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RESUMO 

 A pesquisa realizada decorrente da dissertação de mestrado teve por objetivo analisar a influência da 

formação continuada dos técnicos administrativos na melhoria da gestão escolar da Escola Estadual 

Antônio Grohs do município de Água Boa-MT, relatando sobre o processo de formação, a importância 

da qualificação na administração pública; apontando fatores determinantes na mudança organizacional 

pós-qualificação. Nessa investigação, como método, foram realizado estudos bibliográficos, descritivos, 

utilizando a pesquisa de campo, com método qualitativo e quantitativo e estudo de caso. Como resultado 

do estudo procurou-se conhecer a respeito da percepção dos Servidores Técnico-Administrativos sobre 

a importância da capacitação no ambiente de trabalho, quando foram realizadas as entrevistas com os 

servidores técnicos administrativos e uma secretária da escola, objeto de investigação, em que apontam 

que a tônica dos cursos de formação recaiu sobre a competência técnica dos cursistas, em detrimento 

dos conteúdos teóricos e do tratamento das questões políticas internas e externas à escola. Concluiu-se 

que a prática da formação continuada contribui para a prestação de um serviço de qualidade à sociedade 

e, ao mesmo tempo, eleva o nível de satisfação profissional. Concluiu-se, também, que favorece o 

crescimento profissional dos funcionários por meio da formação continuada de todos os profissionais 

da escola, uma vez que o conhecimento necessário deve ser construído em contextos significativos para 

que tomem consciência dos dilemas e desafios do trabalho, no âmbito escolar, em suas múltiplas 

dimensões favorecendo o aperfeiçoamento e as competências. 

Palavras-chave: Capacitação. Técnico Administrativo. Formação. Conhecimento.  

 

 
1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N.3.665.316 
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SCHOOL ADMINISTRATION: The perception of Technical-Administrative Servers on the 

importance of training 

 

 

ABSTRACT 

The research carried out as a result of the master's thesis aimed to analyze the influence of the continued 

training of administrative technicians in improving school management at the Antônio Grohs State 

School in the municipality of Água Boa-MT, reporting on the training process, the importance of 

qualification in public administration ; pointing out determining factors in post-qualification 

organizational change. In this investigation as a method, bibliographic and descriptive studies were 

carried out, using field research, with qualitative and quantitative method and case study. As a result of 

the study, he sought to know about the perception of Technical-Administrative Servers about the 

importance of training in the work environment, interviews were conducted with Administrative 

Technical Servants and a School Secretary object of investigation, in which they point out that the tonic 

of training courses fell on the technical competence of course participants, to the detriment of the 

theoretical contents and the treatment of political issues internal and external to the school. It was 

concluded that the practice of continuing education contributes to the provision of a quality service to 

society and, at the same time, to raise the level of job satisfaction. It also concluded that it favored the 

professional growth of employees through the continuous training of all school professionals, since the 

necessary knowledge must be built in meaningful contexts so that they become aware of the dilemmas 

and challenges of work in the school environment in its multiple dimensions favoring improvement and 

skills. 

Keywords: Training. Admnistrative technician. Formation. Knowledge. 

 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR: La percepción de los Servidores Técnico-Administrativos 

sobre la importancia de la formación 

 

RESUMEN 

La investigación realizada como resultado de la tesis de maestría tuvo como objetivo analizar la 

influencia de la formación continuada de técnicos administrativos en la mejora de la gestión escolar en 

la Escuela Estadual Antônio Grohs del municipio de Água Boa, informando sobre el proceso de 

formación, la importancia de la calificación en la administración pública; señalando factores 

determinantes en el cambio organizativo poscalificación. En esta investigación como método se 

realizaron estudios bibliográficos y descriptivos, utilizando investigación de campo, con método 

cualitativo y cuantitativo y estudio de caso. Como resultado del estudio se buscó conocer acerca de la 

percepción de los Servidores Técnico-Administrativos sobre la importancia de la formación en el 

ambiente laboral, se realizaron entrevistas con Servidores Técnicos Administrativos y una Secretaria 

Escolar objeto de investigación, en las que señalan que La tónica de los cursos de formación recayó en 

la competencia técnica de los participantes del curso, en detrimento de los contenidos teóricos y el 

tratamiento de las cuestiones políticas internas y externas a la escuela. Se concluyó que la práctica de la 

educación continua contribuye a la prestación de un servicio de calidad a la sociedad y, al mismo tiempo, 

a elevar el nivel de satisfacción laboral. También concluyó que favoreció el crecimiento profesional de 

los empleados a través de la formación continua de todos los profesionales de la escuela, ya que se deben 

construir los conocimientos necesarios en contextos significativos para que tomen conciencia de los 

dilemas y desafíos del trabajo en el ámbito escolar en sus múltiples dimensiones. favoreciendo la mejora 

y las habilidades. 
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Palabras clave: Formación. Técnico administrativo. Formación. Conocimiento. 

 

Introdução 

A formação continuada, para os Servidores Técnico-Administrativos da educação, 

consiste em uma importante ferramenta para a atualização e aprimoramento profissional. Esta 

deve oferecer condições para que alcance o desempenho e o desenvolvimento profissional, 

contribuindo dessa maneira, para a transformação e a qualificação das práticas. Ao participar 

da operacionalização desses programas específicos de desenvolvimento, tais como: cursos, 

formação, os servidores devem ser consultados a respeito destes, dos processos formativos e 

das práticas durante a formação, pois implica em sua educação permanente. A respeito do 

retorno da produção de conhecimentos que acumulou ao longo de sua formação, esta também 

tem que ser partilhada, pois as experiências e vivências de quem aprendeu tem que gerar novas 

situações de aprendizados. 

Nesse contexto, as escolas em geral precisam dispor sempre de pessoas competentes 

com conhecimento, habilidades, atitudes e motivadas para exercer um excelente trabalho. 

Porém, para isso acontecer, a instituição, juntamente com o profissional, precisa investir em 

ações de capacitação para que possam adaptar às competências profissionais para delinear uma 

resposta pertinente no contexto do trabalho. 

A formação continuada, para o setor administrativo das escolas, depara-se com a 

responsabilidade de avançar nesse espaço, que se faça com a melhor qualidade para todos, 

possibilitando, desta forma, que as instituições cumpram sua função social e seu papel político 

institucional. A formação continuada deve ser entendida como um processo contínuo, que 

ocorre no transcorrer da vida profissional e não se reduz somente a um curto espaço de tempo, 

ou seja, à duração de uma etapa do curso, e é vinculada tanto ao desenvolvimento profissional 

como ao crescimento pessoal. Assim, o estudo apresentou como problema: Quais as principais 

contribuições identificadas pelos servidores técnicos administrativos para a melhoria do 

desempenho de suas unidades de trabalho a partir da qualificação recebida? 

O estudo se justificou pela escassez de pesquisas que abordem o sentido da pós-

graduação Stricto Sensu para o setor de Administração Escolar, pela percepção dos próprios 

Servidores Técnicos Administrativos da importância da capacitação, especialmente da 

formação continuada. Justificou-se, também, pela contribuição de novas discussões no amplo 

cenário da formação continuada e, ainda, para suscitar novas questões nessa área de trabalho. 
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Com base no exposto, este estudo tratou da importância da formação para somar no 

setor da administração escolar, especialmente sobre a formação continuada, sendo este processo 

vital no seu espaço de trabalho, uma vez que permite definitivamente o desenvolvimento e a 

otimização das competências educacionais. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa 

procura analisar qual a influência da formação continuada dos técnicos administrativos na 

melhoria da gestão escolar da Escola Estadual Antônio Grohs do município de Água Boa-MT. 

Como objetivos específicos: traçar o perfil técnico administrativo da Escola Estadual Antônio 

Grohs do município de Água Boa, relatando o processo de formação de seus servidores; 

averiguar as competências adquiridas pela capacitação do servidor vinculado aos objetivos 

institucionais; descrever sobre a política de formação técnico-administrativa na legislação 

brasileira, relatando sobre o processo de formação dos servidores técnico- administrativos; 

explanar sobre a importância da qualificação na administração pública, apontando fatores 

determinantes na mudança organizacional pós-qualificação; averiguar as competências 

adquiridas pela capacitação do servidor vinculado aos objetivos institucionais. 

Com o propósito de atingir os objetivos, de posse de todo material levantado foi 

definido a estrutura da pesquisa, que se baseou na pesquisa social, descritiva, com pesquisa 

bibliográfica, de campo e estudo de caso, utilizando o método qualitativo e quantitativo. Como 

instrumento de coleta de dados utilizou-se de um questionário com perguntas (nove) abertas, 

totalizando oito entrevistados ao todo. Os dados obtidos permitiram conhecer a importância do 

investimento por parte do profissional nas ações de capacitação para desenvolverem com 

qualidade suas funções.  

A pesquisa realizada foi estruturada da seguinte maneira: inicialmente vem o primeiro 

Capítulo, que trata do marco introdutório, apresentando o problema levantado, os objetivos, as 

hipóteses e a justificativa.  

No segundo Capítulo, procurou-se descrever sobre a capacitação como exigência da 

sociedade contemporânea; em seguida, tratou da educação permanente no ambiente de trabalho, 

a competência como elemento necessário, o que vem a ser a formação humana e profissional, 

a política de formação na legislação brasileira, a gestão do conhecimento como elemento para 

desenvolver competências no serviço público e, por último, a importância da qualificação 

visando mudanças no ambiente de trabalho, embasando-se em autores como: Arroyo (2005), 

Freire (1979), Schön (2000), dentre outros. 

Na sequência, foi trabalhado o terceiro Capítulo que trouxe a proposta do desenho 

metodológico. Em princípio, apresentou-se o contexto em que foi realizada a pesquisa; em 

seguida, descreveu-se o tipo e método de estudo, que baseou numa pesquisa bibliográfica, 
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descritiva, de campo, com estudo de caso, com método qualitativo e quantitativo. Em seguida, 

descreveu-se os entrevistados, as técnicas e instrumentos de coleta de dados.  

No quarto capítulo, tratou-se do marco analítico, onde procurou-se apresentar os 

resultados obtidos por meio da estatística. No quinto capítulo, descreveu-se as considerações 

finais procurando apresentar os objetivos que foram alcançados, assim como as hipóteses que 

foram testadas, o problema levantado e, por fim, foram apresentadas as implicações do estudo 

e novas possíveis linhas de pesquisa.  

Dessa forma, trata de um estudo relevante, pois a grande contribuição desta pesquisa 

decorre de que as práticas transformadoras, por meio da capacitação, tornem-se verdadeiras na 

medida em que os Servidores Técnico-Administrativos se sintam sujeitos do processo de 

aprender a aprender, de mudanças que proporcionem ao servidor novas maneiras que o façam 

repensar e reelaborar suas ações futuras para a melhoria do desempenho de suas unidades de 

trabalho. 

Portanto, o estudo trouxe o entendimento de que a capacitação é um processo de vital 

importância dentro de qualquer organização, empresa e instituição, independentemente do setor 

ou rotatividade a qual pertencem, pois permite a melhoria da qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos àqueles que usufruem, neste caso, a comunidade escolar. A formação continuada 

significa, entre outros fatores, tornar alguém adequado para uma determinada posição, tarefa e 

função. Um recurso humano capacitado é um dos ativos intangíveis mais valiosos com os quais 

uma organização pode contar. 

 

Objetivo Geral 

- Analisar qual a influência da formação continuada dos técnicos administrativos na melhoria 

da gestão escolar da Escola Estadual Antônio Grohs do município de Água Boa-MT.  

 

Objetivos Específicos 

✓ Traçar o perfil técnico administrativo da Escola Estadual Antônio Grohs do município de 

Água Boa relatando o processo de formação de seus servidores; 

✓ Averiguar as competências adquiridas pela capacitação do servidor vinculado aos 

objetivos institucionais; 

✓ Descrever sobre a política de formação técnico-administrativa na legislação brasileira; 

relatando sobre o processo de formação dos servidores técnico- administrativos; 

✓ Explanar sobre a importância da qualificação na administração pública; apontando fatores 

determinantes na mudança organizacional pós-qualificação; 
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✓ Averiguar as competências adquiridas pela capacitação do servidor vinculado aos 

objetivos institucionais. 

 

Metodologia 

• Pesquisa social;  

• Pesquisa descritiva;  

• Pesquisa de campo envolvendo a escola e entrevistados - objeto de investigação; 

• Pesquisa bibliográfica;  

• Pesquisa com estudo de caso;  

• Método: pesquisa qualitativa e quantitativa. 

 

Resultados 

Realizou-se a pesquisa em uma escola pertencente a rede pública de ensino: Escola 

Estadual Antônio Grohs, localizada no município de Água Boa-MT. Fundada 1º de abril de 

1976, a escola oferece Ensino Fundamental na Organização Curricular por Ciclo de Formação 

Humana, Ensino Médio Regular e Ensino Médio Integrado – Técnico em Comércio, implantado 

no ano de 2010. A escola conta com 80 funcionários em seu quadro, sendo destes 51 professores 

(efetivos e contratados). 

O estudo realizado teve início em 2018, conduzindo o contexto, apoiada na prática 

como Técnica Administrativa na referida Escola. A importância da pesquisa constituiu em um 

estudo aprofundado a respeito da percepção dos Servidores Técnico-Administrativos sobre a 

importância da capacitação. Compreendeu-se que é importante a prática na área que 

desempenha relacionada com a experiência do profissional frente ao seu contexto, por outro 

lado, quanto maior for a experiência, melhor será o resultado, a sua formação também é de 

suma importância. 

Pode-se observar que nos últimos anos essa profissão foi adquirindo reconhecida 

importância pelo poder público, que tem investido nesse quadro, oferecendo concursos 

especificamente na área, regularizando assim a profissão, pois como pode ser constatado, 

possui, no quadro da escola analisada, profissionais com pouco tempo de serviço, assim como 

existem funcionários acima de vinte anos de serviço somando as experiências com aqueles que 

recentemente ingressam nas fileiras desta profissão. O tempo de prática constitui uma junção 

que, se bem aproveitado no cotidiano do trabalho, traz enriquecimento para resultados 

satisfatórios. 
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Por meio da pesquisa houve a compreensão de que a capacitação, seja por meio de 

cursos, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, tem sido considerada como um complemento 

ao sistema para a formação em serviço, já que faz parte do processo, não apenas de 

desenvolvimento de pessoal, mas do crescimento da organização na qual o indivíduo trabalha. 

No que se refere aos benefícios constatados neste estudo, ou consequências positivas da 

inovação que os cursos oferecem, constam: a melhoria dos serviços públicos, a eficiência, os 

resultados para prestação de serviços públicos, a redução dos custos administrativos, a 

diminuição do tempo que os funcionários dedicam a tarefas repetitivas, o aumento da 

transparência, a criação de novos serviços e a melhoria geral da interação com a comunidade 

estudantil. 

De maneira geral, sobre a aprendizagem dos cursos oferecidos, segundo resultados junto 

aos entrevistados, tudo que aprenderam nos cursos durante o processo de formação trouxe 

benefícios. Considera-se que o maior beneficiado é o aluno. Schön (2000) explica que é 

essencial refletir sobre o processo de formação nas instituições de ensino, para determinar que 

ele deva ser fundamental tanto a teoria como a prática, e o que importa é a atualização e a 

formação contínua para ir ao encontro com o contexto.  

Portanto, é necessário que ocorra uma transformação por parte do sistema educacional 

de ensino, em relação aos cursos de capacitação oferecidos, pois deve-se abranger as 

necessidades de formação elementares para realizar boas práticas oferecidas no âmbito do 

trabalho, uma vez que estes têm impacto sobre o desenvolvimento educacional do aluno. Esta 

é a verdadeira importância de se cumprir de uma forma ideal o serviço de educação que 

representa a principal razão para uma boa formação nas instituições escolares. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa realizada que trouxe como objetivo principal analisar qual a influência da 

formação continuada dos Técnicos Administrativos na melhoria da gestão escolar da Escola 

Estadual Antônio Grohs do município de Água Boa-MT, cujo encaminhamento desta pesquisa 

detectou a necessidade de descrever a respeito da percepção dos servidores técnico-

administrativos sobre a importância da capacitação. 

O estudo procurou responder ao problema levantando: Quais as principais contribuições 

identificadas pelos servidores técnicos administrativos para a melhoria do desempenho de suas 

unidades de trabalho a partir da qualificação recebida? Em resposta a esse questionamento, 

compreendeu-se que os entrevistados demonstraram a importância do investimento na sua 

própria formação. Em um sentido amplo, compreenderam que o desenvolvimento profissional 
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é um processo de crescimento, que resulta da experiência e da reflexão sistemática sobre a 

prática. Por meio desses cursos atualiza-se o conhecimento que temos sobre um determinado 

assunto. Para tanto, reconheceram que o domínio teórico do conhecimento profissional é 

essencial, mas não é suficiente. É preciso saber mobilizá-lo em situações concretas, qualquer 

que seja sua natureza.  

A produção de conhecimento exige a competência para construir um discurso sobre a 

prática, assim como sistematizar e comunicar os saberes construídos para poder compartilhá-

los. É isso que possibilita confrontar os limites do conhecimento na explicação e solução das 

questões da realidade. A melhoria do desempenho para estes funcionários consiste na 

preparação, atualização, investimento constantemente, coloca ainda que, para um excelente 

desempenho depende fortemente da contribuição dos seus pares, organizando, trocando 

informações, sendo capacitadas.  

No desenvolvimento da pesquisa, foi feita referência a cada objetivo específico, neste 

caso, procurou-se inicialmente descrever sobre a política de formação técnico administrativa 

na legislação brasileira; relatando sobre o processo de formação dos servidores técnico 

administrativos. Num primeiro momento, compreendeu-se que a formação dos profissionais se 

converte em um processo de autodeterminação baseado no diálogo, à medida que se implanta 

um tipo de compreensão, compartilhada pelos participantes, sobre as tarefas profissionais e os 

meios para melhorá-las e, não, como o enfoque anterior, um conjunto de papéis e funções que 

são aprimoradas mediante normas e regras técnicas.  

O estudo encontrou também amparo legal na CF em seu art.37, que compreende a 

capacitação dos servidores públicos como uma das prioridades na gestão dos órgãos públicos. 

Quando foram entrevistados, todos foram unânimes em responder que existe o incentivo e 

oferecimento regularmente da formação continuada como um dos dois pilares em que se baseia 

o ciclo de melhoria contínua da gestão pública, descrito no projeto de formação e capacitação 

de servidores públicos. 

Outro objetivo atendido no estudo explanou sobre a importância da qualificação na 

administração pública; apontando fatores determinantes na mudança organizacional pós-

qualificação, percebeu que as estratégias de capacitação podem encurtar ou eliminar as lacunas 

entre esses fatores envolvidos no desempenho e nas competências das pessoas no seu ambiente 

de trabalho, pois nas entrevistas realizadas a produtividade está sendo estabelecida pelo 

conhecimento e qualificação que os funcionários estão aplicando no âmbito de suas tarefas, 

baseada na melhoria contínua. 
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Em relação ao terceiro objetivo específico, compreendeu-se, neste estudo, como 

consequência da apreensão de novos conhecimentos, novas técnicas por parte dos técnicos 

administrativos, que ocorreram resultados positivos em seu trabalho, uma vez que existe uma 

troca permanente do conhecimento adquirido possibilitando um desempenho superior para a 

realização de suas atividades; com capacidade de discernir, deste modo, que o conhecimento 

deve sempre ser aprimorado.  

Sobre a comprovação da hipótese levantada, os servidores, após um processo de 

formação, utilizam os conhecimentos adquiridos nos cargos que ocupam, como forma de 

contribuição profissional para melhoria de desempenho de suas unidades. Houve a 

comprovação, uma vez que o aprofundamento do conhecimentos proporciona a busca por 

soluções para necessidades de intervenção na prática, zelando pelo bom funcionamento de 

todos os setores do âmbito escolar, uma vez que os cursos realizados proporcionam 

informações necessárias para interagirem e conhecer novas realidades, aprender a respeitar o 

espaço do outro. No dia a dia da administração da escola, a atualidade é permeada por situações 

que traz enormes desafios, por meio dos cursos o sucesso no ambiente de trabalho é 

conquistado pelo envolvimento de todos na busca constante por mais conhecimentos e 

habilidades. 

Percebeu-se, ainda, que os cursos oferecidos são de grande importância, pois os técnicos 

acreditam que a escola deve inovar sempre e capacitar sua equipe. Afirmaram que a escola está 

sempre obtendo ganhos nesse quesito. Há o entendimento comum entre eles de que 

desenvolvem suas competências por meio da apreensão de novos conhecimentos, novas 

técnicas, aprimoração de suas habilidades, além do crescimento dentro do contexto em que 

estão inseridos. A qualificação deve ser sempre aprimorada, porém não somente para que 

servidor esteja apenas mergulhado em conhecimentos, mas também que aprecie na 

transformação de sua atitude para que ele possa ser mais eficiente no cargo que desempenha. 

Diante do exposto, considerou-se que os cursos concebidos e elaborados com o 

propósito de atender a demanda dos servidores da administração da escola da e objeto de 

pesquisa, buscando pelo desempenho de suas competências no ambiente de trabalho, têm 

contribuído para atender a demanda, uma vez que os sujeitos envolvidos no processo de 

formação têm buscado constantemente se aperfeiçoarem. Concluiu-se, também, que o sucesso 

de qualquer esforço para obter êxito depende, em grande parte, das habilidades e características 

daquele que se propôs a se capacitar, pois a formação recebida tem que construir uma ponte 

entre os funcionários e a instituição escolar.  
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Finalizando, a formação contínua ou continuada deve trazer resultados no ambiente de 

trabalho. Portanto, deve ser considerado que os cursos de capacitação, ao serem implementados, 

devem ser realizados sob a perspectiva do desenvolvimento profissional; superando a tradição, 

baseada em cursos isolados, para passar a ações formativas que liguem os aspectos teóricos à 

prática; incorporar o uso de novas tecnologias de informação e comunicação, permite sempre 

compartilhar experiências e conhecimentos profissionais.  
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