvido na modalidade de formação em serviço 
contextualizada na realidade da escola e na prática pedagógica do professor, voltadas à 
incorporação da TIC na escola. Mesmo assim, outras dificuldades se fazem presente nessa 
incorporação, as quais se relacionam, de um lado, com a ausência de condições físicas, 
materiais e técnicas adequadas, de outro, com a resistência dos professores e dos dirigentes 
escolares, pouco familiarizados com a questão tecnológica. Tais aspectos dificultam a 
compreensão a respeito da potencialidade da TIC para a melhoria de qualidade do ensino e da 
aprendizagem, bem como para a gestão escolar e para a articulação entre as dimensões técnico-
administrativa e pedagógica com vistas à finalidade maior da educação: o desenvolvimento 
humano. 

Para a escola assumir esse novo papel, é preciso desenvolver um trabalho de formação 
contínua voltado à preparação de dirigentes escolares e seus colaboradores de modo a propiciar-



 
 

lhes o domínio da TIC como recurso auxiliar da gestão escolar, cuja incorporação às atividades 
da escola se inter-relaciona com um projeto de gestão das tecnologias existentes na escola. Essa 
formação cria condições que propiciam aos gestores a tomada de consciência sobre as 
contribuições das TIC às suas práticas, ao ensino e à aprendizagem, proporcionando-lhes 
analisar e reconstruir o seu papel frente às responsabilidades que lhes cabe como liderança da 
instituição, gestores do projeto político-pedagógico e da criação de uma nova cultura da escola 
que incorpora a TIC.  

O problema inicial é vencer a inércia associada à falta de motivação e interesse, criando 
condições que favoreçam a emergência de uma atitude construtiva em relação ao trabalho, e 
também, fortalecendo a auto-estima, o compromisso pessoal e o trabalho em equipe. Um 
caminho possível e, que pode ser utilizado, é provocar certa desestabilização nas certezas dos 
educadores colocando em debate as contribuições das tecnologias a distintos setores da 
sociedade e as mudanças que acarretam ao cotidiano das pessoas, questionando sobre a 
premência da transformação da escola, a emergência de novas responsabilidades dos 
educadores e o redimensionamento das funções existentes. Essa provocação é reforçada pelas 
cobranças constantes da sociedade postas à mostra pela mídia que não minimiza a crítica 
centrada na escola e na sua inadequação ao momento social. 

Vencidas, entretanto, as barreiras iniciais, há que se pensar nas razões objetivas 
apresentadas pelos educadores como justificativas para se ausentarem de convocações dessa 
natureza. Entre essas razões ganham destaque as limitações de tempo, por força da sobrecarga 
de trabalho e conseqüente dificuldade para afastar-se de suas funções nas escolas com certa 
freqüência a fim de participarem da formação que também acarreta outros compromissos com a 
realização das atividades propostas na formação. 

 

4. Capacitação tecnológica e mudanças conceituais relativas à função 

Qual o ponto de partida para desencadear a formação desejada: a inclusão/capacitação 
tecnológica dos gestores ou a reflexão sobre o significado da sua função frente às novas 
exigências educacionais? 

Para participar de um curso que se desenvolve na modalidade semi-presencial com suporte 
em ambiente virtual é evidente a necessidade de capacitar minimamente os gestores para o uso 
da tecnologia, sem o que o trabalho de formação torna-se inviabilizado. Mesmo assim, não tem 
sentido centrar a formação nas explorações do computador e no domínio instrumental de seus 
recursos básicos e de softwares aplicativos como Internet e Word, material este bastante 
elucidativo. Essa preparação instrumental não se mostra adequada para a apropriação 
necessária devido a vários motivos entre os quais por não evidenciar a importância da utilização 
do recurso tecnológico como instrumento de apoio ao trabalho de gestão escolar. 

É importante romper com as concepções que centram o trabalho dos dirigentes escolares no 
cumprimento de tarefas rotineiras, de caráter burocrático, fortemente associadas ao trabalho 
técnico-administrativo e sem conexão com as atividades de natureza pedagógica, cuja atribuição 
é responsabilidade do corpo docente e técnico-pedagógico. Tomar consciência dessa limitação 
permite compreender a necessidade de se buscar concepções básicas que alicerçam o trabalho 
de gestão de forma a permitir uma reinterpretação dessa função e um novo encaminhamento do 
próprio trabalho em consonância com as necessidades e diretrizes educacionais da sociedade 
contemporânea (Alonso, 2003). 

A administração escolar é um reflexo das concepções dominantes nas organizações 
escolares, tanto em termos educacionais como socio-culturais, portanto, para mudar as práticas 



 
 

administrativas na escola é necessário compreender os conceitos em que elas se apóiam e o 
estágio em que se encontra a escola enquanto grupo organizado e complexo, no qual se 
conjugam forças de distintas ordens que caracterizam as tensões e os conflitos, para depois 
definir no coletivo da escola as mudanças necessárias ao seu desenvolvimento como 
organização aprendente, que tem nas tecnologias uma aliada dos processos de gestão e 
formação. 

 

5. As concepções implícitas no trabalho dos gestores 

As discussões em torno da situação real das escolas particularmente no que concerne à 
utilização dos recursos tecnológicos, destacando os principais problemas enfrentados evidenciam 
de um lado, os projetos existentes, a utilização dos recursos por parte dos alunos e professores e 
a eventual participação dos gestores nessas atividades. De outro lado, propiciam aflorar questões 
relativas ao significado atribuído pela comunidade escolar à tecnologia disponível enquanto 
facilitadora ou mediadora desse processo. 

Dessa forma, ao tempo que eles se familiarizam com a tecnologia e compartilham com os 
colegas dúvidas, temores e preconceitos, os gestores explicitam a sua maneira de ser e de agir 
na escola. O fato de suas percepções serem registradas no ambiente virtual facilita a 
compreensão sobre os pré-conceitos em relação ao papel da tecnologia na escola e à atuação do 
gestor. Além disso, o registro virtual permite que a qualquer momento se possa recuperar as 
informações, analisar, reformular e atualizar, o que ajuda a vislumbrar novas contribuições das 
tecnologias à gestão e à aprendizagem. Esses registros digitais ajudam cada pessoa a entender 
suas concepções espelhando-se na explicitação das idéias dos colegas, provocando reflexões 
que favorecem a ajuda mútua na busca de teorias que favoreçam compreender as situações do 
cotidiano e superar os problemas, oportunizando a criação de comunidades de prática.  

O contato com a realidade das diferentes escolas proporciona a todos compor um quadro 
geral da situação escolar, da cultura predominante nessas escolas e do estágio em que se 
encontra o grupo gestor de cada escola em termos de formação para o trabalho de gestão 
escolar e de perspectivas de mudança, permitindo os ajustes necessários na proposta inicial da 
formação de forma a possibilitar uma contextualização mais efetiva  na realidade. Essa estratégia 
propicia uma abordagem metodológica de aproximação da teoria com a prática, fundamental a 
adesão dos participantes e ao estabelecimento de parcerias. 

O conceito de partida é a construção de um novo conceito de escola, de seu papel na 
sociedade tecnológica atual e dos fundamentos em que se apóiam a organização e o 
funcionamento escolar. Para tanto, são utilizados textos de apoio sobre os elementos essenciais 
das atuais concepções de gestão com base na literatura recente, ao lado de questões propostas 
para discussão a partir da própria realidade escolar. 

Segundo Alonso (2003), uma forma mais atual de conceber a organização escolar evidencia 
a substituição dos antigos princípios de organização provindos das teorias clássicas de 
administração, nas quais a estrutura se mostra rígida e inabalável, prevalecendo os conceitos de 
hierarquia e definição estrita de papéis e funções, concepção mecânica e entrópica de 
organização, incompatíveis com as características de uma sociedade em mudança acelerada.  

Em contraposição a essa imagem procura-se trabalhar a concepção de organização escolar, 
à semelhança das demais organizações, como um organismo vivo, de natureza social, que troca 
elementos e interage com o meio exterior, recebendo dele a energia necessária, mas devolvendo 
algo elaborado em resposta às demandas externas, o que lhe garante um processo de renovação 
e revitalização constantes. 



 
 

Outros conceitos são trabalhados à medida que as oportunidades se apresentam de modo a 
permitir a transição necessária entre o instituído e consolidado em práticas convencionais para 
rever e ressignificar os problemas enfrentados na prática cotidiana, identificando as contribuições 
das tecnologias disponíveis para superá-los. 

À medida que uma nova concepção de escola e de organização escolar se evidencia, 
emergem necessidades em termos de conhecimento, de sorte que a introdução de outros 
conceitos implicados no trabalho de gestão adquire sentido e indicam o momento propício para 
analisar os riscos da fragmentação do trabalho escolar, do desperdício de esforços em manter a 
escola isolada e da necessidade de envolvimento de toda a comunidade escolar no 
desenvolvimento de uma proposta que permita o diálogo e a convergência necessária em prol de 
objetivos comuns negociados coletivamente, e portanto bastante complexos e inviáveis se 
concebidos apenas na esfera individual. Os temas propostos para discussão precisam manter 
coerência e coesão com o que se pretende em termos de formação, trabalho coletivo, gestão 
participativa, lideranças, etc. 

A par disso, analisa-se o papel da tecnologia dentro da escola, as contribuições das 
tecnologias à gestão escolar a partir das características intrínsecas dessas tecnologias, o 
potencial dos recursos tecnológicos como instrumento de trabalho articulado ao desenvolvimento 
do currículo, e as inúmeras contribuições que podem advir do uso do computador para o trabalho 
de gestão escolar, seja criando condições que permitam uma utilização pedagógica dos bancos 
de dados, sistemas de  informações e registros digitais para a tomada de decisões, seja como 
recurso de  aproximação e articulação das pessoas com vistas ao desenvolvimento de um 
trabalho coletivo e de constituição de grupos colaborativos de aprendizagem e de trabalho. 

Ao aceitar a premissa de que a incorporação da TIC na escola supõe mudanças profundas 
na cultura escolar e nas concepções implícitas dos educadores e gestores, o problema se revela 
em toda a sua complexidade, de tal sorte que o simples encaminhamento de mudanças nos 
procedimentos adotados pelos gestores pode constituir indicativos de sucesso do processo de 
formação. Porém, olhar simplesmente para os avanços em termos de inserção da TIC na escola 
ou da mudança de atitude dos gestores com relação ao uso pedagógico da tecnologia é olhar a 
questão de forma bastante simplificada, devido às inúmeras variáveis envolvidas nesse processo. 
É importante analisar outros aspectos tais como: o diagnóstico da realidade da escola - suas 
dificuldades na utilização do laboratório de informática e na inserção da TIC na rotina do gestor e 
coordenador; a reorientação de projetos de diferentes níveis de complexidade em relação ao uso 
da TIC; o redimensionamento das ações de formação continuada dos educadores para 
incorporação da TIC no cotidiano da escola; o estreitamento de relações com os núcleos de 
tecnologia educacional ou oficinas pedagógicas de informática educacional para novas ações de 
formação e apoio às ações das escolas no que se refere aos projetos de uso das TIC; a 
elaboração de projetos de gestão das TIC nas escolas e nos demais setores da organização 
educacional; o uso das TIC na gestão das escolas e desses setores; a criação de redes de 
aprendizagem colaborativa; a expansão de experiências de gestão participativa e de 
desenvolvimento do trabalho coletivo envolvendo a comunidade interna e externa à escola. 

O desenvolvimento de programas de formação de gestores nessa perspectiva vem se 
viabilizando por meio de parcerias entre distintos setores tais como poder público, universidades, 
organizações do terceiro setor e corporações, conforme passamos a relatar em duas 
experiências em que assumimos a responsabilidade.    

 



 
 

6. Formação de gestores de escolas públicas da região Norte do Brasil para o uso 
de tecnologias 

Com base nas considerações acima, docentes do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Currículo - CED, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, 
desenvolveram, no ano de 2002, um projeto de formação de gestores escolares (diretores e 
coordenadores) voltados a  inserção das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano 
de escolas públicas da região Norte do Brasil. A formação desenvolvida na modalidade semi-
presencial, teve como alunos 340 gestores de escolas, distribuídos em quatorze turmas, sob 
responsabilidade de um formador, docente do programa de pós-graduação citado e um monitor, 
mestrando ou doutorando3 . 

O Programa, de iniciativa da Secretaria de Educação a Distância - SEED do Ministério da 
Educação do Brasil, por meio do Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO4, se 
realizou de maio a outubro de 2002, envolvendo gestores escolares de todos os Estados da 
região Norte do Brasil e, realizou ações presenciais e a distância por meio do ambiente virtual 
denominado e-proinfo5. A formação visava propiciar aos participantes um novo olhar sobre sua 
função de modo a redimensionar seu campo de atuação e dar-lhe um novo significado com o 
auxílio da tecnologia.  

Durante a formação, docentes e monitores estiveram atentos às realidades locais e às 
percepções dos alunos-gestores, a fim de apreender as condições concretas de seu contexto e a 
realidade de suas unidades de trabalho. Procurou-se identificar suas expectativas, dúvidas, 
temores e preconceitos, que poderiam deixar entrever a sua maneira de ser e de agir na escola e 
sua percepção em relação ao uso de tecnologias na escola, revelando indiretamente as 
concepções que estavam na base de suas atitudes e ações enquanto dirigentes escolares. A 
estratégia adotada propiciou a seleção de conteúdos direcionada para os problemas mais 
evidenciados, permitiu uma abordagem metodológica de aproximação da teoria com a prática, o 
que se mostrou adequado e fundamental para conseguir a adesão e o envolvimento de todos.  

Conforme Vieira, Almeida & Alonso (2003), os resultados advindos desse projeto foram 
promissores, evidenciaram que os gestores começaram a utilizar as tecnologias de informação e 
comunicação nas atividades rotineiras da gestão escolar, reivindicaram dos órgãos centrais do 
sistema escolar maior número de computadores, inclusive para uso na secretaria da escola e 
sala dos professores. Identificaram a necessidade de capacitar monitores ou outras pessoas que 
pudessem apoiar os professores e alunos no uso dos recursos disponíveis nos computadores. Os 
registros em fóruns e chats, bem como os depoimentos gravados em vídeo, indicaram melhorias 
no relacionamento entre gestores, professores, funcionários, e comunidade. Algumas escolas 
ampliaram suas experiências de gestão participativa, enquanto outras iniciaram experiências de 
trabalho coletivo envolvendo a comunidade interna e externa à escola.  

Os registros do ambiente virtual representam um vasto campo de investigação com 
distintos recortes, permitindo aos pesquisadores entrar em contato com a formação e produzir 
novos conhecimentos sobre a formação de gestores e tecnologias na escola. Nesse sentido, vale 
destacar o envolvimento e empolgação dos monitores para tomar este projeto como campo de 
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sua pesquisa de mestrado ou doutorado, fixando-se em um ou outro aspecto considerado 
relevante e que comportasse investigação. A escolha desse caminho envolveu grandes 
dificuldades do ponto de vista metodológico uma vez que o pesquisador confundia-se muitas 
vezes com o ator que participou da intervenção, requerendo dele um certo afastamento que lhe 
permitisse  analisar os dados colhidos com uma certa isenção, condição necessária para garantir 
legitimidade e confiabilidade à pesquisa.  

Galvão da Fonte (2004) em sua dissertação de Mestrado, constatou progressos em 
termos de mudanças de atitudes e de conhecimento dos gestores com relação à utilização das 
TIC na escola que vão desde a maior aproximação e aceitação da tecnologia até a elaboração de 
projetos de grande amplitude envolvendo várias disciplinas, incluindo a utilização das TIC em 
suas práticas de gestão. O ponto alto da experiência foi atingido pela constatação de que as TIC 
foram integradas à vida da escola, ao contrário do que se havia observado anteriormente, quando 
elas constituíam apenas uma atividade suplementar, sem qualquer articulação com o currículo 
desenvolvido, deixando os professores à margem desse trabalho. 

A dissertação de mestrado de Flávio Sapucaia (2004) analisou  o papel do profissional 
responsável pela administração do ambiente digital e suporte aos formadores nas interações 
realizadas neste ambiente, evidenciando a importância desse profissional conhecer tanto a parte 
tecnológica quanto  as especificidades do trabalho pedagógico, criando condições que favoreçam 
a realização das atividades propostas dentro de um clima de confiança, parceria, diálogo e 
respeito entre os profissionais e os alunos. Ficou evidenciado na pesquisa a necessidade do 
administrador do ambiente ter competências técnico-pedagógicas suficientes para dar segurança 
ao docente na utilização das tecnologias nas interações e na criação e desenvolvimento das 
atividades com os alunos. 

Além disso, devido à complexidade do trabalho e às diferentes competências exigidas, 
evidenciou-se claramente a necessidade de se constituir equipes de profissionais oriundos de 
distintas áreas de atuação e competências (pedagógica, web design, programação gráfica, 
design instrucional, especialistas em conteúdo, roteiristas etc.). A atuação integrada e integradora 
desses profissionais e respectivas competências permite articular as dimensões pedagógica, 
didática e tecnológica com a gestão de espaços, tempos e recursos (Almeida, 2003). 

 

7. Projeto Gestão escolar e tecnologias de formação de gestores do sistema de 
ensino público do Estado de São Paulo 

Os projetos de intervenção, para a formação de gestores escolares voltados à inserção da 
tecnologia de informação e comunicação na escola, são continuamente aprimorados e 
realimentados pelas pesquisas desenvolvidas em paralelo à formação. Assim, estudos, 
investigações e produção de conhecimento sobre a experiência anterior forneceram subsídios 
para novos programas de formação (Alonso e Almeida, 2003). No ano de 2004, concebemos e 
iniciamos a execução de um novo projeto de formação de gestores para incorporação de 
tecnologias na gestão escolar, desta feita, para a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, 
em parceria com a Microsoft Brasil, dentro do escopo da iniciativa mundial dessa corporação 
denominada Parceiros da Aprendizagem. Este projeto evidencia o potencial inovador de se 
estabelecer parcerias entre os setores público e privado, com a finalidade de agregar valor efetivo 
ao uso de recursos tecnológicos nas escolas. 



 
 

O projeto6 tem como maior desafio a expansão na escala de atendimento, respeitando as 
características da formação na ação embasada nas concepções de interação, troca de 
experiências e produção colaborativa de conhecimentos pelos participantes. Deverá atender 
11.760 gestores em grupos de aproximadamente 1200 gestores, distribuídos em turmas de 40 
alunos que participam de um curso semi-presencial de 80 horas, com suporte em um ambiente 
virtual (solução Microsoft para educação a distância). Para favorecer a formação coerente com os 
pressupostos da integração de tecnologias, profissionais e competências, distintas tecnologias se 
integram às atividades de formação (material impresso, CD-Rom, Internet, videoconferência etc) 
que integram encontros presenciais com práticas de gestão escolar com o uso de tecnologias, as 
quais são acompanhadas e orientadas a distância pelos professores das turmas.   

O envolvimento de educadores da rede estadual de ensino (supervisores escolares e 
professores assistentes técnicos pedagógicos) como agentes de formação, inicialmente como 
monitores e no segundo momento tendo os supervisores como professores, indica a 
potencialidade da formação no desenvolvimento de competências para que essa a rede de 
ensino se aproprie da metodologia da formação e, com a orientação da universidade, desenvolva 
a autonomia para dar continuidade à formação. Para tanto, os supervisores e professores 
assistentes pedagógicos participaram de um módulo preparatório e continuaram a preparação em 
serviço, durante as ações com os gestores-alunos. 

O processo avaliativo deste projeto foi concebido a fim de sistematizar informações sobre 
o cotidiano do curso para realimentar as tomadas de decisões sobre seu andamento, validar a 
metodologia e a qualidade da formação, informar os parceiros envolvidos sobre os resultados 
globais produzidos. Assim, entre os resultados obtidos no primeiro semestre de atividades do 
projeto (julho a dezembro de 2004) em uma visão macro destacamos: 

Dos 1257 gestores participantes, foram atendidas equipes de 353 escolas, com 1.097 
alunos aprovados. Entre os 12,57% de alunos que não conseguiram a certificação, 2,87% se 
referem aos gestores inscritos que não chegaram a participar do curso; 2,38% abandonaram o 
curso, alguns por terem sido removidos para outras escolas ou porque não conseguiram 
acompanhar as atividades; 7,33% reprovados por nota ou freqüência insuficiente, isto é, pequena 
participação em fóruns e não entrega das atividades propostas. 

Os resultados apresentados indicam que os objetivos estão sendo atingidos de modo 
satisfatório, as equipes de trabalho (gestão, desenvolvimento de conteúdo, web design, suporte 
tecnológico, formação e avaliação) estão estruturadas e, embora se trate de um projeto de 
formação em larga escala está sendo possível desenvolver processos de formação interativos e 
centrados na realidade do formando e em sua atuação profissional. 

Evidencia-se assim a importância de se produzir, sistematizar e divulgar conhecimentos 
sobre as contribuições da universidade e de grupos de pesquisa em processos formativos, bem 
como sobre a importância de parcerias inter-institucionais que envolvam distintos setores de 
atividades, de modo que se possam criar e disseminar novas metodologias para o 
desenvolvimento da educação e a incorporação de tecnologias aos processos de formação e 
atuação profissional da escola, contribuindo para a realização de ações correlatas.  

                                                           
6 Mais detalhes sobre o projeto Gestão escolar e tecnologias, podem ser obtidos em: 
http://www.gestores.pucsp.br 



 
 

8. Considerações e conclusões provisórias 

As experiências de formação de gestores escolares e TIC relatadas neste artigo 
evidenciam a importância de a formação ter como foco o contexto de atuação do gestor escolar e 
as contribuições das TIC para o seu trabalho, bem como a necessidade de desenvolver 
processos para gerir informações, conhecimentos e tecnologias. O fato dessas experiências se 
realizarem na modalidade semi-presencial com suporte em ambiente virtuais de aprendizagem 
proporciona aos gestores participantes evoluírem na fluência tecnológica, identificando as 
contribuições das TIC ao seu fazer profissional e aos processos de ensino e aprendizagem. Ao 
mesmo tempo são criadas estratégias durante a formação para que os gestores-alunos realizem 
práticas de uso das TIC nas escolas em que atuam, analisando-as com seus colegas e 
formadores, que provocam a articulação com teorias de modo a favorecer a reconstrução das 
práticas e a reelaboração das teorias. 

     Desenvolver projetos de formação de gestores para a incorporação das tecnologias na 
gestão escolar significa realizar dinâmicas de trabalho coerentes aos fundamentos teóricos da 
gestão participativa e da escola democrática, articulados com as possibilidades dos recursos 
tecnológicos disponíveis, os quais têm o potencial de agregar valor aos processos que englobam 
ações de distintos âmbitos da escola: gestão, técnico-administrativos, político-pedagógicos. Esse 
processo de formação se caracteriza como um fértil campo de investigação no âmbito de um 
programa de pós-graduação de uma universidade, do qual emergem novas questões, cujos 
estudos se desenvolvem dentro de princípios éticos, num horizonte de liberdade e respeito à 
diversidade, propiciando a aprendizagem e a produção de conhecimentos, os quais realimentam 
a formação. Criam-se assim novos patamares da espiral da aprendizagem das organizações 
envolvidas e de todos os participantes: docentes, pesquisadores, gestores das escolas e demais 
profissionais. 

O Projeto Gestão escolar e tecnologias de formação de gestores do sistema de ensino 
público do Estado de São Paulo viabilizou o aumento na escala de atendimento na participação 
nas atividades com suporte nas TIC articulado com processos interativos e de produção 
colaborativa de conhecimento. 
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