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                                                      RESUMO 

 
A presente dissertação trata do papel da gestão escolar no Ensino Médio, no 

processo de qualificação profissional dos alunos em uma escola pública estadual na 

periferia do município de Osasco – São Paulo. Observa-se que um novo modelo de 

gestão na educação é discutido nos últimos anos no Brasil. Os Governos Federais 

junto com o Ministério da Educação têm apresentado programas sociais com o 

objetivo de que o jovem brasileiro possa se profissionalizar e estar apto a enfrentar 

um mercado de trabalho competitivo. Entre os programas do Governo destaca-se o 

Prouni, (Programa de Universidade para todos), representa um programa do 

Ministério da Educação criado em 2004 com a finalidade de conceder bolsas de 

ensino integral e parcial em instituições privadas de ensino superior, em cursos de 

graduação, destinada a estudantes brasileiros que não tenham cursado o ensino 

superior. Essas bolsas são concedidas aos alunos que participaram do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2011, o Ministério da Educação criou o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) com o 

propósito de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Com 

esses e outros programas oferecidos pelo Governo pretende-se preparar os jovens 

para o mercado de trabalho. A pergunta norteadora deste estudo é: qual o papel do 

gestor escolar do Ensino Médio e suas ações visando a qualificação profissional do 

aluno? A pesquisa busca analisar a gestão escolar no Ensino Médio, tendo como 

foco o papel do gestor de uma escola pública no processo de escolha da 

qualificação profissional dos alunos do Ensino Médio. Para auxiliar o alcance desse 

objetivo, foram delimitados dois aspectos para estudo: a) analisar as ações e 

concepções políticas da gestão escolar pela percepção do corpo docente e de 

funcionários da escola; b) analisar as ações da  gestão escolar visando à 

qualificação profissional por meio da visão de alunos em curso e de egressos.  

Trata-se de uma pesquisa que será qualitativa exploratória- descritiva. A pesquisa 

documental e as entrevistas semiestruturadas fazem parte da coleta de dados que 

irão subsidiar a análise final. A contribuição científica e social que se discute neste 

trabalho é a reflexão sobre a gestão da escola no Ensino Médio no processo de 

qualificação profissional dos alunos. 

 

Palavras – chave: Gestão da Educação, Projetos do Governo, Gestão Escolar, 

Ensino Médio, Qualificação Profissional. 

 

 

 

 



 

 

                                                  ABSTRACT 

 

This work deals with the role of school management of secondary education, in 

vocational training to students in a public school process, as a new model of 

management education is discussed in recent years in Brazil. The Federal 

Government along with the Ministry of Education have submitted social program 

aimed at the young Brazilian to turn professional and be able to face a competitive 

job market. Among the program of the Government highlights the Prouni, (University 

for All Program) is a program of the Ministry of Education created in 2004 with the 

purpose of grant of partial and full education (50% of the tuition fee) in private 

institutions of higher learning in undergraduate courses exclusively designed to 

Brazilian students who have not attended higher education. These scholarships are 

awarded to students who participated in the National High School Exam (ESMS). In 

2011, the Ministry of Education created the design of the National Program for 

Access to Technical Education and Employment (Pronatec) in order to expand the 

supply of vocational and technical education. With these and other programs offered 

by the government is intended to prepare young people for the labor market and 

other occupations that may be generating income. The guiding question of the study 

is: what is the role of the school manager of high school and their actions to the 

professional qualifications of the student? Through its objective, the research seeks 

to analyze the school management in secondary education, focusing on the role of 

manager of a public school, in vocational training to students of secondary education 

process. To assist in achieving this objective, two specific objectives were defined: a) 

analyze the actions and political conceptions of perception management by the 

faculty and staff of the school, b) analyze the actions aimed at the qualification for the 

vision of the students in the course and graduates. This is a survey that will be 

exploratory and descriptive qualitative. The desk research, interviews and 

semistructured, are part of the collection of data that will support the final analysis. 

The scientific and social contribution is discussed in this paper is a reflection on the 

school management of secondary education, the vocational qualification process of 

the students. 

Keywords: Management Education, Government Projects, School Management, 

Medium School, Professional Qualification. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão escolar para a qualificação profissional no Ensino Médio é o 

foco deste estudo. Espera-se desencadear o debate e a reflexão sobre a 

gestão escolar na escola e na comunidade, objetivando a inclusão consciente e 

cidadã do jovem nas organizações sociais. Conforme Freire: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que fazem seres se encontrar um no corpo do outro. Enquanto 
ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago.  Pesquiso 
para constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 30). 

            A motivação para esta pesquisa surgiu após uma palestra feita pelo 

pesquisador sobre “A introdução no mercado de trabalho” em que o público 

alvo foi os alunos do colégio Elói Lacerda na periferia de Osasco em São 

Paulo. Esses alunos eram concluintes do Ensino Médio com o anseio de cursar 

faculdades particulares beneficiando-se dos programas Prouni. Alguns alunos 

haviam feito pesquisas acerca de cursos profissionalizantes, visando a um 

primeiro emprego. 

A palestra abordou a carreira profissional do pesquisador, desde a 

época de aluno do Ensino Médio em Escola Pública até chegar à faculdade, 

pós-graduação e ao desenvolvimento de sua carreira na área administrativa. 

Observou-se que os alunos ficaram ainda mais interessados na 

apresentação após o relato sobre experiências profissionais; como se 

esperassem, ao fim da palestra, uma fórmula que os levassem de uma escola 

pública da periferia ao caminho para o sucesso profissional e pessoal.  

        Segundo Luck (2010), devido à cultura burocrática e centralizadora da 

organização escolar e do sistema de ensino brasileiro, o mais comum é a 

queixa de gestores escolares de que têm de fazer tudo sozinhos e, em muitos 

casos, não encontram apoio para o desenvolvimento de novos projetos. Nesse 

sentido, nota-se a falta de orientação ao aluno, pois ele não pesquisa sobre a 
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área de que gostaria de atuar; gerando, assim, profissionais frustrados e mal 

preparados, sem foco em seu desempenho profissional e pessoal. 

Pesquisar as ações dos gestores na escola que possam auxiliar a 

qualificação profissional do aluno pode representar um meio de se encontrar 

soluções para incentivar as responsabilidades profissional e social para a 

formação de uma sociedade melhor. 

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 9394/96 

no que diz respeito aos princípios e fins da educação nacional no seu art: 2º.a 

Educação é 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. 

Baseada na LDB da educação brasileira, a educação quando auxiliada 

por uma gestão voltada à qualificação do trabalho, acrescenta ao aluno uma 

oportunidade maior de entender as organizações para as quais ele estará 

sendo preparado pela família e pelo Estado para poder conquistar o seu 

espaço profissional e social. 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, (Setec), 

tem como objetivo planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da política da educação profissional e 

tecnológica; promover ações de fomento ao fortalecimento, à expansão e à 

melhoria da qualidade de educação profissional e tecnológica e ao zelo pelo 

cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação profissional e 

tecnológica. 

No entanto, o que se observa nos dados sobre o preparo para o primeiro 

emprego é que o jovem termina o Ensino Médio sem a percepção da 

importância da formação profissional. Essa consciência junto com suas 

habilidades e competências podem dar-lhe novas diretrizes sobre o seu futuro 

profissional. 
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Vale ressaltar que a importância da qualificação profissional deve ser 

vista de forma científica e compreendida pelos jovens, pois todos irão trabalhar 

e conviver com as organizações das quais dependem. 

  A educação para o mundo do trabalho é uma das principais exigências 

para que se alcance a cidadania. É por meio do trabalho que o indivíduo se 

integra à sociedade e participa dela como ser produtivo. 

  Segundo Drucker (2002), para as empresas se tornarem competitivas, 

terão de contar com profissionais bem preparados; pois, assim, as 

organizações alcançarão os recursos financeiros e tecnológicos de que 

necessitam e, consequentemente, lançar-se-ão no mercado oferecendo 

melhores preços. Diante disso, verifica-se que o mercado de trabalho oferecerá 

oportunidades a quem tiver uma preparação profissional eficaz. 

 Orientado profissionalmente, um aluno poderá revelar-se um 

empreendedor, colocando em prática suas competências sem medo de 

assumir riscos. Nesse sentido, poderá tornar-se o criador de uma empresa ou 

um administrador com competência para otimizar uma unidade organizacional 

pela introdução de mudanças produtivas (FREEMAN, 1994). Nessa visão, o 

empreendedor não seria apenas o criador de uma organização de bens ou 

serviços, como também o administrador de diversas áreas, que trabalha com 

objetivos e ideias inovadoras, introduzindo mudanças que geram melhor 

produtividade. 

Como futuro pesquisador na área de gestão de pessoas e organizações, 

essa preocupação faz parte do interesse do pesquisador, motivando esta 

pesquisa, visando a identificar o comportamento do gestor escolar no Ensino 

Médio com foco na qualificação profissional. 

Este estudo corrobora com um dos objetivos do programa de mestrado 

em administração da Universidade Metodista de São Paulo a qual propõe o 

desenvolvimento de estudos que busquem aprimorar o conhecimento sobre as 

formas de gestão de pessoas e organizações. Nessa perspectiva, conhecer a 

percepção do aluno a respeito de sua função na sociedade como profissional e 
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como cidadão, ao concluir o ensino médio, pode contribuir para se repensar a 

gestão do Ensino Médio. 

        Diante do interesse em observar a gestão escolar no Ensino Médio em 

uma escola pública, o problema desta pesquisa é delimitado pela seguinte 

pergunta de investigação: Qual o papel do gestor escolar no Ensino Médio e 

suas ações visando à qualificação profissional do aluno? 

      Como objetivo, a pesquisa buscou analisar a gestão escolar em uma escola 

pública do Ensino Médio, pois segundo os dados do Censo Escolar 2013, 

publicados pelo Mec, o Brasil tem hoje 7.046.714 alunos matriculados no 

Ensino Médio nas redes públicas estaduais e municipais. 

        Para auxiliar no alcance desse objetivo, foram delimitados dois objetivos 

específicos: a) analisar as ações e concepções políticas da gestão  pela 

percepção do corpo docente e funcionários da escola; b) analisar as ações da 

gestão visando à qualificação profissional por meio da visão dos alunos em 

curso e egressos. 

        Os dados coletados foram analisados sob o ponto de vista de dimensões 

humanas, no que diz respeito à gestão da escola, pela percepção de 

professores, funcionários e alunos e o material que está relacionado aos 

recursos públicos e particulares disponibilizados para possíveis ações do 

gestor visando a qualificação profissional dos alunos. 

        Os resultados da pesquisa indicam que existem limites e potencialidades 

na gestão escolar, que provocam rupturas no sistema e a necessária reflexão 

sobre o tema. Em sua essência, a pesquisa ajuda a pensar na escola pública 

em suas condições, imperfeições e necessidades, porém com grande 

esperança de alunos em potencial. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 1.1 O papel do Gestor Escolar e sua Liderança 

 

        O estilo de liderança do gestor escolar deve suscitar motivação entre 

professores, funcionários e alunos; inserindo, de forma democrática, a 

comunidade nesse contexto, para que suas necessidades sejam acolhidas.  A 

partir daí, estabelecer-se uma forma de liderança democrática e participativa 

para desenvolver programas que atendam à comunidade e colaborem na 

elaboração de um PPP (Projeto Político Pedagógico) capaz de satisfazer às 

necessidades dos alunos e da comunidade, visto que grande parte dos jovens 

passará pelo Ensino Médio e terá a figura do gestor e da estrutura escolar 

como agentes motivadores. 

         Nas escolas eficazes, os gestores agem como líderes pedagógicos, ao 

estabelecerem as prioridades, avaliarem os programas pedagógicos e 

participarem dos programas de desenvolvimento de funcionários, como 

também, enfatizarem a importância dos resultados alcançados pelos alunos, 

Luck (2010 p.25) 

 Neste sentido; o gestor escolar, por meio de sua liderança, representa a 

pessoa responsável pelo clima organizacional e pela liderança dentro do 

ambiente escolar; criando, assim, um grupo coeso e com objetivos eficazes. 

         Para uma gestão eficaz é necessária a participação de grupos e de 

pessoas envolvidas nesse processo. De acordo com Libâneo (2004), a 

participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da 

escola, ela possibilita o envolvimento de profissionais e usuários no processo 

de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. 

 O comportamento democrático e participativo pode ser um trabalho 

exaustivo que poderá ser iniciado pelo gestor, estimulando o exercício da 

democratização e da participação de seus agentes. 
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 Este processo de encaminhamento pode-se dar tanto na administração 

escolar, como nos agentes da educação direta com os alunos, ou seja, os 

professores envolvidos podem transformar o ambiente escolar em um espaço 

democrático, formador e acolhedor para os alunos. Para Freire (1996, p. 89): 

 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um 
espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos 
democráticos como o de ouvir os outros, não por favor, mas 
por dever, o de    respeitá-los, o da tolerância, o do 
acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte 
contudo o direito de quem diverge de exprimir a sua 
contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. O 
gosto do respeito à coisa pública, que entre nós vem sendo 
tratada como coisa privada, mas como coisa privada que se 
despreza. 

 

 Assim, a democratização da escola deve ser conquistada por meio das 

mudanças de gestão e da participação de toda a organização. Essa 

participação começa a existir quando as pessoas envolvidas aprendem a 

conhecer o contexto e a realidade que as circunda. De modo que os gestores 

escolares, atuando como líderes, são os responsáveis pela sobrevivência e 

pelo sucesso de suas organizações. 

Chamamos de liderança a um conjunto de fatores associados 
como, por exemplo, a dedicação, a visão, os valores, o 
entusiasmo, a competência e a integridade expressos por 
uma pessoa que inspira os outros a trabalharem 
conjuntamente para atingirem objetivos e metas coletivos.  
Luck (2010, p 33). 

Nesse sentido, é possível entender que a liderança do gestor escolar 

pode ser eficaz, como a capacidade de influenciar positivamente o grupo pelo 

qual é responsável, incentivando-o a produzir ações que sejam de inserção 

social.   

 O conceito de gestão tem sido reconhecido como um processo de 

fortalecimento da democratização do processo pedagógico. De acordo com 

Valérien (1993 p. 15).  
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O Gestor é cada vez mais obrigado a levar em consideração a 
evolução da ideia de democracia, que conduz o conjunto de 
professores, e mesmo, os agentes locais, à maior 
participação, à maior implicação nas tomadas de decisão.    

 

 Assim, entende-se, que a participação do gestor escolar necessita de 

ação, de política pedagógica, de administração e de liderança com objetivo 

dirigido à eficácia. 

 1.2    A Administração Educacional e a Democratização da Escola 

          O conceito de gestão escolar e os sistemas educacionais, nas duas 

últimas décadas, tem representado um contexto socioeconômico e cultural, 

deixando de ser apenas um local de transmissão de conhecimento, para ser 

também uma instituição  moderna e eficaz por meio de atitudes inovadoras.  

(...) hoje num grande sistema escolar, com a complexidade 
moderna... a escola terá que depender do administrador e de 
seus staffs altamente especializados, que elaborem 
especificamente todo o conjunto de ensinamentos e das 
experiências que antigamente constituía o saber do próprio 
professor da antiga instituição, pequena e reduzida a que 
servia com sua longa experiência e sua consumada perícia. 
(TEIXEIRA, 1961, p. 84). 
 
 

Atualmente, praticar a gestão escolar é administrar uma instituição 

educacional, desenvolvendo estratégias cotidianas com o intuito de 

democratizar a escola (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

De acordo com Luck (2000, p.11), gestão escolar: 

(...) constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que 
objetiva promover a organização, a mobilização, e a articulação 
de todas as condições materiais e humanas necessárias para 
garantir o avanço dos processos sócios educacionais dos 
estabelecimentos de ensino orientadas para a promoção 
efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los 
capazes de enfrentar adequadamente os desafios da 
sociedade globalizada e da economia centrada no 
conhecimento.  
 
 

O educador escolar necessita quebrar paradigmas, abrindo caminhos 

para novas reflexões e trazendo junto de si a autonomia e a ideia de gestão 
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colegiada, com responsabilidades compartilhadas por toda comunidade escolar 

(DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

Dentre as novas ideias, vale citar a interdisciplinaridade e a pedagogia 

de projetos como contribuições para a formação de conhecimentos e de 

habilidades (ALMEIDA, 2005). 

Diante da complexa modernidade, é necessário um educador preparado, 

a fim de facilitar aquisição do ensino e garantir que a escola  funcione bem em 

todos os seus aspectos: físico, sócio-político, relacional, material e financeiro 

(FRACALANZA, AMARAL e GOUVEIA, 1986). 

 Enguita (2006) descreve em seus estudos que o professor  de  hoje  é 

importante em uma escola; como também é,  cada vez mais, a organização da 

qual faz parte depende de outras pessoas que constituam a instituição. No 

entanto, torna-se indispensável que a organização seja capaz de construir uma 

gestão competente para oferecer à sociedade uma educação eficiente.  

Desta forma, percebe-se que a instituição e o gestor têm papel 

fundamental na organização e na gestão de sua equipe para que os objetivos 

sejam alcançados.  Alves (2014, p 38) diz que: 

(…) Nesse sentido a escola, principalmente a escola 
pública, quando se organizar efetivamente para isso, será uma 
instituição de importância fundamental de nossa sociedade, 
escolarizando a população para exercer seus direitos básicos 
de cidadania, viver em condições menos desiguais, 
contribuindo assim para a transformação social. 

 

É sabido que para um educador  ter bons resultados é necessário definir 

estratégias possíveis de realização, subsidiando as instituições que lhe são 

geridas (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

          Hoje, fazer a gestão escolar significa trabalhar com pedagogia de 

projetos, feitos coletivamente num ambiente propício de ser, conviver, conhecer 

e fazer (FRACALANZA, AMARAL e GOUVEIA, 1986).  
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        Segundo Almeida (2005), a gestão escolar nem sempre teve essas 

características. No Brasil, a reforma escolar ocorreu entre as décadas de 80 e 

90, junto  com outras reformas que favoreceram a descentralização, a 

autonomia e a democratização dos processos administrativos . 

         Não se há de esquecer, porém que a origem e existência dos sistemas de 

ensino estão diretamente relacionadas à necessidade da sociedade industrial, 

que veio à luz nos séculos fins do milênio passado (ALVES, 2014, p. 38) 

A Educação na década de 1930 baseava-se apenas nas regras de 

administração clássica de Fayol que priorizava o planejamento, organização, 

direção e o controle para a organização formal da empresa ; Max Weber, com 

a teoria da Burocracia, reforça a divisão do trabalho organizacional, compondo 

as hierarquias de autoridades; surge então a impessoalidade no tratamento 

com as pessoas, a organização passa a promover seus funcionários, pela 

meritocracia e competências técnicas.  

        Nessa mesma época, educadores lutavam para estruturarem um Plano 

Nacional de Educação, da qual originou o Plano de Reconstrução Educacional, 

intitulado de “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (DELIZOICOV e 

ANGOTTI, 1990). 

          Essa declaração oferecia sugestões para que a formação do professor 

fosse regulamentada no conhecimento filosófico e cientifico e idealizava a 

autonomia educacional  (ALMEIDA, 2005). 

         A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada 

em 1961 (LDB nº 4.024/61), conservava a base tradicional de ensino.  

           Em relação às atribuições do Professor, a LDB, em seu artigo 42,  diz 

que: “o professor da escola deveria ser educador qualificado”, mas os 

elementos de qualificação são amplos, responsabilizando os Estados para 

especificar a qualidade (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 
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 De acordo com Almeida (2005), dez anos depois, a Lei nº 4.024/61 foi 

substituída pela Lei 5.692/71, e a função do Professor da escola vai criando 

demandas cada vez mais específicas.  

O termo “Administração” foi substituído por “Gestão”.  Em seu artigo 67, 

a nova LDB determina que o ingresso ao cargo de professor seja feito 

exclusivamente por meio de concurso público. 

A Gestão escolar deve ser vista como “resultado de um longo processo 

de transformação histórica, que traz as marcas das contradições sociais e dos 

interesses políticos em jogo na sociedade”. (Martins, 2010 p.83). 

Lombardi (2005 p. 187), diz que: 

(...) a escola que temos hoje não é eterna, abstrata, a - 
histórica,  atemporal, mas sim produto da ação humana 
concreta e objetivamente determinada pela forma como se 
articulam e se relacionam as diversas forças políticas 
presentes em cada período histórico; que, portanto, como 
qualquer outra instância da vida e da sociedade, ela se 
transforma permanentemente, sendo nos seres humanos, os 
agentes dessa transformação; que, finalmente partindo de 
escola que temos aprendemos com  a história que é possível 
construir uma outra escola, articulando-a mais coerentemente 
com um projeto político-pedagógico que vise fazer da 
instituição escolar um instrumento de construção de uma 
sociedade justa, fraterna e solidária. 
 
 

Percebe-se que os desafios dos educadores das escolas públicas são 

grandes, e o novo conceito de gestão transpõe a de administrador e implica 

“uma mudança de paradigma, isto é, de uma visão de mundo e óptica com que 

se percebe e reage em relação à realidade”. (LUCK, 2000). 

 

Conforme Hora: 

Democracia só é efetiva por ações e relações que se dão na 
realidade concreta, em que a coerência democrática entre 
discurso e pratica é um aspecto fundamental. A participação 
não depende de alguém que “dá” abertura ou “permite” sua 
manifestação. Democracia não se concede, conquista-se, 
realiza-se. (HORA, 2002, p.133). 
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Neste princípio, deve estar presente a participação de professores, 

gestores, alunos,  pais, funcionários e outros representantes da comunidade, 

com objetivo da interação comunicativa, a busca do consenso em políticas e 

diálogo de interesse. 

.  

1.3 O Gestor Escolar Como Agente Transformador 

Muito se discute e se estuda a respeito da importância do ensino de 

disciplinas básicas em todos os níveis de escolaridade (FUMAGALLI, 1998). 

A relevância da aprendizagem em educação é observada por estudiosos 

do campo científico em todo o mundo, havendo uma discussão  pela  inclusão 

de assuntos relativos à educação dos jovens de Ensino Médio.  

Segundo Ludke (2001), ainda que certas opiniões convergentes sejam 

incorporadas pelas propostas curriculares e planejamentos escolares; 

atualmente, o adolescente sai da escola com informações científicas 

insuficientes para compreender o mundo que o cerca. 

De que modo os indivíduos e as escolas necessitariam agir diante do 

amplo desenvolvimento da ciência e da técnica ? (ASTOLFI,1990). 

Uma vez que se considera que o ensino demonstra uma função muito 

importante na escola elementar, em 1983, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) elencou algumas 

justificativas para a inclusão desses temas nos currículos escolares (LUDKE, 

2001). 

- A educação pode ajudar os adolescentes a pensar logicamente 
acerca dos fatos do cotidiano e a solucionar problemas práticos 
simples. 

- A educação e suas aplicações tecnológicas podem ajudar a melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. 
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- A educação pode promover o desenvolvimento intelectual dos 
adolescentes. 

- A educação pode ajudar positivamente os adolescentes em outras 
áreas, especialmente em linguagem. 

- Diversos adolescentes de vários países deixam os estudos ao 
acabar a escola primária, sendo esta a única oportunidade de que 
dispõem para explorar seu ambiente de um modo lógico e 
sistemático. 

- A educação nas escolas primárias pode ser realmente divertida. 

          A partir dessas justificativas, torna-se claro a relevância da presença do 

gestor escolar como agente de transformação dos adolescentes, auxiliando na 

resolução de problemas lógicos, com o objetivo de manter a qualidade de vida 

partindo-se da visão acerca do aluno com o ambiente em que vive. 

Torna-se necessário desenvolver um ensino de disciplinas básicas que 

se foque, nos primeiros anos de educação, nas ações do adolescente, em sua 

participação ativa ao longo do mecanismo de aquisição do conhecimento, a 

partir de desafiadoras atividades de aprendizagem (LUDKE, 2001). 

A aprendizagem em educação, além das informações, experiências e 

habilidades que são inerentes a essa matéria, necessita realizar o 

desenvolvimento do pensamento lógico (ASTOLFI, 1990). 

Além disso, necessita possibilitar a vivência de momentos de 

investigação, de modo a convergir para desenvolver as habilidades de 

observações, reflexões, criações, discriminações de valores, julgamentos, 

comunicações, convívios, cooperações, decisões, ações, compreendidos como 

sendo objetivos do processo educativo (FUMAGALLI,, 1998). 

As habilidades adquiridas  são instrumentos de suma relevância para a 

vida do aluno; pois, em diversas situações , tais potenciais estarão presentes 

de modo a permitir ao aluno a discussão e a análise do conhecimento que está 

sendo construído, seja este conhecimento profissional ou social. 
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         Assim, os sujeitos demandam o recebimento de uma formação básica em 

educação para se formar culturalmente, já que o corpus da informação 

científica das disciplinas básicas é parte constituinte da cultura elaborativa 

(LUDKE, 2001). 

No que se refere ao exercício da cidadania, pesquisadores afirmam que 

é necessária a percepção dos alunos nos primeiros anos de estudos como 

sujeitos sociais de seu panorama histórico (FUMAGALLI, 1998). 

Apropriar-se da cultura elaborada é, também, fazer a apropriação do 

conhecimento científico, já que esse é uma parte constitutiva dessa cultura  

(ALMEIDA, 2005).  

Almeida (2005) também defende que, no discurso pedagógico, 

reconheça-se a relevância social de abordagem nos diversos níveis de 

educação. Nas práticas escolares, a informação científica e tecnológica parece 

estar ausente, tendo em vista a prioridade de aprendizagem das matérias 

denominadas instrumentais. 

Desta forma, o ensino consistente, principalmente nos primeiros e 

segundos anos do Ensino Médio, ocupa um lugar residual, no qual chega a ser 

fortuito  (ALMEIDA, 2005). 

Segundo Garvin (2000), quando se ensina disciplinas voltadas a jovens 

do Ensino Médio, forma-se o cidadão e não apenas os futuros cidadãos. 

Ao valorizar o adolescente como sujeito social atual, estar-se-á 

contribuindo para suas ações como adulto responsável e crítico (ALMEIDA, 

2005). 

Harlen (1994, p. 35-36) apresenta três argumentos para introduzir temas 

diversos na escolarização voltada ao Ensino Médio: 

a) Os adolescentes constroem ideias sobre o mundo que as rodeia, 

independentemente de estarem estudando ou não na escola. As ideias por eles 

desenvolvidas não apresentam um enfoque científico de exploração do mundo 
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e, podem, inclusive, obstaculizar a aprendizagem nos graus subsequentes de 

sua escolarização.  

b) A construção de conceitos e o desenvolvimento do conhecimento não 

são independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais. Portanto, é 

difícil ensinar um “enfoque científico”, senão são fornecidas aos jovens 

melhores oportunidades para conseguir tratar (processar) as informações 

obtidas. 

c) Se os adolescentes, na escola, não entrarem em contato com a 

experiência sistemática da atividade científica, irão desenvolver posturas 

ditadas por outras esferas sociais, que poderão repercutir por toda a sua vida. 

Estes três argumentos enfatizam o envolvimento dos adolescentes com 

o meio; o conhecimento científico deve ser construído a partir de tal 

envolvimento, no intuito de processar com mais precisão o foco científico e, no 

instante em que tal fato não acontece, poderá repercutir em toda a vida do 

adolescente, causando lacunas que poderão ser prejudiciais (GARVIN, 2000). 

Os adolescentes, desde seus tempos primários, necessitam ter 

conhecimento e interpretação acerca dos fenômenos naturais, de modo a 

situarem-se no Universo em que se inserem para interpretar a natureza  

(ALMEIDA, 2005). 

As disciplinas básicas em educação necessitam ser compreendidas 

como um item agregador da cultura e que os conhecimentos científicos e 

tecnológicos desenvolvem-se em grande nível em termos sociais, como 

resultado do trabalho do homem, dos seus esforços criadores, e não de um 

momento de mágica, no qual o cria, a partir do nada, teorias e leis 

(FRACALANZA, AMARAL e GOUVEIA, 1986). 

As disciplinas voltadas a jovens de Ensino Médio não deveriam ser 

desenvolvidas como um elemento independente do todo social; podem, pois, 

auxiliar o cidadão na compreensão das múltiplas questões que enfrentamos 
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cotidianamente e que trazem o envolvimento de elementos das disciplinas 

básicas em educação e da técnica (GARVIN, 2000). 

 

2. Ensino Público 

2.1 Ensino Público no Brasil 

 

Segundo Luck (2010), o ensino público no Brasil está experimentando 

profundas transformações, através de reformas nacionais e iniciativas dos 

Governos estaduais e municipais, alterando práticas pedagógicas com o 

objetivo de dar às escolas públicas mais eficiência e eficácia. 

 Desta forma, a questão da educação pública tem estado em evidência, 

uma vez que se reconhece que a educação é fundamental no crescimento 

social e econômico de qualquer nação em desenvolvimento. 

 No Brasil, nos últimos anos, destaca-se como prioridade o saber prático 

operacional. Isso ocorre pela necessidade de preparação dos jovens para 

novos postos no mercado de trabalho.  

 Ao longo da história, entende-se educação como toda a comunicação 

que serve de formação e implica o mínimo duas pessoas, essa comunicação 

serve como processo de transferência de conhecimento feita entre um emissor 

e um ou mais receptores. Tal processo é o início da construção de uma série 

de conhecimentos que irão preparar as pessoas para a compreensão de 

contextos sociais e culturais. 

Schwartzman (1997) afirma que as diversas contribuições científicas 

deixam claro que a educação, em qualquer nação, torna-se um poderoso 

elemento de transformação social, política e, principalmente, cultural, pois o 

principal fator de distinção entre o homem e os animais é a cultura.  

Ainda segundo o autor, cultura é o acúmulo de conhecimentos e a 

capacidade de entender os sentidos complexos nas ciências, nas artes e na 

literatura, é algo que se adquire e se deve cultivar. 
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 Nota-se que desde os primórdios a educação brasileira já assumia um 

caráter de distinção social, pois atribuía status àqueles que tinham acesso a 

ela, como os descendentes das famílias aristocráticas. Por isso a educação por 

muitos anos foi usada como instrumento de ascensão social pelos grupos 

dominantes da alta aristocracia. 

 No início de século XIX, praticamente não existia educação formal no 

Brasil, em 1808 com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, surge a 

preocupação com a formação das elites dirigentes dos territórios. A partir daí, 

emerge a necessidade da construção de um novo modelo educacional no 

Brasil que favorecesse as elites. 

 No ano de 1834, foi criado um ato adicional que dava o direito às 

províncias de regularem a instrução pública e estabelecimentos próprios, com 

isso surgiram os liceus, cujo objetivo era ensinar os alunos, oferecendo-lhes 

conhecimentos básicos para a admissão no ensino superior. 

A estrutura econômica e social, baseada em grandes 
propriedades e na família patriarcal, que se caracterizava como 
latifundiária, escravocrata e aristocrática, teve profunda 
influência na organização do poder político, econômico e 

cultural do país.  (GONÇALVES, 2005, p.20) 

 

 Segundo Barbosa (1994), durante muitos anos, o ensino médio ficou 

restrito aos liceus localizados nas capitais dos estados, eram voltados à 

educação masculina e às escolas normais - educação feminina. Existiam 

colégios, como o D. Pedro II, criado no Rio de Janeiro em 1837 para as elites 

burocráticas. 

        A partir da reforma de Benjamin Constant 1890/92, que tinha como foco o 

desenvolvimento do ensino secundário, visava a proporcionar aos jovens as 

condições básicas para a matrícula em cursos superiores. Essa reforma 

originou várias outras, entre os anos de 1890 a 1925 com o propósito de 

oferecer instruções secundária e  fundamental necessárias. 
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 A segunda Constituição da República determinou que a educação fosse 

um dever do Estado; entretanto, com a instalação do Estado Novo em 1937 e a 

implantação de uma nova carta, a responsabilidade pela educação passa a ser 

da nação, dos estados e dos municípios. Dessa forma, o Estado mantém uma 

postura omissa com a educação e com o crescimento socioeconômico do país. 

 Houve também preocupação com o ensino agrícola e comercial na 

década de 1940 e, mesmo já existindo escolas técnicas no século XX, foram 

criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI - 1942) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC- 1946), os quais ainda 

oferecem cursos técnicos preparatórios para a indústria e o comércio em 

diversos setores.    

 Segundo dados do Serviço de Estatística do Ministério da Educação, em 

1945, havia em torno de 535.000 matriculados nos 1771 estabelecimentos de 

ensino espalhados pelo território nacional. Observa-se, então, que a procura 

pelo Ensino Médio aumentou consideravelmente. 

Tabela 1- ENSINO MÉDIO NO BRASIL- 1940-1950 

                                                 Valores absolutos 

Matrícula Geral       1940    1950    Índices 

Curso secundário   155.588    365.851   235,00% 

Curso comercial     45.930       88.082    192,00 % 

Curso Industrial       13.262      36.754    277,00 % 

Conforme: Citado na dissertação de mestrado de Carlos Roberto Arléo Barbosa. A rede pública de Ensino 

Médio em Ilheus: análise de um trajeto histórico, décadas 1940/1980. Ilhéus, 2001. 

 No Brasil, o dualismo das classes sociais e a desigualdade no acesso 

aos bens e serviços tomam-se um caráter estrutural, conforme quadro acima. A 

partir da década de 1940, a educação nacional passa a ser organizada por leis 

orgânicas e é segmentada de acordo com a necessidade dos setores 

produtivos e profissionais. Nesse sentido, existe uma separação entre os 

alunos do ensino secundário que deveriam ter a sua preparação para o 
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ingresso à faculdade e os que deveriam ter formação profissional para acelerar 

a produção brasileira. 

 Os estudos comparados, sobre formação profissional em 
diferentes países, mostram que a principal característica que 
se destaca na comparação entre os países latino-americanos e 
os países desenvolvidos é que a formação profissional e 
técnica é implementada, nestes últimos, tendo a educação 

regular, fundamental e média, universalizada (CIAVATTA, 
1998).  

 Neste sentido, verifica-se que nos países desenvolvidos a formação 

profissional ocorre a partir de uma cultura diferente dos países em 

desenvolvimento os quais criam, por meio de interesses políticos e comerciais, 

cursos que especializam os jovens a suprirem as vagas oferecidas em diversos 

setores da economia em crescimento e necessitam de mão-de-obra 

especializada.  

   É notório que a elite, no fim do século XIX e início do século XX no 

Brasil, tinha a ideia da concepção de um novo homem. Com o Manifesto 

Republicano (1870), acreditava-se que o Brasil por meio do desenvolvimento 

da educação se tornasse uma nação desenvolvida como as nações europeias. 

   A educação pelo voto e pela escola foi instituída por eles como 
a grande arma da transformação evolutiva da sociedade 
brasileira, e assim oferecendo em caução progresso prometido 
pelo regime republicano: a prática do voto pelos alfabetizados 
e, portanto, a frequência à escola que formaria o homem 
progressista adequado aos tempos modernos, é que tornaria 

os súditos em cidadão ativo.  (HILSDORF, 2005, p. 60). 

 

    Era necessária a formação de um novo homem que pudesse ajudar o 

progresso brasileiro, assim, a escola seria a instituição a iniciar a promoção 

desse avanço. 

   Os ideais e as políticas de inovação educacional no início do século XX 

estabeleceram a construção do Estado Nação e a modernização da sociedade 

que começava acontecer. Portanto, no Brasil, a escola pública seria elevada à 

condição de instrumento de modernização. 
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    Ainda de acordo com os estudos de Hilsdorf (2005), a escola pública 

tinha como projeto a educação da grande massa de jovens, porém não oferecia 

o ensino e a qualificação a toda sociedade, visto que a escola ainda estava 

presa aos moldes das elites.    

  A escola pública brasileira tinha a função de escolarizar as camadas 

populares, todavia nem toda sociedade poderia ser integrada à educação, só 

foram absorvidos os que pertenciam aos setores ligados ao trabalho urbano; 

sendo excluídos, portanto, os pobres, os miseráveis e os negros.  

    Por volta de 1920, a população excluída da instituição pública de ensino 

reivindica o seu espaço na sociedade e nas instituições de ensino. Nessa 

época, já se percebia uma grande preocupação em organizar o sistema 

capitalista brasileiro, sendo assim, tornar-se-ia interessante preparar a grande 

massa marginalizada para o mercado de trabalho. 

             A ação cultural trabalhada a contrapelo dos mitos da cultura oficial teve 

de construir e reconstruir processos de comunicação alternativos, visto que até 

os anos 60 tínhamos metade da população analfabeta e outro tanto detentor de 

códigos mínimos de escrita e  leitura  Alves (2007). 

          Neste contexto, inicia-se a construção de uma nova escola brasileira, 

tendo como base o Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932), cujo objetivo 

era a reconstrução social pela educação. Esse manifesto tinha como princípios 

a laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, coeducação e a unidade da escola. 

Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho participaram desse 

manifesto. 

    Segundo Saviani (2006), “a educação é função do estado e a mesma 

se dirige a todos os graus ou estágios de ensino”, para o autor o manifesto 

representa um marco divisório na história da educação brasileira. 

 Conforme Luck (2010), a partir de 1980,  começa existir um movimento 

favorável à democratização e à descentralização das escolas públicas. 

Surgem então várias reformas educacionais e legislativas que vão ao 
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encontro dos movimentos de democratização da gestão escolar, focando 

melhor qualidade de ensino. 

 A promulgação da Constituição Federal do Brasil aprovada em 1988 

consolida de vez a gestão democrática no sistema público de ensino através 

de seu artigo: 

Art. 205- A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. 

            Percebe-se, a partir da Constituição, uma preocupação em preparar a 

sociedade, visando ao desenvolvimento da pessoa e ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e melhor qualificação para o trabalho. 

 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394-

96) regulamenta o contido na Constituição Federal e amplia o rumo da 

democratização. 

       O Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação - Câmara de 

Educação Básica, em sua resolução nº 2, de 30 de Janeiro de 2012, define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A partir dessas 

definições, seguem algumas diretrizes curriculares que são objeto de estudo 

nesta pesquisa, na escola de Ensino Médio Elói Lacerda, com a finalidade de 

identificar as ações dos gestores escolares com foco na qualificação 

profissional. 

         Art.4º As unidades escolares que ministram esta etapa da educação 

básica devem estruturar os seus Projetos políticos pedagógicos considerando 

as finalidades previstas na Lei 9.394/ 96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). 

        Verifica-se, por meio da Legislação vigente e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, que os Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas devem conter tópicos que levem o aluno concluinte do Ensino Médio a  

ter uma visão crítica e analítica do seu papel de cidadão e de seu espaço na 
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sociedade, através de suas competências  desenvolvidas, para que possa 

entender e participar dos processos de crescimento das organizações de 

diversos segmentos. 

2.2 O Ambiente e o Convívio Escolar 

          Uma sociedade moderna e industrializada é caracterizada pela 

existência de um número muito grande de organizações, a ponto de se poder 

afirmar que o homem passa a depender delas para nascer, viver e morrer 

(MOTA, 2006 p.15). Ainda, segundo esse autor, em uma sociedade moderna, 

as organizações se tornam primordiais para a sobrevivência dos indivíduos e 

o homem deve ser flexível e tolerante com as frustrações que irá encontrar 

nas organizações, sejam elas informais ou formais.  

         A organização informal é aquela de que as pessoas fazem parte em seu 

dia-a-dia, como, um jogo de futebol com amigos, uma viagem, um passeio no 

fim de semana e outros meios de diversão. Tal convívio só é possível devido à 

organização formal, composta pela empresa onde se trabalha, igreja, 

associação ou algum outro tipo de estrutura na qual se convive e se criam 

laços de amizades e formam-se, assim, as organizações informais, ou seja, 

elas só serão criadas, se existir a formalidade.  Carvalho  (1992, p. 36) define 

o clima organizacional de um ambiente escolar com dupla asserção: 

a) enquanto realidade objetiva, no sentido em que constitui um campo de 

forças que se exerce globalmente sobre todos os elementos da organização 

escolar, confirmada pela existência de maiores diferenças interorganizacionais 

que intraorganizacionais, nas medidas das percepções de membros de 

organizações diversas; 

 

b) dependente da estrutura subjetiva, na medida em que é percebido por 

meio de cada indivíduo, através das interações no decurso das práticas 

organizacionais. 
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De acordo com Siqueira (2008, p.29): 

O clima organizacional é um conceito importante para 
compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta o 
comportamento e as atitudes das pessoas neste ambiente, 
sua qualidade de vida e o desempenho da organização.  

 

 O clima de uma escola é um conjunto de efeitos que deve ter o 

respaldo de pessoas trabalhando com o mesmo objetivo. O papel do gestor é 

de suma importância para a motivação de todos os envolvidos na 

organização. 

 Segundo Barbosa (1994), uma organização, qualquer que seja, só 

poderá existir em uma sociedade se tiver como destino o atendimento às 

necessidades das pessoas, ou seja, a organização deve existir para satisfazer 

às pessoas. 

             Nesse contexto, a gestão moderna visa a atender as pessoas, uma 

vez que elas irão responder pelas variáveis que compõem a organização. A 

escola tentará atender as necessidades e anseios dos alunos, pais, 

professores, funcionários e comunidade. 

Destaca Sergiovanni (1973) que a melhoria do clima de ensino irá 

depender da melhoria do clima organizacional da escola, visto que o atrito 

entre os professores e administradores podem influenciar na moral baixa 

desses professores e, consequentemente, influenciarão o estudante de forma 

negativa. O ambiente organizacional torna-se um elo entre a escola e a 

liderança exercida pelos gestores. 

A escola representa para muitos jovens a primeira organização formal 

da qual farão parte.  O convívio escolar é importante na medida em que 

incita no indivíduo descobertas e novas atitudes. Vê-se, então, que a 

principal entrada na sociedade formal se dá por meio da escola cuja função 

social é a formação do cidadão.  
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  Nos estudos de La Taille (2009), observa-se que “uma vez que a ação 

moral depende de dimensões intelectuais e afetivas, ambas devem ser 

trabalhadas pela educação, seja ela dada pelos pais, seja pelos professores”.  

       “A sociedade é uma grande festa e as pessoas podem ou não serem 

convidadas” (GALLI, 2003). A educação será a principal porta de acesso à 

sociedade; se o indivíduo tiver acesso a ela como um ser participante, a 

escola teve sua função cumprida. 

 Nesta perspectiva, a escola demonstrará que o homem será 

dependente, ao longo de sua vida, das organizações sociais e, por isso ele 

deve estar bem preparado para ter uma posição definida e, assim, respeitar 

e conviver com os outros.  

 Segundo Alarcão (2001 p. 53): 

 Desburocratização e a humanização das sociedades 
emergentes pressupõem novos conhecimentos e novas 
formas de conhecer, investigar, aprender, ensinar e 
desaprender para empreender, construir e desenvolver em 
modalidades diferentes. A relevância e a transversalidade 
desse novo conhecimento, que exigem novas formas de 
pensar, de aprender e desaprender para aprender de um 
modo diferente. 

 

 A diversidade de conhecimentos adquiridos trará novas formas de 

aprendizado e se tornará fundamental para uma vida mais participativa na 

sociedade.  

De acordo com Perrenoud (1999), toda a competência está ligada 

diretamente a uma prática social, não existe somente um gesto, mas um 

conjunto de gestos, posturas e palavras inscritos na prática que irá conferir 

um sentido e uma continuidade, essa competência não está relacionada 

somente a práticas profissionais, os amadores podem e devem exercer a 

competência descobri-las e transformá-las em ações sociais. 

  Segundo La Taille (2009) a família instrui mal e até educada mal, 

porque o amor é sem paciência, porque ele espera demais, porque os 
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sentimentos tiranizam, porque as relações afetivas acabam por mesclar-se 

aos princípios morais, dessa forma reafirma a importância da convivência e do 

aprendizado escolar; pois os pais, por mais bem intencionados que sejam, 

acabam educando mal, querendo de certa forma recompensar o tempo 

ausente pelas obrigações com suas atividades, passam por cima de certas 

ações corretivas que deveriam ser feitas e, assim, colocam a educação dos 

filhos em risco, pois não corrigem certos comportamentos por acharem que 

seu filho irá gostar menos dele.  

 Se o afeto faz com que os pais não corrijam os filhos no momento em 

que deveriam ser corrigidos, a escola tem o papel de pôr limites, uma vez que 

não age com o coração, ao contrário, atua com a responsabilidade de fazer 

com que o aluno saiba como desenvolver suas atividades e deveres e se 

preparar para agir em uma sociedade competitiva. Assim, o comportamento 

do indivíduo será fundamental para que este seja aceito no mercado de 

trabalho. 

  O convívio escolar pode ser positivo ou negativo na vida do homem. 

Kurt Lewin apresenta a seguinte equação em sua teoria de motivação C=f 

(P, M). Segundo ele, o comportamento do indivíduo não está relacionado 

totalmente ao seu passado e, sim, ao meio e às pessoas com quem ele 

interage.  

 Um dos grandes problemas na educação encontra-se no fato de que 

muitas escolas não estão preparadas para dar a orientação adequada. Há 

situações em que existem professores bem preparados, entretanto não 

podem desenvolver o seu potencial por falta de recursos.  Observa-se que o 

profissional da educação, por vezes, tem de aprender educar com recursos 

escassos.  
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3.  Empreendedorismo 

3.1 O Incentivo ao Empreendedorismo dos Jovens na Escola 

 O conceito de empreendedorismo vem sendo discutido com muita ênfase 

pela ciência, porém essa discussão sobre o conceito e o papel do 

empreendedor é muito antiga. 

 Segundo Dornelas (2007), os primeiros trabalhos que discutiam sobre o 

tema datam de meados do século XVIII e seguem até o momento. No fim do 

século XVIII, a palavra empreendedor, originária do francês - entrepreneur - 

(aquele que incentiva brigas), passou a ter um novo significado, ao designar 

pessoas que criavam ou conduziam empreendimentos. 

 Para alguns economistas como Schumpeter (1961), o empreendedor era 

aquele que destruía a ordem econômica, pois comprava a matéria prima por 

um determinado valor e a vendia pelo valor incerto, obtendo margens de lucros 

muito altas. 

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um 
fenômeno à parte, inteiramente fora do que se possa observar 
no fluxo circulatório, ou na tendência para o equilíbrio. É 
transformação espontânea e descontínua das artérias do fluxo, 
distúrbio de equilíbrio, que altera e desloca, para sempre, o 

estado de equilíbrio preexistente (SCHUMPETER, 1961, 
p.91). 

 Para o autor, o grande desequilíbrio da economia tinha grande 

participação dos empreendedores, uma vez que agiam no mercado da época, 

trazendo com suas ações de compra e venda um desequilíbrio na economia. 

 Longenecker (1997) passa a ter uma visão mais ampla do 

empreendedor quando o define tanto como uma pessoa que irá iniciar um 

negócio, como aquele que opera e desenvolve um negócio já iniciado. Assim, 

empreendedores são todos os gerentes ou executivos que prestam serviços a 

uma determinada organização. 

 Segundo Freeman (1994), considera-se um empreendedor aquele que 

seja o criador de uma nova empresa ou o administrador que tenta melhorar a 
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produtividade de uma organização pela introdução de inovações e mudanças 

produtivas. 

 O empreendedorismo é fruto do comportamento do empreendedor. 

Algumas ações bem sucedidas de empreendedores não foram baseadas em 

planejamentos estratégicos, visando aos resultados esperados; entretanto 

foram consequência de ações decididas pelo comportamento da pessoa com 

visão empreendedora à frente do negócio. 

  Esta visão do empreendedor é reforçada pela citação a seguir: 

 Para o empreendedor o ser é mais importante que o saber. A 
empresa é a materialização dos nossos sonhos. É a projeção 
de nossa imagem interior do nosso íntimo, do nosso ser em 
sua forma total. O estudo do comportamento do empreendedor 
é considerado hoje fontes de novas formas de compreensão do 
ser humano em seu processo de criação de riquezas e de 
realização pessoal. Dessa perspectiva, o empreendedor é visto 
também como um campo intensamente relacionado com o 
processo de entendimento e construção da liberdade humana. 
(DOLABELA, 2006, p.67). 

 

 Historicamente, o empreendedorismo foi associado à inovação, às 

mudanças e às atitudes que impulsionam a economia. Para os 

comportamentalistas, os empreendedores são pessoas com características 

relacionadas à criatividade, à inovação, ao desenvolvimento de competências e 

à capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas. 

  As escolas e as universidades devem pesquisar as oportunidades de 

negócios que promovam o desenvolvimento sustentável e a redução da 

pobreza, devem treinar e motivar seus ex-alunos interessados em empreender 

para que eles desenvolvam essas oportunidades. As instituições escolares 

precisam se transformar em agentes de mudança social ou, mais 

especificamente, em agentes socializantes. Lopes (2010, p. 213).  

 Segundo a autora, a participação das escolas e universidades é 

fundamental para o processo do desenvolvimento social, através do 

empreendedorismo, como agente transformador. Dessa forma, os alunos 

empreendedores poderiam desenvolver as suas potenciais visões 
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empreendedoras em parceria com organizações interessadas em obter 

resultados lucrativos. 

                                 Segundo Dolabela (2003): 

A educação empreendedora deve fazer com que os indivíduos 
tenham amplas condições de responderem a situações que os 
levem a praticar ações e se sintam confortáveis ao lidarem com 
novas condições que exijam o seu conhecimento, sua 
motivação e suas habilidades comportamentais, ou seja, a 
formação do empreendedor é muito mais do que os conceitos 
de empreendedorismo. 

 

 O objetivo final deve ser formar indivíduos preparados para alcançar 

sucesso, independente de iniciarem novas empresas. (DOLABELA, 2003).  

 É possível, então, afirmar que ninguém nasce empreendedor, pois as  

competências dos indivíduos podem ser desenvolvidas por meio do 

aprendizado de novas técnicas e de inteligência prática. Assim, os indivíduos 

terão capacidade de transformar determinadas habilidades em ajuda à 

sociedade e às suas próprias condições econômicas e sociais. 

 Para Young (1971), os atributos e competências empreendedoras 

aparecem nos indivíduos que têm resultado positivo em seus 

relacionamentos familiares, algumas experiências profissionais, relações com 

determinados grupos que expressem valores culturais. 
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4. A Região e o seu Processo Histórico de Constituição 

A região, onde se situa Osasco e seus arredores, foi criada a partir do 

povoamento de vários sítios, que começaram a surgir próximo às margens do 

Rio Tietê no século XIX. Entre as propriedades existentes uma delas foi 

vendida para um imigrante italiano chamado Antônio Agú. 

Antonio Agú foi proprietário de vários negócios e terras na região. Em 

1887, ampliou as suas terras no Km 16 da Estrada de Ferro Sorocabana. Por 

volta de 1890, resolveu ampliar os seus negócios e convidou como sócio para 

sua olaria o Barão Dimitri Sensaud De Lavaud. A pequena fábrica que produzia 

tijolos e telhas passou a produzir também tubos e cerâmicas, dando origem à 

primeira indústria da cidade, a Companhia Cerâmica Industrial de Vila Osasco.  

Em 1885, Antonio Agú inicia a construção da primeira Estação Ferroviária 

a qual deu o nome de Estação de Osasco, homenageando sua cidade natal na 

Itália, logo surgiram as primeiras casas nos arredores da estação para abrigar 

os operários que chegavam para trabalhar na obra. 

Daí por diante, Osasco não parou de crescer tanto em população quanto 

no comércio, tornando-se rapidamente desenvolvida.   

A região foi elevada a distrito da capital em 1918. Dois anos depois, 

contava com 4.178 moradores sendo 1331 estrangeiros, vindos, 

principalmente, da Europa. 

De acordo com IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na 

última projeção populacional dos municípios brasileiros de 2012, Osasco é a 8ª 

cidade mais populosa do país e a 4ª com maior número de habitantes do 

Estado de São Paulo, destaca-se também, pelo empreendedorismo da sua 

população. 

Com uma taxa de crescimento anual média de 0,2% no período entre os 

dois últimos censos populacionais (2000-2010), a população de Osasco 
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cresceu, porém menos que a média do estado de São Paulo, e da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), como mostra os dados abaixo. 

Tabela 2 - População e Taxa Média de Variação Anual. 

         Estado de São Paulo, RMSP e Osasco, 2000 e 2010. 

       Região         2000        2010 Var. Média anual 

% 

São Paulo   37.035.455    41.262.199   1,1 

RMSP   17.879.997    19.683.975   1,0 

Osasco        652.593         666. 740   0,2 

Fonte: IBGE Censo Demográfico. Elaborado pelo autor com base do DIEESE, Observatório do 
Mercado de Trabalho em Osasco e região, Setembro de 2011 a Agosto 2012. 

Segundo o Censo Demográfico de 2000 e 2010, em Osasco, as 

pessoas, que tinham como curso mais elevado o Regular ou supletivo do 

Ensino Médio ou do 2º grau, representavam 16,4% da população em 2000, 

passando a 18,8% em 2010, essa mudança significa aumento de 14,63% de 

entrantes nos cursos regulares, supletivos ou ensino médio. 

    A partir de então, podemos chegar à conclusão de que as pessoas 

estão procurando concluir os seus estudos para terem condições mais 

competitivas no mercado de trabalho; visando, assim, à melhor colocação 

profissional e social que podem ser oferecidas pelas empresas da região. 

Ainda segundo o IBGE, Osasco tem o 6º maior PIB do Estado de São 

Paulo e o 14º entre os municípios brasileiros. Atualmente, a principal atividade 

econômica de Osasco é a participação do setor de serviços e comércio local. 

Apesar da perda de grandes indústrias no município, estão instaladas 

algumas empresas que mais movimentam a economia brasileira, como a matriz 

do Banco Brasileiro de Descontos (Bradesco), o SBT (Sistema Brasileiro de 

Televisão), as instalações gráficas do Jornal Diário de São Paulo e alguns dos 
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maiores centros de distribuição de grandes empresas como McDonalds, Ponto 

Frio e Coca-Cola. 

Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual Eloi Lacerda, situada no 

bairro do Jardim Piratininga, no município de Osasco.  

A escola conta com atividades do Programa Escola da Família aos fins de 

semana. Trata-se de um programa do Governo Federal criado em 2001, que 

substituiu o Programa Federal de Renda Mínima, vinculado a Ações 

Socioeducativas criado em 1990.  

Nos últimos anos, a escola Eloi Lacerda obteve um crescimento no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que, segundo o Inep, é um 

indicador de qualidade educacional que combina as informações de 

desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) obtido pelos 

estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e 3ª série do Ensino Médio), com as informações sobre o 

rendimento escolar, ou seja, a aprovação do aluno, como nos mostra a tabela 

abaixo. 

Tabela 3-  Evolução do IDEB - Escola Elói Lacerda 

Anos IDEB–Eloi 

Lacerda 

Meta projetada IDEB- Osasco 

2005   4.3 

2007 3,2 0 4.1 

2009 3.7 3.3 4.8 

2011 4.0 3.5 4.8 

Fonte: Construído pelo autor com base nas informações- Ideb Indíce de Desenvolvimento da 

Educação Básica -2011-Inep Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. 

Segundo o INEP, as metas projetadas para a escola são de 3.8 para 

2013 e 4.2 para 2015. 
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5.  FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

5.1     Protocolo 

5.1.1 Estudo de Caso 

A trajetória metodológica traçada neste estudo será de caráter 

exploratório-descritivo, pois de acordo com Gil (2006), “as pesquisas 

exploratórias  têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias”.  

No caso da gestão educacional  foi necessária uma ampla revisão da 

literatura para compreender as brechas do tema que resultam na definição do 

problema de pesquisa e posterior descrição dos resultados que foram 

encontrados. Descritivas, pois segundo Gil (2006), as pesquisas descritivas 

visam a  descobrir as existências de associações entre as variáveis. 

Na pesquisa sobre gestão educacional, um dos temas pouco explorados 

está relacionado à gestão focada na qualificação profissional, tendo em vista 

que a gestão possui autonomia em seus processos de decisões e parcerias 

para a qualificação do aluno. Torna-se interessante identificar de que forma os 

gestores estão estruturados para atender as demandas e as necessidades 

profissionais dos alunos. Coube a esta pesquisa averiguar a forma de gestão e 

ações do gestor da Escola Elói Lacerda, localizada na periferia de Osasco. 

A pesquisa documental e a pesquisa de campo com um estudo de caso 

serão a linha norteadora deste estudo. De acordo com Yin (2005), o estudo de 

caso é uma forma de se fazer pesquisa investigativa de fenômenos que estão 

dentro de seu contexto real, em situações nas quais as fronteiras entre eles 

não estão estabelecidas com clareza. 

Por meio de uma entrevista semiestruturada, foi feito um levantamento 

da gestão da escola. De acordo com Dias e Silva (apud Biasoli-Alves, 1998, p. 

14),  
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  Nesta entrevista questões gerais são levantadas. As 
questões nesse caso são abertas e devem evocar ou suscitar 
uma verbalização que expresse o modo de pensar ou agir das 
pessoas face aos temas focalizados. Devem visar, também, 
facilitar as lembranças dos informantes e que eles participem a 
falar sobre o tema, para que se instalem, aí, noções de 
credibilidade. Cada um deverá compor uma sequência 
particular e abordar com mais ou menos detalhes um fato, da 
maneira que melhor lhe convier.             

               

             Procedeu-se também a um levantamento das informações dos 

professores, funcionários, alunos em curso e alunos egressos acerca de suas 

percepções sobre a gestão escolar no processo de qualificação profissional no 

Ensino Médio por meio de entrevista semiestruturada. 

            Nesta pesquisa, foi utilizada a proposta de Yin (2005) quanto à 

estrutura de procedimentos na utilização de estudo de caso. Conforme a 

Figura 1- Método de estudo de caso.- Definição e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura–Método de Estudo de Caso – Definição e Planejamento.                                                         

Fonte: Adaptado de Yin (2005) 
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5.2    Procedimento para Coleta de Dados 

5.2.1 Delimitações dos Sujeitos de Pesquisa 

Visando a possibilitar o alcance do objetivo geral da pesquisa, ou seja, 

identificar a concepção da gestão e métodos do gestor escolar para a 

qualificação profissional do aluno no Ensino Médio, os sujeitos da pesquisa 

estão diretamente ligados ao Ensino Médio na escola a ser pesquisada. 

Optou-se pela delimitação geográfica, a EE Eloi Lacerda no Município de 

Osasco, a fim de identificar se os resultados encontrados serão convergentes 

ou divergentes com as concepções políticas e metodológicas traçadas pelo 

Mec, Ministério da Educação, para as escolas públicas. Outro aspecto que 

justifica a delimitação do tema é a amplitude que as escolas de Ensino Médio 

públicas assumem. Segundo os dados do Censo Escolar 2013, publicados pelo 

Mec, o Brasil tem hoje 7.046.714 de alunos matriculados no Ensino Médio nas 

redes públicas estaduais e municipais. Segundo dados da Secretaria de 

Educação de Osasco, existem atualmente 52 escolas públicas que oferecem 

cursos no Ensino Médio no município. 

5.2.2   Plano de coleta de dados 

O método de pesquisa foi baseado na metodologia científica 

apresentada por Yin (2005). O autor estabelece que nos estudos de casos 

podem levantar-se evidências através de seis fontes, a saber: documentos, 

registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos. Tais fontes, geralmente, podem ser agrupadas em três 

grupos, como, observação, entrevistas e documentos. 

            A observação, segundo Godoy (2010), pode ser de caráter participante, 

quando o pesquisador deixa de ser um simples espectador e participa dos 

eventos estudados. Na observação não participante, o pesquisador registra o 

máximo de ocorrências de acordo com o seu cronograma de observações. 

Ainda segundo Godoy (2010), a técnica de observação pode ser 

combinada com entrevistas, sendo informais com anotações do pesquisador no 
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caderno de campo, junto com os registros de suas observações. Outra opção 

são as entrevistas semiestruturadas, nesse caso, as questões deverão ser 

formuladas de forma a permitir que o pesquisado verbalize seus pensamentos, 

reflexões e as tendências sobre o tema apresentado. 

          Os documentos, entre as fontes de pesquisa, podem ser entendidos 

como materiais escritos, estatísticas, elementos de informações que podem ser 

denominados primários, quando produzidos por pessoas que estavam 

presentes no evento em estudo ou secundários quando reunidos por pessoas 

que não estavam presentes em sua elaboração. 

         De acordo com esta metodologia, a coleta de dados foi realizada 

compondo as seguintes etapas de formalização: 

a) Observação participante, o pesquisador observa, identifica e analisa os 

dados, sendo um participante dos eventos e do ambiente estudado. 

b) As entrevistas foram semiestruturada, pois possibilitou colher mais 

informações sobre o tema, e obter dados coletados a partir de fontes 

primárias. 

c) Levantamentos bibliográficos de documentos que mostrem os relatórios 

de ações que foram realizados na escola e na comunidade. De forma 

que utilizar-se-ão os dados secundários, apresentados principalmente 

no PPP da escola. 

          A pesquisa analisou a gestão da escola Eloi Lacerda. Para esta análise, 

procedeu-se primeiramente à revisão da literatura presente na pesquisa 

bibliográfica. 

           As pesquisas de campo realizadas foram constituídas no seguinte 

processo: 

a) Consultas em documentos da escola, para verificar as informações 

sobre ações, atividades e formas de contato; 
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b) Visita à biblioteca da escola pesquisada para localização do PPP, a fim 

de verificar informações sobre as ações propostas pelo conselho. 

c) Visitas à escola as entrevistas qualitativas com os professores, 

funcionários, alunos do Ensino Médio e alunos egressos, conforme o 

quadro a seguir: 

 Quadro 1-Datas das entrevistas  

Local Data da Visita  Entrevistado (a) 

Escola Eloi Lacerda 18/06/2014 Alunos (a, b, c, d, e) 

Escola Eloi Lacerda 19/06/2014 Alunos (f, g, h, i, j) 

Escola Eloi Lacerda 20/06/2014 Alunos (k, l, m, n, o) 

Escola Eloi Lacerda 23/06/2014 Funcionário (a) 

Professores (b, c, d, e) 

Escola Eloi Lacerda 25/06/2014 Entrevistas com os 

alunos egresso (a, b, d, 

e, f) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.3 Instrumento de Coleta de Dados 

           O instrumento utilizado como roteiro para a entrevista foi constituído por 

questões abertas com objetivo de coletar do entrevistado o maior número de 

informações sobre o tema para a análise, e encontra-se para consulta no 

apêndice do trabalho. 
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5.2.4   Descrição do procedimento ético na pesquisa 

          Após o término das entrevistas, os relatos foram transcritos em forma de 

texto e enviados aos entrevistados para apreciação e concordância. Todas as 

entrevistas foram aprovadas e autorizadas para a utilização nesta pesquisa. 

          Os dados informados, de acordo com o termo de consentimento, foram 

mantidos em sigilo e a participação dos entrevistados foi voluntária. Aqueles 

que participaram da pesquisa tiveram a liberdade de desistirem dessa 

participação se assim o desejassem. 

          Foi garantido pelo pesquisador o esclarecimento de quaisquer dúvidas 

em todas as etapas da entrevista. Portanto todas as dúvidas foram sanadas 

antes que fossem assinados os termos de consentimentos. 

         O pesquisador comprometeu-se em utilizar os dados coletados para fins 

científicos e os resultados serão apresentados por meio de congressos, 

estudos acadêmicos e artigos científicos. 

         Nos anexos, consta um modelo do termo de consentimento assinado 

pelos entrevistados e pelo pesquisador, disponível a qualquer momento para 

consulta. 

 O resultado das análises das entrevistas representa o sustentáculo 

desta pesquisa.   
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5.3    Análise dos resultados 

          De acordo com Gil (2006), a análise tem como objetivo organizar e 

sumarizar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas 

ao problema proposto para investigação, e a interpretação atribui sentido mais 

amplo às respostas. 

Segundo Godoy (2010), dois aspectos são importantes para o rigor no 

estudo qualitativo. O primeiro diz respeito aos resultados de uma investigação, 

que podem ser repetidos em contextos diferentes e o segundo aspecto 

questiona a confrontação dos dados coletados com a descrição oferecida pelo 

pesquisador. 

Para que a trajetória metodológica neste estudo não fosse prejudicada, 

as respostas obtidas nas entrevistas foram organizadas procurando manter a 

fala original dos entrevistados. 

Nos relatórios individuais apresentados, ter uma visão detalhada da 

gestão escolar, além de contar com os dados obtidos nas pesquisas 

documentais da escola. 

Por fim, procedeu-se à elaboração de casos cruzados e os relatórios 

foram apresentados com a descrição e a organização das informações. A fala 

dos entrevistados foi mantida na íntegra, sem qualquer modificação. Com isso 

houve a preocupação de ter sentido amplo das respostas.                             
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Quadro 2 – Objetivos de Pesquisa com os alunos 

 

QUESTÕES DO FORMULÁRIO 

APRESENTADO AOS ALUNOS 

O QUE SE OBJETIVA DESCOBRIR 

1) Existem algumas ações feitas na escola 

(programas, projetos, cursos, eventos e 

outros)? 

Identificar se a escola propõe ações 

oferecidas aos alunos e à comunidade.  

2) Existe algum tipo de ação permanente, 

visando a qualificação profissional? 

Identificar se a escola oferece algum tipo 

de ação visando à qualificação 

profissional do aluno. 

3) Há divulgação das ações da escola para 

a comunidade? 

Identificar se as ações são divulgadas 

para a comunidade 

4) Se existem como são feitas essas 

divulgações? 

Identificar se as ações são divulgadas de 

forma eficaz. 

5) Para você existe algum fator que 

direcione as ações escolares com visão na 

formação profissional? 

Identificar se algumas ações propostas 

têm um direcionamento, visando à 

formação profissional do aluno. 

6) Há alguma parceria da escola com 

órgãos municipais, estaduais ou federais, 

visando à formação profissional do aluno? 

Identificar se a escola tem alguma 

parceria com órgãos públicos visando à 

formação profissional do aluno. 

7) Existe algum acompanhamento dos 

diretores, para obter informações 

relacionadas a colocações profissionais? 

Identificar se existe algum 

acompanhamento relacionado ao futuro 

profissional do aluno. 

8) Existe alguém responsável em fazer 

contatos com instituições que ofereçam 

cursos profissionalizantes? 

Identificar se a escola busca contatos 

com instituições que ofereçam cursos 

profissionalizantes 

9) Você atua em que área profissional? Identificar se os alunos já trabalham ou 

buscam uma colocação profissional. 

10) Durante o Ensino Médio, teve alguma 

orientação para a escolha de uma 

qualificação profissional? 

Identificar se os agentes envolvidos na 

formação dos alunos oferecem algum tipo 

de orientação para escolha profissional. 
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11) Você participou de palestras ou 

seminários com o objetivo profissional na 

escola? 

Identificar se a escola oferece palestras 

ou seminários com objetivo na 

profissionalização do aluno. 

12) Qual o principal agente influenciador 

para a sua escolha profissional? 

Identificar se existe algum tipo de agente 

influenciador na escolha profissional 

dentro ou fora do ambiente escolar. 

13) O que você espera para o seu futuro 

profissional? 

Identificar qual a percepção do aluno a 

respeito do seu futuro profissional. 
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5.3.1   Relatório de Entrevistas 1 – Alunos em Curso 

          Os alunos entrevistados estão matriculados no Ensino Médio na Escola 

Elói Lacerda nas turmas de 1º 2º e 3º anos do período noturno. Esses alunos 

foram escolhidos aleatoriamente e autorizados pela direção da escola a 

participarem da entrevista. 

         A respeito das ações feitas pela escola, alguns entrevistados não obtêm 

interesse na divulgação destas, porém existem relatos de que alguns cursos de 

informática e de inglês são ministrados na escola, oferecidos pelo Senac, 

todavia isso ocorre com pouca frequência. Observou-se também que 

acontecem na escola cursos profissionais em parceria com instituições 

privadas e a baixo custo.  

          Entre os entrevistados 40% destaca a ação da Escola da Família, um 

programa social do governo do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de 

proporcionar diversas atividades dentro de quatro eixos norteadores, sendo 

eles: esporte, cultura, qualificação para o trabalho e saúde. Essas atividades 

são abertas ao público, contam com uma equipe permanente que administra o 

seu espaço, assim como as atividades oferecidas. 

         Tais equipes são formadas pelo vice–diretor, um professor e um grupo 

composto por dez estudantes de graduação de Faculdades e Universidades 

privadas, que em troca de seus trabalhos aos fins de semana, recebem uma 

bolsa de 100% de seus estudos, isto é, 50% do valor da mensalidade é paga 

pela própria instituição de ensino e os outros 50% são pagos pelo Governo do 

Estado. 

          Dentre as atividades oferecidas na Escola da Família destacam-se as 

seguintes : artesanato, dança, horta comunitária, momento manicure, cursos de 

informática, monitoramento de pesquisa na Internet, orientação nutricional, 

reforços de Matemática e Português através do projeto redação para todos. 

          As ações permanentes da escola são pouco lembradas pelos 

entrevistados, tendo em vista que poucos se referem à Escola da Família como 
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ação voltada à profissionalização, alguns consideram esse programa como 

atividade voltada ao esporte. 

 Treze por cento dos alunos citaram a oportunidade de trabalhar como 

menor aprendiz, inclusive na própria escola em que estudam, como auxiliar de 

informática. As atividades realizadas pela unidade escolar são divulgadas à 

comunidade de forma pouco eficaz, pois normalmente são feitas as 

divulgações por meio de cartazes e pelos alunos. 

          Na opinião dos entrevistados, atualmente não há por parte da escola 

nenhum esforço no sentido de direcioná-los à qualificação profissional. Houve 

algumas observações como a do entrevistado G afirmando “ para mim não 

existe é cada um por si, quem quiser procura alguma coisa. ” 

         Em relação às parcerias feitas com órgãos públicos, a percepção dos 

alunos é que elas ainda não acontecem com frequência, tal percepção se dá 

em virtude da afirmação dos entrevistados de que há falta de divulgação 

acerca dessas parcerias, pois alguns manifestam terem recebido informações 

de cursos, entretanto essas informações não são divulgadas de modo eficiente. 

Outra deficiência da escola é relatada pelos alunos, segundo eles não 

há nenhum tipo de acompanhamento feito pelos gestores para se obterem 

informações sobre possíveis colocações profissionais, como também não há a 

figura de um responsável em contatar instituições que ofereçam cursos 

profissionalizantes, apesar de a maioria dos entrevistados manifestarem que a 

direção ou vice-direção é a responsável por esses contatos, afirmam não terem 

certeza dessa informação. 

           A participação dos alunos no mercado de trabalho é em grande número, 

pois 67% dos entrevistados trabalham exercendo funções operacionais, 

administrativas e alguns com participação no mercado informal com obtenção 

de renda. 

           As ações realizadas durante o Ensino Médio com a função de 

orientações para qualificação profissional são pouco lembradas, entretanto 
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alguns professores, segundo os entrevistados, reforçam em sala de aula a 

importância de estarem preparados para o mercado profissional. 

          Na escola, as palestras ministradas com enfoque na profissionalização 

são realizadas por instituições privadas com o objetivo de vender seus cursos 

aos alunos. 

         Pôde-se observar que os alunos não têm uma profissão definida e os pais 

e professores representam os agentes influenciadores dessa escolha.  

          A respeito do que se espera do futuro profissional, os alunos 

manifestam-se com opções em diversas áreas, visando ao sucesso profissional 

e à realização financeira e pessoal. Dentre os entrevistados, a maioria pretende 

procurar os cursos profissionalizantes e de bacharelado. 
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Quadro 3- Síntese dos Resultados das Entrevistas com Alunos 

ENTREVISTADO A 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, eventos 
e outros)? 
Sim, os sábados antigamente havia muitos eventos na escola, porém infelizmente 
extintos. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não que eu tenha informação. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Não apenas em eventos relativamente maiores, tais como campeonatos etc. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Através dos cartazes e avisos na sala. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Não, na escola hoje não existe. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Não, mas há parceiros com cursos particulares não pertencentes do governo, 
oferecendo desconto. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não existe nenhum. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Sim normalmente são os diretores e coordenadores pedagógicos. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Trabalho em uma indústria metalúrgica, na produção. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Já fui orientado algumas vezes na escola técnica. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Sim, mas era sobre participação em cursos pagos. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? O 
crescimento do mercado na área que escolhi, não falta emprego. 
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13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Cursar em algumas escolas profissionalizantes e posteriormente seguir a faculdade de 
mecatrônica. 
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ENTREVISTADO B 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, eventos 
e outros)? 
Sim existe a Escola da Família, as vezes frequento e pratico esportes. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não existe, quando vejo alguma ação está voltada para o esporte. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Quando existe eles divulgam nas aulas, para a gente divulgar para os amigos, boca a 
boca. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
São feitas de várias formas, cartazes, convites para os colegas. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Não, mas poderia existir, o governo deveria mandar profissionais e instrutores técnicos. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Existe cursos de informática, Inglês e Espanhol, mas todos pagos nenhum do governo. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Sim, acho que o diretor da escola, mas são pagos. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Sou ajudante de estoque e recebimento de mercadoria. 
 
10. Durante o Ensino Médio, você teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Ainda não,  estou tentando me decidir que carreira tomar. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não, só oferecem cursos que não quero, pois isso não me interessa. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Minha mãe me influência bastante, na escola ninguém. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Aprender uma carreira que me ajude na questão financeira. 
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ENTREVISTADO C 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim a Escola da Família que ocorre nos finais de semana. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Sinceramente não sei, pois não participo. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Apenas um cartaz que fica de vez em quando no portão da escola. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Através de um cartaz, mas nem sempre é posto. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Na escola não, esses tipos de ações que me incentivam foram direcionados através 
de outros meios de fora, colegas, cursos e outros. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Não sei informar, como disse, os meios que me direcionam foram através de uma 
O.N.G. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Simplesmente não existe nenhum. 
 
8. Existe alguém pessoa responsável em fazer contatos com instituições que 
ofereçam cursos profissionalizantes? 
Na escola não tanto, eu encontrei por outros meios, que não envolve a escola. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Administração, sou jovem aprendiz, por enquanto é o que consegui. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Não, pois sempre soube o que queria só mudei de opinião por causa curso do CAMP. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não tenho certeza, mas se teve não lembro, então não foi tão bom. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
O que me influenciou é a característica da área de turismo que conheci através do 
CAMP. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Onde eu me saia bem como turismóloga e que seja feliz fazendo o que gosto. 
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ENTREVISTADO D 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, eventualmente tem cursos de informática, Inglês programado pelo Senac, 
projetos e danças sertanejas. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Apenas em trabalho como aprendiz estagiário na área de informática da escola. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Me lembro do dia de Beleza é gratuito e público, para acesso á todos da comunidade. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Falam diretamente em reuniões e cartazes. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Só o meu estudo, no decorrer do aprendizado, adquirimos conhecimento para querer 
evoluir na vida profissional. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Sim eles fornecem cursos na área estadual, não me lembro quais. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não, pelos  menos comigo até agora não, e já estou no último ano. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Que eu saiba não, não ouvi falar. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Trabalho em uma gráfica na área de controle de qualidade. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Sim, na sala de aula eles orientaram a escolher o melhor e correr atrás. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Sim, mas foram poucas, não lembro sobre o que foi. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Meus pais e alguns professores da escola. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Que eu consiga uma vaga na área que eu realmente queira trabalhar, uma área que 
mesmo que custe ter, possa valer a pena. 
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ENTREVISTADO E 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim existem algumas ações  finais de semana, não tenho o costume de acompanhar. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Se existe eu não conheço. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim, quando tem algo eles informam pelo blog da escola. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Geralmente são feitas pela internet no blog da escola, mas também as vezes eles 
fazem cartazes. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Pra mim não, pelo menos por enquanto nenhum fator que eu acho. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Que eu saiba não existe. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Que eu saiba não existe, ou se tiver não estão informando. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Não sei, o que sei é que existe um curso profissionalizante que dizem que é de boa 
qualidade 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Trabalho em um escritório na área de administração. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Eu pelo menos não tive nenhuma. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não participei de nenhuma, que eu saiba não foi oferecido. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
A remuneração e as condições de trabalho é isso que me influência 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Espero ingressar em uma boa faculdade, mas ainda não decidi em que área 
profissional atuar. 



57 

 

ENTREVISTADO F 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Não que eu saiba. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Também não sei, pois não conheço nenhum. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim algumas, mas não tenho interesse. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Quando tem são colocados os panfletos nas paredes. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Não, não penso nisso agora e nada me direciona. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Não existe que eu saiba. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não porque só pensam no dinheiro deles e não nos alunos é o que penso. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Não existe, se existe nunca avisaram. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Faço tatuagem diversas, em uma loja do meu amigo. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Eu pelo menos não tive nenhuma. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não estive em nenhuma palestra, se teve não fui informada. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Nenhum, apenas gosto de arte e só sou boa nisso. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Ser uma boa tatuadora e ganhar meu dinheiro, não penso em fazer outra coisa. 
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ENTREVISTADO G 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, existe a Escola da Família que é bem legal, as vezes eu venho. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não só existe esporte, na Escola da Família tem a escola de futebol. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
As vezes sim mas é raro, no momento não lembro de nenhuma. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Pelo blog e colam as informações no corredor da escola. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Para mim não existe é cada um por si, quem quiser procura alguma coisa. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Existe mas não sei qual, pois não informaram. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
As vezes sim, ele pergunta para algum aluno. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Sim, acho que sim mas não sei quem é. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Trabalho em um mercado com entrega de alimentos e bebidas. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Por enquanto ainda não tive, só se tiver no próximo ano.  
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Sim, acho que duas vezes, mas não lembro sobre o que era. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Acho que a instituição que me deu oportunidade de trabalhar, sem estudo não estaria 
trabalhando. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Espero alcançar meus objetivos como profissional que sou, quem sabe gerente do 
mercado. 
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ENTREVISTADO H 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, existe a Escola da Família aos sábados, às vezes eu venho. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não existe que eu saiba. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Quando tem divulgam na sala para a gente avisar em casa. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Geralmente através de cartazes, que eu saiba. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Estou no primeiro ano, até o momento não, quem sabe nos próximos tenha. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Que eu saiba não existe nada. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não existe, não falam nada sobre isso. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Sim, mas não sei quem é deve ser o diretor talvez, realmente não posso afirmar 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Não estou trabalhando atualmente, mas pretendo, tenho procurado mas está difícil 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Teve pessoas que trabalham em cursos orientando sobre o que precisamos para ter 
uma boa qualificação profissional.  
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Sim palestra de pessoas que oferecia cursos para melhoria de conhecimento para 
termos um bom emprego. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Não tenho uma principal influência, só minha força de vontade mesmo. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
 Espero fazer faculdade, apesar de não saber qual ainda e conseguir um bom 
emprego. 
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ENTREVISTADO I 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim às vezes divulgam algumas coisas na sala de aula, más é difícil 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não que eu tenha conhecimento, acho que não  saberia responder. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Quando são feitas existe sim, principalmente na nossa sala de aula. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
O diretor da unidade avisa nas salas de aula, ou vai nas comunidades colar cartazes. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Sim, a ajuda dos professores é fundamental para a nossa formação profissional. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Na verdade não sei bem se existe alguma relação, mas acredito que sim. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não existe, pelo menos na minha sala não tem tido este acompanhamento. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Não que eu saiba, mas de vez em quando vem pessoas de fora aplicar provas e quem 
ganhar, ganha cursos. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Não trabalho, só estudo por enquanto, pretendo trabalhar e ter minhas coisas. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Sim, vários professores dão sua opinião, e nos diz qual o bom e o ruim.  
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Já sim, eles vendem os cursos e dão palestras. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Meus professores, são como pais pra mim. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Espero ser uma pessoa, que possa ajudar a todos, de forma correta, ter um bom 
salário e viver bem, e que todos reconheçam a profissão que eu escolher, não sei 
ainda qual é. 
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ENTREVISTADO J 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Que eu conheça, só existe o programa Escola da Família, realizado nos finais de 
semana. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Eu desconheço se existe não sei. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Acho que não existe. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Não há divulgações, pelo menos eu não tenho recebido nenhuma 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Não existe, mas seria interessante se existisse. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Desconheço, porque não falam nada sobre isso. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não que eu saiba. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Acredito que sim, mas não sei quem é. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Gerenciamento de riscos – prevenção de perdas em uma pequena empresa. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Nenhuma sequer. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não tivemos nenhuma, só venda de curso. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
O jornalista e apresentador Marcelo Rezende, quero ser jornalista. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Ser reconhecido mundialmente, desfrutando de tudo o que é de direito. 
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                                            ENTREVISTADO K 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim está sendo feito em todas as classes um projeto, cujo o assunto é a copa do 
mundo 2014. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Sim para alunos a partir dos 16 anos tem vaga para menor aprendiz, fora do período 
escolar. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Dia da beleza, que ocorre normalmente no sábado ou domingo, sem nenhum custo. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Divulgam na sala de aula e no ponto de entrada da escola tem anúncios feitos com 
cartolina. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Sim, meus estudos para obter mais conhecimento e estar preparada para o mercado 
de trabalho. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Sim, acho que pelo SENAC, mas não tenho certeza. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não conheço, se existe não sei informar. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Acho que não, pois não existe divulgação. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Meus pais são micro empreendedores individual, na área alimentícia e eu ajudo eles. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Não, mas pretendo procurar em breve.  
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Sim, são feitos alguns durante o ano letivo. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Minha família, através dos seus conhecimentos conseguir ter uma visão forte do que 
devo fazer hoje profissionalmente. 
 



63 

 

13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Uma carreira sólida, onde me sinta realizada profissionalmente. 
 

ENTREVISTADO L 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Apenas cursos e projetos aos sábados, pela Escola da Família. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não existe que eu saiba. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim, quando existe aos sábados, se tem projetos, algum curso é divulgado. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Através dos estudantes, ou dos profissionais da escola. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Pra mim não existe nada na escola que me de direção. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Parceria apenas com alguns cursos que são pagos. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não que eu tenha conhecimento. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Acho que é o diretor e a vice-diretora. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Neste exato momento nenhuma área, mas estou na espera por resposta. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Não em nenhum momento.  
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não, não tive nenhum por enquanto. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Nenhum, mas gosto de me comunicar, querendo ajudar o próximo de alguma maneira. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Pretendo fazer faculdade de psicologia e seguir esse ramo. 
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ENTREVISTADO M 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Existem algumas instituições de cursos profissionalizantes que através de parcerias 
oferecem bolsas de estudos, com baixo custo financeiro. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não que eu tenha conhecimento. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Não que eu saiba. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Não existe divulgação para a comunidade. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Apenas algumas palestras que ajudam na escolha profissional. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Não existe, pelo menos não ouvi falar. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não que eu saiba. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Acho que é a diretoria da escola, mas não sei. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Sim sou repositor de estoque. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Sim de alguns professores na sala de aula, mas não é nada com muita frequência 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Participei poucas vezes. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Admiração e respeito por algumas profissões que vejo. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Conseguir desenvolver um bom trabalho e ser reconhecido na área que escolher 
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ENTREVISTADO N 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim tem o acesso que dá oportunidade para os alunos. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
Não tenho conhecimento. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Quando existe alguma coisa sim. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
 Em murais, onde o aluno possa ter acesso. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Sim, um bom estudo talvez alguns cursos que oferecem. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Sim, as vezes fazem parcerias com alguma escola de cursos. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não até o momento não me perguntaram nada, mas entrei este ano. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Acho que existe, mas não sei quem é. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
Atualmente não trabalho. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Por enquanto ainda não tive nenhuma. 
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Ainda não tive nenhuma. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Na minha opinião, acho que não existe apenas um influenciador, acho que só de estar 
vendo como se encontra o país e a saúde então as pessoas ao redor que precisam 
influenciam a minha escolha. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
 Espero fazer cursos, faculdade como anatomia, enfermagem ou medicina, espero 
que não ajude só a mim, mas as pessoas também. 
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ENTREVISTADO O 

1. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, mas não frequentemente. 
 
2. Existe algum tipo de ação permanente, visando a qualificação profissional? 
As vezes, são poucas não lembro. 
 
3. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
As vezes divulgam quando tem alguma atividade. 
 
4. Se existem como são feitas essas divulgações? 
Através dos alunos e professores para expor alguma atividade. 
 
5. Para você existe algum fator que direcione as ações escolares com visão na 
formação profissional? 
Não aqui na escola não existe. 
 
6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional dos alunos? 
Sim oferecem cursos nas ETEC da região. 
 
7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações 
relacionadas a colocações profissionais? 
Não existe nenhuma que eu saiba. 
 
8. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que ofereçam 
cursos profissionalizantes? 
Não sei se existe, acho que não. 
 
9. Você atua em que área profissional? 
No momento estou disponível, porque estou desempregado. 
 
10. Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 
qualificação profissional? 
Não e ainda tenho dúvidas.  
 
11. Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na 
escola? 
Não, não tive nenhum. 
 
12. Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 
Meus pais, professores e até eu mesma para ter uma vida melhor. 
 
13. O que você espera para o seu futuro profissional? 
Ter uma profissão que goste e sempre procurar ir mais longe. 
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Quadro 4 – Objetivos de Pesquisa com os Professores e funcionário 

QUESTÕES DO FORMULÁRIO 

APRESENTADO AOS 

PROFESSORES E FUNCIONÁRIO 

O QUE SE OBJETIVA DESCOBRIR 

1) Como é a estrutura de gestão 

escolar (centralizada, 

descentralizada) 

Identificar como é a estrutura de 

gestão da escola. 

2) Dentro da estrutura escolar, qual é 

o cargo da pessoa responsável pelas 

ações? 

Identificar quem é o responsável pelas 

ações feitas na escola. 

3) Há coordenação, direção e vice 

direção? 

Indentificar se existe uma hierarquia e 

se há atuação. 

4) Todas as atividades e mudanças 

no Projeto Político do curso são 

submetidas a um conselho ou núcleo? 

Identificar se há participação dos 

funcionários nas mudanças do PPP 

da escola. 

5) A fonte de recursos é somente 

pública ou existe alguma parceria 

privada? 

Identificar se existe algum  outro tipo 

de recurso. 

6) Existem ações feitas na escola 

(programas, projetos, cursos, eventos 

e outros)? 

Identificar se a escola propõe ações 

oferecidas aos alunos e à 

comunidade. 

7) Há algum tipo de ação 

permanente? 

Identificar se a escola oferece algum 

tipo de ação visando à qualificação 

profissional do aluno. 

8) Há divulgação das ações da escola 

para a comunidade? 

Identificar se as ações são divulgadas 

para a comunidade. 

9) Se há, como são feitas as 

divulgações? 

Identificar se as ações são divulgadas 

de forma eficaz. 

10) Por quem são realizados os 

contatos com a comunidade sobre as 

possíveis ações? 

Identificar quem é a pessoa 

responsável em comunicar a 

comunidade, sobre as ações. 



68 

 

11) Em quais áreas são desenvolvidas 

as ações? 

Identificar em quais áreas as ações 

são priorizadas. 

12) Existe alguma concepção que 

direciona as ações com visão na 

formação profissional? 

Identificar se algumas ações 

propostas têm um direcionamento, 

visando à formação profissional do 

aluno. 

13) Existe parceria com órgãos 

municipais, estaduais ou federais, 

visando à formação profissional de 

alunos? 

Identificar se a escola tem alguma 

parceria com órgãos públicos visando 

à formação profissional do aluno. 

14) Existe acompanhamento dos 

alunos egressos para que eles possam 

obter informações relacionadas à 

colocação profissional? 

Identificar se existe algum 

acompanhamento relacionado ao 

futuro profissional do aluno. 

15) Existe alguém responsável em 

fazer contatos com instituições que 

oferecem cursos profissionalizantes? 

Identificar se a escola busca contatos 

com instituições que oferecem cursos 

profissionalizantes 
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5.3.2 Relatórios de Entrevistas 2-  Professores e Funcionário  

          A participação dos docentes em relação a sugestões de melhoria na 

escola ocorre de forma descentralizadora, ou seja, a gestão aceita a 

colaboração e a opinião dos docentes e os consultam para várias decisões. 

Quando há ações propostas, o diretor da escola é o responsável por elas e 

conta com o apoio do vice-diretor e da coordenação. Esse trio é atuante em 

suas comunicações, porém trabalham de forma isolada, quando o diretor sente 

necessidade de sugestões, a consulta. 

          O PPP - Projeto Político Pedagógico - é elaborado pela equipe gestora, 

juntamente, com uma comissão de professores. Como esse Projeto tem 

duração de quatro anos, são feitas adequações e modificações quando 

necessário e essas mudanças são inclusas como anexo. 

         Em teoria, os professores devem participar das discussões do 

planejamento, sempre que houver alguma modificação; porém, algumas 

circunstâncias, a equipe gestora faz as modificações sem consultar os 

professores. O PPP fica na diretoria da escola e qualquer tipo de consulta a 

esse projeto deve ser feita na presença do diretor. 

        Sobre as ações oferecidas à comunidade, bem como parcerias com 

empresas, projetos profissionalizantes e outros, tudo deve constar no PPP e 

posteriormente deve ser homologado pela diretoria de ensino. A escola possui 

alguns projetos divulgados que ocorrem aos fins de semana por meio da 

equipe da Escola da Família, outros projetos são obrigatórios e, quando 

acontecem, são enviados pela SEE. 

           Para que os projetos e ações sejam elaborados, as fontes de recursos 

são totalmente públicas, porém alguns desses projetos permitem que a escola 

obtenha renda com a venda de alimentos e de artesanatos, sendo que o 

dinheiro é investido em outros projetos sugeridos pela direção e pela equipe 

gestora com a colaboração do corpo docente. 
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          Há projetos realizados esporadicamente na escola, mas as ações 

permanentes são representadas pela Escola da Família. Quando um projeto é 

executado na escola, a equipe gestora faz a divulgação para a comunidade por 

meio de aviso aos alunos, pelo Blog da escola e por uma página no Facebook.  

         Além das ações realizadas visando à formação, à conscientização e ao 

aprendizado, os professores se preocupam em fazerem visitações a 

laboratórios, como, o da Universidade de São Paulo e ao Museu da Língua 

Portuguesa.  

         A escola procura fazer ligação entre as ações oferecidas e a 

profissionalização. Há instituições privadas que ofertam cursos a preços 

populares aos alunos e à comunidade. Há também parceria com a Fundação 

Paula Souza que oferece cursos gratuitos, porém é pouco explorada.  

        Desta forma, percebe-se que os cursos profissionalizantes oferecidos aos 

alunos e à comunidade são por meio da Escola da Família. 

          Não existe acompanhamento formal da equipe gestora da escola para 

obtenção de informações relacionadas à colocação profissional dos alunos 

egressos. Todavia chegam à escola informações sobre os egressos por meio 

de pais que ainda têm outros filhos na escola e por meio do blog em que os 

alunos egressos podem deixar seus comentários e sugestões. 

Os cursos de informática e de idiomas ministrados aos alunos e à 

comunidade por instituições particulares são pagos por aqueles que participam 

desses cursos. 

           No que diz respeito ao acompanhamento dos alunos egressos, segundo 

funcionário (A) não existe acompanhamento eficaz aos egressos, conforme 

demonstra sua resposta: “ que eu saiba ainda não há, ás vezes alguns visitam 

a escola pois os irmãos estudam aqui, mas só sabemos de algo se eles 

comentam”. (CADERNO DE CAMPO, ENTREVISTADO A). 
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Quadro 5- Síntese dos Resultados das Entrevistas com Professores e 

Funcionário 

ENTREVISTADO A 

1. Como é a estrutura de gestão escolar? (Centralizada, descentralizada) 
Descentralizada, sempre participamos dando sugestões e opiniões. 
 
2. Dentro da estrutura escolar, qual é o cargo da pessoa responsável pelas 
ações? 
Sempre o nosso diretor e o senhor Celso. 
 
3.Há coordenação, direção e vice direção? 
Sim e todos são atuantes na escola. 
 
4. Todas as atividades e mudanças no Projeto Político do Curso são submetidas 
a um conselho ou núcleo? 
São discutidos com toda a comunidade docente, mas também tem os projetos 
obrigatórios que são propostos pela S.E.E 

 
5. A fonte de recursos é somente pública ou existe alguma parceria privada? 
A fonte de recursos é pública e algumas vezes oriundas de alguns eventos. 
 
6. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim divulgação de concursos, Vestibulinho para escolas técnicas e outros. 
 
7. Há algum tipo de ação permanente? 
Que eu saiba não existe. 
 
8. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Quando são feitas existe sim. 

 
9. Se existem como são feitas as divulgações? 
São feitas pelas redes sociais facebook e blog. 

 
10. Por quem são realizados os contatos com a comunidade sobre as possíveis 
ações? 
Pelos coordenadores da escola. 
 
11. Em quais áreas são desenvolvidas as ações? 
Principalmente nas áreas de aprendizagem e convivência. 
 
12. Existe alguma concepção que direciona as ações com visão na formação 
profissional? 
Na escola ainda não existe esse link de atividades com formação profissional do 
aluno. 
13. Existe alguma parceria com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional de alunos? 
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Sim com a fundação Paula Souza, mas é pouco explorado. 
 
14. Existe acompanhamento dos alunos egressos para que eles, possam obter 
informações relacionadas a colocação profissional? 
Que eu saiba ainda não há, às vezes alguns visitam a escola pois os irmãos estudam 
aqui, mas só sabemos de algo se eles comentam. 
 
15. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que oferecem 
cursos profissionalizantes? 
Eu desconheço, oferecem muitos cursos, más pagos, venda de cursos de inglês, 
espanhol e outros. 
 

                                                 
                                             
 
                                               ENTREVISTADO B 

1. Como é a estrutura de gestão escolar? (Centralizada, descentralizada) 
Acho que parcialmente descentralizada, pois opinamos em algumas coisas. 
 
2. Dentro da estrutura escolar, qual é o cargo da pessoa responsável pelas 
ações? 
Acredito que seja o diretor, não tenho certeza. 
 
3. Há coordenação, direção e vice direção? 
Sim, todos os cargos ou funções são ocupados. 
 
4. Todas as atividades e mudanças no Projeto Político do Curso são submetidas 
a um conselho ou núcleo? 
Não sei, entrei este ano e ainda não participei de nenhuma. 
 
5. A fonte de recursos é somente pública ou existe alguma parceria privada? 
A escola procura parcerias para eventos, más o resto dos recursos são públicos. 
 
6. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, ouço falar muito na Escola da Família. 
 
7. Há algum tipo de ação permanente? 
Não sei de nenhuma, fora a Escola da Família, acredito que haja. 
 
8. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim, quando fazem alguma coisa. 

 
9. Se existem como feitas as divulgações? 
Através da coordenação e direção, para alunos e professores. 

 
10. Por quem são realizados os contatos com a comunidade sobre as possíveis 
ações? 
Normalmente os vices diretores e coordenadores. 
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11. Em quais áreas são desenvolvidas as ações? 
Normalmente em formação, conscientização, direcionando ao aprendizado do aluno. 
 
12. Existe alguma concepção que direciona as ações com visão na formação 
profissional? 
Sim, projetos conduzidos pelos coordenadores, e a Escola da Família. 
 
13. Existe alguma parceria com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional de alunos? 
Não sei, acredito que parcialmente. 
 
14. Existe acompanhamento dos alunos egressos para que eles, possam obter 
informações relacionadas a colocação profissional? 
Não sei se existe, pois como entrei este ano no colégio, ainda não tive informações. 
 
15 Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que oferecem 
cursos profissionalizantes? 
Acredito que seja o coordenador. 
 

 
                                                ENTREVISTADO C 

1. Como é a estrutura de gestão escolar? (Centralizada, descentralizada) 
Centralizada, pois não temos muita influência nas decisões. 
 
2. Dentro da estrutura escolar, qual é o cargo da pessoa responsável pelas 
ações? 
É do trio gestor, diretor, vice-diretor e coordenadores. 
 
3. Há coordenação, direção e vice direção? 
Sim existem, porém trabalham isoladamente. 
 
4. Todas as atividades e mudanças no Projeto Político do Curso são submetidas 
a um conselho ou núcleo? 
Sim pela diretoria de Ensino e pela equipe gestora da escola, pois alguns projetos 
podem acorrer na escola, até possíveis parcerias e devem ser inclusos. 

 
5. A fonte de recursos é somente pública ou existe alguma parceria privada? 
Pelo que tenho conhecimento é somente pública. 
 
6. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, alguns programas de incentivo a profissionalização. 
 
7. Há algum tipo de ação permanente? 
Sim, com instituições que oferecem cursos profissionalizantes pagos. 
 
8. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim existe. 
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9. Se existem como são feitas as divulgações? 
Através do blog da escola e pelo site. 

 
10. Por quem são realizados os contatos com a comunidade sobre as possíveis 
ações? 
Pela coordenação e direção, através dos alunos. 
 
11. Em quais áreas são desenvolvidas as ações? 
Principalmente na área de saúde e profissional. 
 
12. Existe alguma concepção que direciona as ações com visão na formação 
profissional? 
Sim cursos profissionais particulares, oferecidos para o Ensino Médio. 
 
13. Existe alguma parceria com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional de alunos? 
Sim com o FDE São Paulo, faz escola, cursos de idiomas. 
 
14. Existe acompanhamento dos alunos egressos para que eles, possam obter 
informações relacionadas a colocação profissional? 
 
Sim através do blog da escola. 
 
15. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que oferecem 
cursos profissionalizantes? 
 
Sim, geralmente é a coordenação escolar. 
 
 

 
                                                  
                                            ENTREVISTADO D 

1. Como é a estrutura de gestão escolar? (Centralizada, descentralizada) 
É descentralizada, podemos dar sugestões e opiniões. 
 
2. Dentro da estrutura escolar, qual é o cargo da pessoa responsável pelas 
ações? 
É o nosso diretor o senhor Celso. 
 
3. Há coordenação, direção e vice direção? 
Sim existe e temos contatos sempre que precisamos. 
 
4. Todas as atividades e mudanças no Projeto Político do Curso são submetidas 
a um conselho ou núcleo? 
Sim são submetidas ao conselho composto por professores, o PPP tem uma duração 
de 4 anos, por isso fazemos reuniões só para algumas mudanças. 

 
5. A fonte de recursos é somente pública ou existe alguma parceria privada? 
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É somente pública, não existe fonte privada. 
 
6. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim, mas a principal é a Escola da Família. 
 
7. Há algum tipo de ação permanente? 
Existe é a Escola da Família como havia dito antes, ela é a principal. 
 
8. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim a maioria pelo facebook. 

 
9. Se existem como são feitas as divulgações? 
Pelo blog e pelo facebook. 

 
10. Por quem são realizados os contatos com a comunidade sobre as possíveis 
ações? 
Pelos alunos, pois a coordenação e os professores avisam as salas. 
 
11. Em quais áreas são desenvolvidas as ações? 
Educação física e outras, várias principalmente na Escola da Família. 
 
12. Existe alguma concepção que direciona as ações com visão na formação 
profissional? 
Sim procuramos sempre ter um link com a formação profissional. 
 
13. Existe alguma parceria com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional de alunos? 
Sim existe, mas não lembro de nenhum, pois é responsabilidade da coordenação. 
 
14. Existe acompanhamento dos alunos egressos para que eles, possam obter 
informações relacionadas a colocação profissional? 
 
Não, mas oferecemos cursos no decorrer do curso, porém pagas. 
 
15. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que oferecem 
cursos profissionalizantes? 
 
Sim a coordenação, os cursos são oferecidos a preços populares. 
 

 
 

                                            ENTREVISTADO E 

1. Como é a estrutura de gestão escolar? (Centralizada, descentralizada) 
Ela é descentralizada, pois podemos opinar em várias decisões. 
 
2. Dentro da estrutura escolar, qual é o cargo da pessoa responsável pelas 
ações? 
O coordenador, ele é responsável em elaborar e fazer os projetos. 



76 

 

 
3. Há coordenação, direção e vice direção? 
Sim existe e nos consulta com uma certa frequência. 
 
4. Todas as atividades e mudanças no Projeto Político do Curso são submetidas 
a um conselho ou núcleo? 
Sim podemos participar e opinar nas mudanças no PPP, porém algumas vezes as 
mudanças são feitas só pela direção. 

 
5. A fonte de recursos é somente pública ou existe alguma parceria privada? 
A nossa fonte é 100% pública. 
  
6. Existem algumas ações feitas na escola (programas, projetos, cursos, 
eventos e outros)? 
Sim eventualmente fazemos projetos. 
 
7. Há algum tipo de ação permanente? 
Basicamente o processo de alfabetização contínua e paralela. 
 
8. Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 
Sim, mas a principal ainda é pelo blog da escola. 

 
9. Se existe como são feitas as divulgações? 
Pelo blog, site e pelo facebook dos alunos. 

 
10. Por quem são realizados os contatos com a comunidade sobre as possíveis 
ações? 
Pelos coordenadores que usam a comunicação pelos alunos. 
 
11. Em quais áreas são desenvolvidas as ações? 
Biologia o projeto de visita aos laboratórios USP, matemática “o cata vento” pela FDE 
e visitação do museu da Língua Portuguesa. 

 
12. Existe alguma concepção que direciona as ações com visão na formação 
profissional? 
Sim procuramos que todos os projetos sejam voltados para a formação profissional. 
 
13. Existe alguma parceria com órgãos municipais, estaduais ou federais, 
visando à formação profissional de alunos? 
Sim, mas alguns o governo oferece. 
 
14. Existe acompanhamento dos alunos egressos para que eles, possam obter 
informações relacionadas a colocação profissional? 
Sempre que possível o diretor em solicitação da família em reuniões. 
 
15. Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que oferecem 
cursos profissionalizantes? 
Sim os diretores e coordenadores, porém a maioria são cursos pagos. 



77 

 

Quadro 6 – Objetivos de Pesquisa com os Alunos Egressos 

QUESTÕES DO FORMULÁRIO 

APRESENTADO AOS ALUNOS 

EGRESSOS 

O QUE SE OBJETIVA DESCOBRIR 

1) Em que ano concluiu o Ensino 

Médio? 

Identificar se o aluno foi concluinte 

nos últimos três anos. 

2) Após a conclusão, qual a 

sequência de seus estudos? 

Identificar se os alunos egressos, 

deram continuidade aos estudos. 

3) Caso tenha estudado cursos 

profissionais ou bacharelado, como foi 

o processo de escolha? 

Identificar se houve um processo de 

escolha influenciado pelas ações na 

escola no Ensino Médio 

4) Atualmente trabalha em que área? Identificar se os alunos já trabalham 

ou buscam uma colocação 

profissional. 

5) Durante o Ensino Médio, teve 

alguma orientação para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

Identificar se os agentes envolvidos 

na formação dos alunos oferecem 

algum tipo de orientação para escolha 

profissional. 

6) Durante o Ensino Médio, a escola 

promoveu palestras ou seminários 

com objetivo da escolha profissional 

de seus alunos? 

Identificar se os agentes envolvidos 

na formação dos alunos oferecem 

algum tipo de orientação para escolha 

profissional. 

7) Após a conclusão do Ensino Médio, 

algum representante da escola o 

procurou para obter informação sobre 

a sua escolha profissional? 

Identificar se existe algum 

acompanhamento relacionado ao 

futuro profissional do aluno. 

8) Qual o principal agente influenciador 

para a sua escolha profissional? 

 

Identificar se existe algum tipo de 

agente influenciador na escolha 

profissional dentro ou fora do ambiente 

escolar. 

9) O que você espera para o seu Identificar qual a percepção do aluno a 
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futuro profissional? 

 

respeito do seu futuro profissional. 

 

 

5.3.3 Relatórios de Entrevistas 3- Alunos Egressos 

 

           A entrevista com os alunos egressos aconteceu na própria escola e por 

meio de uma pesquisa documental com a autorização do vice-diretor, Sr. 

Washington Fernandes Lisboa, foi possível localizar e contatar os alunos 

egressos dos últimos três anos. Portanto, participaram desta pesquisa os 

alunos que concluíram o Ensino Médio nos anos de 2011, 2012 e 2013. 

         Após a conclusão do Ensino Médio, 50% dos entrevistados, apesar das 

dificuldades relatadas, ingressaram em faculdades particulares, todavia apenas 

17% estão cursando o ensino superior; 33% desistiram do ensino superior por 

falta de condições financeiras e 50% alegaram não terem tido oportunidade de 

ingressar no Ensino Superior. 

          Os cursos profissionalizantes não foram citados por nenhum dos 

entrevistados como uma opção de profissionalização para ter melhores 

condições de emprego e, posteriormente, ingressar no curso de bacharelado. 

Novamente foi mencionado por eles a questão financeira como o principal fator 

que dificulta à procura por um curso superior, afirmaram também que os cursos 

oferecidos gratuitamente pertencem a áreas que não são de interesse deles. 

         Atualmente 66% dos entrevistados trabalham e 34% trabalhavam e estão 

desempregados, porém tentam uma nova recolocação profissional. As áreas 

em que eles atuam são operacionais, em indústrias metalúrgicas na área de 

produção; caixa de loja; atendente e auxiliar administrativo e uma das 

entrevistadas cursa a Faculdade de Pedagogia e atualmente é professora no 

ensino infantil. 

          Durante o Ensino Médio, a orientação para a escolha de uma 

qualificação profissional veio de familiares e de alguns professores. Todos os 
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entrevistados afirmaram não terem tido uma orientação formalizada pela 

equipe gestora da escola.  

          Alguns relatos expressaram arrependimento por não seguirem as 

orientações dadas, por falta de amadurecimento dos alunos para entenderem a 

importância do ensino superior em sua vida profissional e pessoal. 

 A entrevistada (D) alegou que devido à falta de comunicação e 

colaboração dos alunos da sala, as orientações dadas pelos professores não 

eram aproveitadas de forma eficaz, como demonstra o relato a seguir: 

“ Infelizmente não, era difícil a comunicação entre 
alunos e professores a minha sala era muito bagunceira e os 
professores tinham pouca paciência, foram muitos conflitos, só 
tínhamos o básico da matéria, até atividade fora da sala eram 
poucas”.  

 

Em relação à participação em palestras ou seminários cujo tema ligava-

se à profissionalização, 83% dizem não terem lembrança dessas palestras 

durante o período em que estudaram na escola, 17% lembraram-se de alguma 

coisa relacionada a palestras, porém demonstraram não terem tido interesse 

sobre os temas abordados. 

Os alunos asseveram que o objetivo das palestras era mais para 

obterem nota nas disciplinas, uma vez que o aluno que fizesse parte desses 

eventos ganhava pontos extras nas matérias, assim a participação não era 

uma ação espontânea. 

Todos os entrevistados afirmaram que não houve nenhum tipo de 

abordagem por parte de representantes da escola com o intuito de ter 

conhecimento sobre escolhas profissionais dos alunos. Como também não 

houve interesse dos gestores em tomarem ciência sobre as escolhas 

acadêmicas ou mesmo as colocações profissionais de alunos egressos. 

            Com referência ao agente influenciador na escolha profissional, 

percebe-se que a família e a necessidade de uma renda imediata fazem com 

que os entrevistados sejam colocados no mercado de trabalho, todavia sem 
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receberem qualquer tipo de intervenção em suas escolhas. Muitos buscam 

influências no desejo de contribuir com a sociedade e, através dessa 

contribuição, conseguirem uma colocação profissional, como relata abaixo o 

entrevistado (A)  

“Tem que gostar da sua escolha, e não optar somente 
pela remuneração, por isso escolhi a psicologia, gosto de ouvir 
as pessoas e dar conselhos, pretendo ajudar as pessoas me 
especializando mais, não tive ninguém que me influenciasse, 
fui eu mesma que escolhi. 

 

O futuro profissional representa um fato incerto e com poucas 

possibilidades de planejamento; pois, no decorrer da pesquisa, observou-se 

que a grande conquista dos jovens é manterem-se empregados para suprirem 

as suas necessidades básicas.  

Segundo Alves (2007), entende-se, pois, que as maiorias socialmente 

excluídas, mais ou menos organizadas, tiveram poucas escolhas na gramática 

de poder republicano no Brasil. De pronto, não couberam nos paradigmas 

estabelecidos. As marchas e contramarchas dos planos e programas de saúde, 

segurança, educação, moradia, transporte e saneamento urbano até muito 

recentemente (e em parte até agora) provam a ausência das maiorias na ótica 

das prioridades. 

Desta forma, as manifestações de realização profissional no futuro 

tornam-se não um planejamento, mas a concretização de um sonho, o de ter 

condições financeira e social dignas. 

Uma das entrevistadas, apesar de ter 23 anos, diz pretender prosseguir 

seus estudos, entretanto com o seu salário atual não vislumbra possibilidades 

futuras de investir em sua carreira. Assim, seu objetivo é investir no futuro de 

sua filha, pretende que esta realize o sonho da formação acadêmica que sua 

mãe não teve. 

Alguns entrevistados afirmaram o desejo de darem continuidade aos 

estudos interrompidos por falta de condições financeiras para se manterem no 

mercado de trabalho. 
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Os alunos mostraram-se cientes de que o mercado de trabalho é cada 

vez mais competitivo e, assim, exige pessoas qualificadas. Apesar das 

dificuldades para um planejamento do futuro profissional, 17% externaram a 

vontade de serem empreendedores para gerirem seu próprio negócio. 

Quadro 7- Síntese dos Resultados das Entrevistas com Alunos Egressos 

                                         ENTREVISTADO A 

1.Em que ano concluiu o ensino médio? 

Conclui o ensino médio no final do ano de 2011, este foi o ano que saí  do Eloi. 

2.  Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

Após 2 anos comecei a fazer faculdade, fiz 3 semestres mais tranquei a matrícula 

3. Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

Não me identifico em áreas exatas, então analisei um curso onde eu teria mais opções 

de qualificações e escolhi fazer psicologia na Anhanguera, pretendo voltar quem sabe 

um dia. 

4.  Atualmente trabalha em que área? 

Atualmente, estou desempregada, eu trabalhava como caixa na Telhanorte e estudava 

pela manhã, porque a mensalidade era mais baixa. 

5. Durante o ensino médio, teve alguma orientação na escola para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

A escola não proporcionou nenhuma orientação, pelo que me lembro, mas conheço 

algumas pessoas que ainda estudam aqui no Eloi, não comentam que existe este tipo 

de orientação, porque nos comunicamos muito pelo face. 

6.  Durante o ensino médio, a escola promoveu palestras ou seminários com o 

objetivo da escolha profissional de seus alunos? 

Não, o ensino da escola sempre foi básico, não tinha orientação e nenhuma palestra, 

pelo menos na minha época, pode ser que mudou. 

7.Após a conclusão do ensino médio, algum representante da escola o procurou 

para obter informação sobre a sua escolha profissional? 

Que eu me lembre não, conclui os estudos e nunca mais tive contato com os 

professores e diretores, somente com alguns amigos pelo Face. 
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8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

Tem que gostar da sua escolha, e não optar somente pela remuneração, por isso 

escolhi a psicologia, gosto de ouvir as pessoas e dar conselhos, pretendo ajudar as 

pessoas me especializando mais, não tive ninguém que me influenciasse, fui eu mesma 

que escolhi. 

9.  O que espera para o seu futuro profissional? 

Espero concluir meus estudos para ser uma ótima profissional, quem sabe quando eu 

voltar a trabalhar, talvez eu possa voltar e concluir, apesar de faltar muito tempo ainda o 

curso é de 5 anos. 
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                                                ENTREVISTADO   B 

1.Em que ano concluiu o ensino médio? 

Encerrei os meus estudos no colégio no ano de 2011. 

2.  Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

Nunca tive oportunidade de dar continuidade aos estudos, mas quero sim fazer uma 

faculdade, tive que trabalhar e não consegui voltar a estudar por falta de dinheiro. 

3. Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

Minhas condições financeiras não me permitiram, pois eu trabalho e o que ganho é 

somente para o meu sustento, não consigo pagar nenhum curso e os gratuitos são 

muito básicos ou em áreas que não tive interesse. 

.4.  Atualmente trabalha em que área? 

Produção industrial, trabalho em uma empresa metalúrgica e trabalho na área de 

produção, quero voltar a estudar quem sabe posso ter melhores oportunidades na 

empresa mesmo. 

5. Durante o ensino médio, teve alguma orientação na escola para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

Recebi orientação, mas como era nova não levei a sério, esta orientação era dos meus 

pais, na escola não tive nenhuma, só tinha as matérias e pronto. 

6.  Durante o ensino médio, a escola promoveu palestras ou seminários com o 

objetivo da escolha profissional de seus alunos? 

Na minha época, não teve palestras ou seminários com objetivo profissional na escola, 

tinha alguma coisa mas que era de escolas profissionais da região, que queriam vender 

cursos. 

7.Após a conclusão do ensino médio, algum representante da escola o procurou 

para obter informação sobre a sua escolha profissional? 

Ninguém nunca me procurou para saber nada, na verdade acabei perdendo o contato 

com a maioria das pessoas que conhecia. 

8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

Minha filha, não só foi um agente influenciador como motivador para escolha da minha 

profissão, não podia escolher, tinha que trabalhar para sustentar ela, não pude ter o 

luxo de escolher. 
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9.  O que espera para o seu futuro profissional? 

Continuar trabalhando, prosseguir meus estudos para que minha filha tenha 

oportunidades que eu não tive, apesar de ser nova, não vejo como estudar com o que 

ganho, por isso já penso em ajudá-la, para que cresça, estude e tenha uma boa 

profissão. 
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                                              ENTREVISTADO   C 

1.Em que ano concluiu o ensino superior? 

 Terminei os estudos no final do ano de 2012, e depois não estudei mais infelizmente. 

2.Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

Nunca tive oportunidades de seguir meus estudos, embora pretendo fazer ensino 

superior, acho que vai me ajudar muito para crescer na empresa. 

3. Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

Nenhum curso ou bacharelado em escolha, pois minhas condições financeiras não me 

permitem, trabalho e não tem sobrado nada, para investir em mim. 

4.  Atualmente trabalha em que área? 

Trabalho na área de produção industrial, mas atualmente desempregada, estou 

procurando um emprego na mesma área, porque não tenho muita experiência em outro 

setor. 

5. Durante o ensino médio, teve alguma orientação na escola para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

Sim, mas infelizmente não me preocupava com isto, hoje eu vejo a falta que fez, ter 

uma melhor profissão, os professores as vezes davam conselhos. 

6.  Durante o ensino médio, a escola promoveu palestras ou seminários com o 

objetivo da escolha profissional de seus alunos? 

Sim, mas sempre fui uma aluna desinteressada para estudar depois que eu concluísse 

o ensino médio achei que poderia trabalhar e sendo o suficiente para me manter. 

7.Após a conclusão do ensino médio, algum representante da escola o procurou 

para obter informação sobre a sua escolha profissional? 

Nenhum representante, somente a Juliana coordenadora que é minha vizinha, as vezes 

pergunta como eu estou, se trabalho, más só. 

8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

Não tive, nem tenho nenhum, acho que atualmente a necessidade de voltar a trabalhar 

é o principal, vou me dedicar mais e tentar seguir carreira no próximo emprego. 
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9.  O que espera para o seu futuro profissional? 

Uma boa profissão, onde eu tenha o prazer de levantar cedo todos os dias para 

trabalhar e poder voltar a estudar e ter uma profissão de verdade. 
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                                                  ENTREVISTADO D 

1.Em que ano concluiu o ensino médio? 

Terminei meus estudos em dezembro de 2012, no colégio do Estado o Eloi. 

2.  Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

Após a conclusão dos estudos, fiz um rápido cursinho pré-vestibular e iniciei a 

faculdade de administração, gosto da área e tem um bom número de vagas. 

3. Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

Antes mesmo de terminar os estudos, fazia sempre aqueles testes vocacionais, e os 

resultados pesaram um pouco, por isso escolhi área de administração. 

4.  Atualmente trabalha em que área? 

Trabalho em uma transportadora. Auxiliar de escritório, faço todo o tipo de serviço de 

assistência aos outros setores, um pouco de tudo, isso está me ajudando a conhecer 

melhor o que estudo na teoria. 

5. Durante o ensino médio, teve alguma orientação na escola para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

Infelizmente não, era difícil a comunicação entre alunos e professores a minha sala era 

muito bagunceira e os professores tinham pouca paciência, foram muitos conflitos, só 

tínhamos o básico da matéria, até atividade fora da sala eram poucas. 

6.  Durante o ensino médio, a escola promoveu palestras ou seminários com o 

objetivo da escolha profissional de seus alunos? 

Com objetivos profissionais não, sempre tínhamos palestras ou seminários somente 

para fins de notas dos semestres, ou datas festivas, especificamente palestra falando 

sobre profissões ou carreiras não tive não. 

7.Após a conclusão do ensino médio, algum representante da escola o procurou 

para obter informação sobre a sua escolha profissional? 

Até parece, nunca ninguém nem me ligou para saber se estava bem ou trabalhando, 

pensando bem se fossem ligar para todos né, éramos mais de cinquenta. 

8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

Na época foi contra minha vontade de trabalhar, não tinha uma área em especial, não 

tive nada que me influenciasse, talvez os testes de vocação que fiz, sempre dava algo 

para organização, escritório, enfim escolhi assim. 
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9.  O que espera para o seu futuro profissional? 

Hoje em dia o mercado profissional está muito exigente, é necessário conhecimento 

tanto profissional como pessoal (experiência). Eu espero poder ter condições para 

terminar a faculdade, abrir um negócio próprio e principalmente ter conhecimentos para 

ser um grande negócio de sucesso. 
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                                                                      ENTREVISTADO E 

1.Em que ano concluiu o ensino médio? 

Eu conclui os estudos no Eloi em 2013. 

2.  Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

Após a conclusão entrei na Faculdade de Pedagogia e pretendo fazer artes cênicas, 

quando fizer a minha pós graduação. 

3. Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

Foi muito complicado, mas depois de muita pesquisa e conversas com amigos, eu fiz a 

melhor escolha da minha vida, estou adorando a Faculdade é um outro mundo e 

conheci muitas pessoas interessantes e me abriu os olhos para o mercado, pois apesar 

do pouco tempo já consigo ver as coisas de uma forma diferente. 

4. Atualmente trabalha em que área? 

Sou professora e atriz, dou aulas para os pequenos como estagiária e faço alguns 

trabalhos como atriz, amadora mais pretendo seguir a carreira, quando terminar a 

pedagogia vou estudar, para me aperfeiçoar. 

5. Durante o ensino médio, teve alguma orientação na escola para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

Não, a escola não proporcionava orientação, eu que pesquisei com amigos como disse 

e escolhi o meu caminho, que confesso acertei muito, estou feliz com minha escolha. 

6.  Durante o ensino médio, a escola promoveu palestras ou seminários com o 

objetivo da escolha profissional de seus alunos? 

Não, porque a escola não tinha nenhum projeto para incentivar os alunos para o futuro 

profissional. 

7.Após a conclusão do ensino médio, algum representante da escola o procurou 

para obter informação sobre a sua escolha profissional? 

Não, depois que conclui o ensino médio estive na escola algumas vezes com meu 

irmão, más ninguém perguntou nada, muito menos me ligaram. 

8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

Uma vontade enorme de passar um pouco do que sei para as pessoas. “A educação é 

a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. (Nelson Mandela). 

Isso que li foi o meu principal incentivo, aprender e ensinar os outros. 
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9.  O que espera para o seu futuro profissional? 

Espero sempre o meu melhor, poder desempenhar com ética e amor, sem me 

preocupar com um retorno e sim com um novo começo, sei que tenho muito para 

aprender, mas percebo que estou no caminho certo. 
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                                                                   ENTREVISTADO F 

1.Em que ano concluiu o ensino médio? 

 Conclui no ano de 2013 e depois não fiz mais nada, por enquanto. 

2.  Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

Não tive outros estudos, além do ensino médio, pretendo fazer quem sabe no futuro 

alguma coisa que tenha haver com a minha área. 

3. Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

Não estudei outros cursos, por enquanto o que faço aprendi na prática, no dia a dia, não 

tive oportunidade de fazer mais nada, relacionado a estudo. 

4.  Atualmente trabalha em que área? 

Trabalho na área de farmácia de manipulação, faço as anotações e controle dos 

pedidos, gosto de trabalhar neste ramo, quem sabe se eu tiver oportunidade me 

especializo. 

5. Durante o ensino médio, teve alguma orientação na escola para a escolha de 

uma qualificação profissional? 

Sim, tive algumas orientações, mas não coloquei em prática, minha família me orientava 

muito, a escola não que me lembro, acho mesmo que não. 

6.  Durante o ensino médio, a escola promoveu palestras ou seminários com o 

objetivo da escolha profissional de seus alunos? 

Não participei de nenhuma, a escola as vezes fazia alguma coisa, mas não era para me 

orientar sobre as profissões do mercado, pelo menos que eu me lembro, mas não faz 

muito tempo saí do Eloi o ano passado. 

7.Após a conclusão do ensino médio, algum representante da escola o procurou 

para obter informação sobre a sua escolha profissional? 

Vou na escola da família as vezes, e o vice diretor pergunta como estou, más nunca 

recebi a procura de nenhum funcionário para saber sobre minha escolha. 

8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

O principal agente foi minha família e o desejo de obter novos conhecimentos e 

objetivos a fora, por isso pretendo seguir esta área, foi aonde tive oportunidade de 

trabalhar. 
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9.  O que espera para o seu futuro profissional? 

Espero que mais para frente eu possa ter muitos outros conhecimentos, para que eu 

consiga ter uma carreira mais reconhecida. E que eu consiga me realizar não só 

pessoalmente e sim entre meus familiares. Ser um grande exemplo de perseverança e 

conquista. 

 

 

5.3.4 Relatórios de Dados Cruzados 

Estabelecer a localização das ações feitas pela escola e o nível 

hierárquico foi importante para identificar quem decide sobre as ações e 

projetos da unidade escolar, visando à qualificação profissional dos alunos. Os 

resultados mostraram que essas ações atualmente são oferecidas 

principalmente pelas atividades realizadas aos fins de semana por meio da 

equipe da Escola da Família.  

Atualmente a escola não tem nenhum tipo de atividade permanente 

centrada na qualificação profissional, com exceção da Escola da Família que 

realiza cursos nas áreas de informática, artesanato e manicure. 

As atividades e ações realizadas são divulgadas para a comunidade, por 

meio da colaboração dos alunos e de cartazes afixados na escola, assim a 

comunidade fica sabendo dessas atividades, o blog também tem se mostrado 

uma importante fonte de divulgação. 

A escola não possui um programa focado na formação profissional que 

direcione os alunos, sendo os professores os agentes responsáveis  em 

orientá-los.  

A unidade escolar mantém uma parceria com a Fundação Paula Souza; 

porém pouco explorada. Dessa forma não é lembrada pela maioria dos alunos, 

docentes e funcionários. Portanto o destaque é dado aos cursos 

profissionalizantes  pagos pelos alunos oferecidos por instituições da região em 

áreas de idioma e informática. 
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Não há acompanhamento da equipe gestora relacionado em obter 

informações sobre possíveis colocações dos alunos no mercado de trabalho ou 

busca por cursos profissionalizantes. 

A maioria dos alunos trabalha durante o dia em tarefas operacionais e 

dedica-se aos estudos á noite. 

Em relação a palestras e seminários cujo tema seja profissionalização, 

verifica-se que o número de ações ainda é ínfimo; não sendo, assim, lembrado 

pelos entrevistados. 

Quanto aos principais agentes influenciadores na escolha profissional, 

destaca-se a participação dos professores nos aconselhamentos e a 

participação da família. Os alunos asseguram que um futuro profissional 

promissor está relacionado à melhor qualificação profissional e manifestaram o 

interesse em dar continuidade aos estudos, porém a maioria não possui uma 

área definida. 

A estrutura da gestão escolar é descentralizada, desse modo os 

professores podem dar opiniões e sugestões nas ações a serem realizadas. 

Há direção, vice- direção e coordenação que são atuantes em suas 

atividades do cotidiano, entretanto trabalham isoladamente. As mudanças 

ocorridas no PPP são discutidas com um grupo de professores que formam um 

conselho, todavia muitas mudanças são feitas pelo diretor, o responsável pelo 

PPP, e a consulta a esse projeto só poderá ser feita mediante a presença e a 

autorização do diretor. 

A fonte de recursos para qualquer tipo de ações e atividades ocorre 

predominantemente com recursos públicos, uma vez que a escola não recebe 

nenhum tipo de recurso financeiro obtido por meio de empresas ou instituições 

particulares. 

 Atualmente a escola não dispõe de uma pessoa que faça o 

acompanhamento dos alunos egressos para tomar ciência sobre suas 

atividades depois de concluírem o Ensino Médio, sendo que a informação é 
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obtida por meio da manifestação espontânea de ex-alunos que visitam a escola 

ou depoimento de familiares. 

           Na pesquisa documental nos sítios da escola e balanços documentais, 

foi elaborado o quadro abaixo que mostra as ações da escola direcionadas aos 

alunos e à sociedade. Essa é a forma que a escola se relaciona com a 

comunidade em seu entorno. 

Quadro 8 -  Mapeamento das atividades realizadas pela Escola da Família  

ARTE E CULTURA Artesanato 

Artesanato com barbante      

Fontes de estudos - Oficina Cultural 

Aulas de artes bisqui e pintura                     

ATENDIMENTO À COMUNIDADE  Acessa São Paulo 

Redação para todos 

Momento manicure 

Monitoramento de pesquisa na 
Internet 

Orientação nutricional 

Alfabetização de Informática 

Beleza Feminina 

Recreação e lazer-brincando e 
aprendendo 

Educação alimentar 

Alfabetização para adultos 

MEIO AMBIENTE Horta vertical 

ESPORTES 

 

 

Vôlei na escola 

Esportes de quadra 

Ginástica para melhor idade 

Futsal 
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ESPORTES Capoeira 

Jogos de mesa 

Dança aeróbica 

ATIVIDADES DE NIVELAMENTO Reforço de Português 

Reforço de Matemática 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES Curso de Informática 

Curso de manicure 

EDUCAÇÃO Biblioteca aberta  

INCLUSÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA  

Informática básica para necessidades 

especiais. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de pesquisa documental a partir de 
balanços sociais- acesso dia 19/06/2014. 
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Quadro 9 – Relatório de Dados Cruzados 

QUESTÕES DO FORMULÁRIO O QUE SE 

OBJETIVA 

DESCOBRIR 

RESPOSTAS 

OBTIDAS-

ANÁLISES 

Existem algumas ações feitas na 

escola, como, programas, 

Projetos, cursos, eventos e 

outros? 

Identificar se a 

escola propõe 

ações oferecidas 

aos alunos e à 

comunidade.  

Existem 

basicamente as 

ações oferecidas 

pela Escola da 

Família. 

Existe algum tipo de ação 

permanente visando ã qualificação 

profissional? 

Identificar se a 

escola oferece 

algum tipo de ação 

visando à 

qualificação 

profissional do 

aluno. 

Não existe uma 

ação permanente, 

com exceção das 

oferecidas pela 

Escola da Família. 

Há divulgação das ações da 

escola para a comunidade? 

Identificar se as 

ações são 

divulgadas para a 

comunidade 

Existe pouca 

divulgação para a 

comunidade, em 

sua maioria as 

divulgações são 

internas. 

 Se existem, como são feitas 

essas divulgações? 

Identificar se as 

ações são 

divulgadas de 

forma eficaz. 

As divulgações são 

feitas pelos alunos, 

cartazes e blog da 

escola. 

 Para você, existe algum fator que 

direcione as ações escolares com 

visão na formação profissional? 

Identificar se 

algumas ações 

propostas têm um 

direcionamento, 

visando à formação 

profissional do 

Não existe a não ser 

a orientação feita 

pelos professores 

em sala. 
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aluno. 

 Há alguma parceria da escola 

com órgãos municipais, estaduais 

ou federais, visando à formação 

profissional dos alunos? 

Identificar se a 

escola tem alguma 

parceria com 

órgãos públicos 

visando à formação 

profissional do 

aluno. 

Existe, porém pouco 

explorada pela 

gestão, por isso é 

desconhecida pelos 

alunos. 

 Existe algum acompanhamento 

dos diretores para obter 

informações relacionadas a 

colocações profissionais?  

Identificar se existe 

algum 

acompanhamento 

relacionado ao 

futuro profissional 

do aluno. 

Não existe nenhum 

acompanhamento 

da gestão a respeito 

de colocação 

profissional dos 

alunos em curso e 

dos egressos. 

 Existe alguém responsável em 

fazer contatos com instituições que 

ofereçam cursos 

profissionalizantes? 

Identificar se a 

escola busca 

contatos com 

instituições que 

ofereçam cursos 

profissionalizantes 

Sim a direção e vice 

direção 

 Você atua em que área 

profissional? 

Identificar se os 

alunos já trabalham 

ou buscam uma 

colocação 

profissional. 

A maioria dos 

alunos trabalha em 

áreas operacionais 

 Durante o Ensino Médio, teve 

alguma orientação para a escolha 

de uma qualificação profissional? 

Identificar se os 

agentes envolvidos 

na formação dos 

alunos oferecem 

algum tipo de 

orientação para 

Esta orientação é 

pouco trabalhada 

pela gestão, fica a 

cargo de alguns 

professores 

espontaneamente. 
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escolha profissional. 

 Você participou de palestras ou 

seminários com o objetivo 

profissional na escola? 

Identificar se a 

escola oferece 

palestras ou 

seminários com 

objetivo na 

profissionalização 

do aluno. 

Algumas palestras 

são feitas, porém 

com o objetivo da 

venda de cursos 

particulares. 

 Qual o principal agente 

influenciador para a sua escolha 

profissional? 

Identificar se existe 

algum tipo de 

agente influenciador 

na escolha 

profissional dentro 

ou fora do ambiente 

escolar. 

Os principais 

agentes são alguns 

professores e 

familiares 

 O que você espera para o seu 

futuro profissional? 

Identificar qual a 

percepção do aluno 

a respeito do seu 

futuro profissional. 

Os alunos se 

manifestam com o 

objetivo de continuar 

os estudos para 

obter sucesso 

pessoal e 

profissional. 

Como é a estrutura de gestão 

escolar? 

Identificar se a 

estrutura é 

centralizada ou 

descentralizada 

A estrutura mostra 

ser descentralizada. 

Dentro da estrutura escolar, qual é 

o cargo da pessoa responsável 

pelas ações? 

          

Identificar quem é o 

responsável pelas 

ações 

O trio gestor é 
responsável pelas 
ações, diretor, vice-
diretor e 
coordenação. 
 

Há coordenação, direção e vice Verificar se existe Sim existe a 
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direção? uma hierarquia 

atuante. 

hierarquia atuante 

com tarefas do 

cotidiano. 

Todas as atividades e mudanças 

no PPP do curso são submetidas a 

um conselho ou núcleo? 

Identificar se os 

professores 

auxiliam nas 

mudanças do PPP 

da escola. 

Parte das mudanças 

são feitas pelo 

Núcleo, algumas são 

feitas somente pelo 

gestor. 

A fonte de recurso é somente 

pública ou existe alguma parceria 

privada? 

Identificar se existe 

alguma fonte de 

recurso privada. 

Predominantemente 

pública, com 

dificuldades para 

captação de 

recursos. 

Após a conclusão do Ensino 

Médio, algum representante da 

escola o procurou para obter 

informações sobre a sua escolha 

profissional? 

Identificar se algum 
representante da 
escola fez contato 
com os alunos 
egressos para obter 
informações sobre 
suas escolhas 
profissionais 
 

Não há um 
representante da 
escola, que faça 
contato com alunos 
egressos para obter 
informações sobre 
seus destinos 
profissionais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

6    DISCUSSÃO TEMÁTICA  

           A discussão temática foi possibilitada por meio do diálogo entre os 

dados obtidos após a revisão bibliográfica e os dados empíricos coletados com 

objetivo de possibilitar as contribuições a que esta pesquisa se propõe. 

A análise da gestão escolar no Ensino Médio foi o objetivo da pesquisa, 

tendo como foco o papel do gestor de uma escola pública no processo de 

escolha da qualificação profissional dos alunos do Ensino Médio. Para isso foi 

necessário:  

a) analisar as ações e concepções políticas da gestão pela percepção 

do corpo docente e de funcionários da escola;  

b) analisar as ações da gestão visando à qualificação profissional, pela 

visão dos alunos em curso e egressos. 

Os dados coletados foram organizados sob o ponto de vista da 

dimensão humana analisada nos itens 1, 2 e 3 do questionário que trata das 

entrevistas feitas com os professores e funcionários, para se identificar o 

responsável pelas ações da Escola Elói Lacerda e de que forma as pessoas 

participam das ações previstas. 

Na dimensão material, foram observados os recursos físicos de que a 

escola dispõe, destinados às ações visando à qualificação profissional dos 

alunos. No item 5, verifica-se os recursos financeiros para analisar os meios 

com os quais as ações e projetos são realizados. 

Para entender a dimensão sistemática do gestor escolar, foram 

desenvolvidos os itens 4, 6 a 15. Nesses itens, investigam-se as concepções e 

ações do gestor e os seus principais pontos de atenção, o mesmo ocorre no 

questionário de entrevista feita com os alunos nos itens de 1 a 8 e de 10 a 13. 

Identificar o nível hierárquico entre os representantes da escola e a 

estrutura da gestão escolar foi necessário para se verificar o grau de abertura 

em relação ao aceite de opiniões e às sugestões dos professores e dos 

funcionários e, ainda, a autonomia e dependência do gestor de recursos, sejam 
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eles de pessoas, de bens materiais ou financeiros para que as ações sejam 

feitas.  

Observou-se uma gestão descentralizada, havendo diálogo e espaço 

com o propósito de se propor sugestões e opiniões. Como afirma o funcionário 

(A): “Descentralizada, sempre participamos dando sugestões e opiniões”. No 

mesmo item, o entrevistado professor (E) se manifesta: “ Ela é descentralizada, 

pois podemos opinar em várias decisões”. 

As ações realizadas na escola ficam a cargo do trio gestor - diretor, vice-

diretor e coordenação, sendo que o diretor é a pessoa responsável pelas ações 

quando elas ocorrem. 

Referente às atividades e mudanças no PPP e a mobilização dos 

professores na participação dessas mudanças, percebe-se que há um 

envolvimento parcial. Assim, parte das ações e mudanças é feita pela gestão 

sem consultar os professores. Visto que pela falta de tempo ou pela 

centralização de tarefas, o gestor fique com a responsabilidade da mudança, 

porém, ao exercer seu papel de líder, poderia ter a colaboração do corpo 

docente de forma mais eficaz. 

Resgatou-se o diálogo de Luck (2010) sobre a liderança, em que a 

autora destaca a importância do gestor como líder dentro da instituição. Dessa 

forma ele é responsável pela sobrevivência e pelo sucesso das mudanças 

realizadas na instituição de ensino, visando a uma melhoria contínua e 

participativa: 

Chamamos de liderança a um conjunto de fatores associados 
como, por exemplo, a dedicação, a visão, os valores, o 
entusiasmo, a competência e a integridade expressos por 
uma pessoa que inspira os outros a trabalharem 
conjuntamente para atingirem objetivos e metas coletivos.  
Luck (2010, p 33). 

Luck (2010) sugere que os lideres sejam dedicados, tendo visão e 

mostrando os seus valores com entusiasmo, assim inspiram a equipe a 

trabalhar em conjunto com os objetivos e as metas a serem atingidos , tendo 

como fim a coletividade. 



102 

 

De acordo com Valérien (1993, p.15), no que diz respeito à democracia 

da gestão: 

 

O Gestor é cada vez mais obrigado a levar em consideração a 
evolução da ideia de democracia, que conduz o conjunto de 
professores, e mesmo, os agentes locais, à maior 
participação, à maior implicação nas tomadas de decisão.  
 

   

Para o autor é preciso ir além de fazer o trabalho cotidiano. É da 

responsabilidade do gestor a evolução da ideia de democratização da equipe.     

Nesta perspectiva, existe uma condução natural de professores e de 

funcionários à maior participação nas ações e nas possíveis tomadas de 

decisões. 

No que diz respeito aos recursos da escola, os entrevistados afirmaram 

que os recursos são públicos. Nesse sentido, todas as ações realizadas na 

escola somente poderão acontecer se o gestor tiver recursos disponíveis, pois 

não existe uma parceria com instituições externas. 

Em pesquisa documental, não foi encontrado no PPP nenhum anexo de 

parcerias com instituições privadas como nenhum projeto que tenha esse tipo 

de ação. 

             Um dos grandes problemas na educação refere-se ao fato de que a 

escola não está preparada para dar orientações adequadas aos professores e 

alunos sobre possíveis ações com foco na profissionalização do aluno, devido 

à falta de recursos técnicos e financeiros. 

As ações permanentes ocorridas na escola ficam em torno da estrutura 

do programa  Escola da Família, sendo o vice-diretor o responsável. 

Sobre as ações da Escola da Família, existe entre os entrevistados 

pouco conhecimento sobre os cursos profissionalizantes oferecidos, conforme 

os relatos abaixo: 
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 Alunos (J): “que eu conheça, só existe o programa Escola da Familia, 

realizado nos finais de semana.  

Aluno (A): “Sim, os sábados antigamente havia muitos eventos na 

escola, porém infelizmente extintos”. 

Aluno (B): “Sim, existe a Escola da Família, as vezes frequento e pratico 

esportes”. No item 2, o aluno (B) ainda afirma: “Não existe, quando vejo alguma 

ação está voltada para o esporte”. 

Aluno (E): “Sim existe algumas ações aos finais de semana, não tenho o 

costume de acompanhar”. 

Aluno (G):  “Não só existe esporte, na Escola da Família tem a escola de 

Futebol. ” 

As ações são realizadas todos os fins de semana, porém verifica-se que 

poucas ações são destinadas à qualificação profissional do aluno e essas 

ações são pouco divulgadas. 

Segundo a LDB 9394/96 art: 2, a educação tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 

Baseada na LDB; a educação, quando auxiliada por uma gestão para a 

qualificação para o trabalho, acrescenta ao aluno maiores conhecimentos e 

entendimentos sobre as organizações para as quais ele estará sendo 

preparado pela escola e pela família, para ser capaz de conquistar o seu 

espaço social e profissional. 

Estas ações que geram maiores conhecimentos aos alunos devem fazer 

parte do cotidiano do gestor escolar. 

De acordo com Luck (2000, p.11), gestão escolar: 

(...) constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que 
objetiva promover a organização, a mobilização, e a articulação 
de todas as condições materiais e humanas necessárias para 
garantir o avanço dos processos sócios educacionais dos 
estabelecimentos de ensino orientadas para a promoção 
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efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los 
capazes de enfrentar adequadamente os desafios da 
sociedade globalizada e da economia centrada no 
conhecimento.  
 
 

 Para a autora é preciso ir além das atividades organizacionais e 

promover uma mobilização de todas as condições materiais e humanas 

possíveis e necessárias para a orientação do aluno em uma efetiva 

aprendizagem, a fim de enfrentar as dificuldades de um mercado cada vez 

mais globalizado e competitivo.  

Atualmente, a escola não tem nenhum tipo de parceria com órgãos 

municipais, estaduais ou federais para propor cursos profissionalizantes 

gratuitos aos alunos. Algumas instituições particulares locais usam o espaço da 

escola para oferecerem os seus cursos nas áreas de informática e de idiomas. 

Alves (2014) sugere que a gestão e sua equipe estabeleçam uma 

parceria com a função fundamental de organização para que os objetivos 

sejam alcançados.  

          Alves (2014, p 38) diz que: 

(…) Nesse sentido a escola, principalmente a escola 
pública, quando se organizar efetivamente para isso, será uma 
instituição de importância fundamental de nossa sociedade, 
escolarizando a população para exercer seus direitos básicos 
de cidadania, viver em condições menos desiguais, 
contribuindo assim para a transformação social. 

 

Para a autora, a gestão escolar e sua equipe têm a função fundamental 

de se organizar e conseguir os recursos necessários para que sejam atendidos 

os direitos básicos de cidadania, para que o aluno possa viver em condições 

menos desiguais, contribuindo para a transformação social. 

Segundo o professor (E), as ações permanentes são eventuais e 

basicamente no processo de alfabetização contínua e paralela. 
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Há alunos de cursos de bacharelado que fazem parte do programa 

Escola da Família, realizado aos fins de semana com a oferta de aulas de 

reforço de Matemática, Português e Redação. 

Outras ações são realizadas na escola, porém fazem parte do calendário 

escolar e acontecem por iniciativa dos próprios professores, destinadas ao 

conteúdo de sua disciplina, como, visita aos laboratórios da Usp, o projeto 

Cata-Vento da F.D.E (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) e 

Museu da Língua Portuguesa. 

Ainda, conforme o professor (E), os professores procuram que todos os 

projetos e visitações sejam voltados à formação profissional do aluno, porém 

essa não é uma orientação da gestão com a finalidade de estabelecer ligação 

entre as visitas e a profissionalização dos alunos, mas trata-se de uma ação 

individual de alguns professores. Ficou claro que parte dos entrevistados 

desconhece a ligação entre essas ações e a formação profissional deles, 

segundo relato abaixo: 

Funcionário (A): “ Na escola ainda não existe um link de atividades com 

formação profissional do aluno. ” 

Professor (B): “ Sim os projetos conduzidos pelos coordenadores e a 

Escola da Família.   

Segundo Luck (2010), devido à cultura burocrática e centralizadora da 

organização escolar e do sistema de ensino brasileiro, o mais comum é a 

queixa de gestores escolares de que têm de fazer tudo sozinhos e, em muitos 

casos, não encontram apoio para o desenvolvimento de novos projetos. 

             Tendo em vista o acompanhamento de alunos e de alunos egressos, 

realizado pela gestão escolar, constata-se que não existe uma pessoa 

responsável em trazer informação à escola sobre a colocação profissional 

desses alunos. De forma que os dirigentes da escola não são cientes do 

caminho tomado pelos alunos ao concluírem o Ensino Médio. 
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       “A sociedade é uma grande festa e as pessoas podem ou não serem 

convidadas” (GALLI, 2003). A educação será a principal porta de acesso à 

sociedade; se o indivíduo tiver acesso a ela como um ser participante, a 

escola teve sua função cumprida. 

            Segundo a autora, a participação da escola, no acompanhamento e 

formação do indivíduo é fundamental para o seu acesso à sociedade. 

            Este acompanhamento não existe, porém o Blog da escola demonstra 

que alguns ex-alunos procuram contato com professores e colegas de sala 

para rever pessoas conhecidas e socializar as informações sejam pessoais ou 

profissionais. 

.      As ações permanentes e pontuais aproximam-se de prestações de 

serviços oferecidas à comunidade. A prática de ações relacionadas à 

qualificação dos alunos é prevista, porém pouco colocada em prática e, quando 

existe, é pouco propagada, uma vez que essas divulgações são internas e, 

precariamente, externas. 

Verifica-se, por meio da Legislação vigente e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, que os Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas devem conter tópicos que levem o aluno concluinte do Ensino Médio a  

ter uma visão crítica e analítica do seu papel de cidadão e de seu espaço na 

sociedade, através de suas competências  desenvolvidas, para que possa 

entender e participar dos processos de crescimento das organizações de 

diversos segmentos 

Segundo a LDB : 

            Art.4º As unidades escolares que ministram esta etapa da educação 

básica devem estruturar os seus Projetos políticos pedagógicos considerando 

as finalidades previstas na Lei 9.394/ 96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). 

           Dentre alguns fatores limitadores das ações estão os recursos 

financeiros, uma vez que a gestão não procura parcerias com empresas e 

instituições na região. E dentre as principais potencialidades que poderiam ser 
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desenvolvidas estão os alunos, pois muitos procuram os seus espaços na 

sociedade mesmo que muitas vezes estejam sozinhos.  
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de problematizar a gestão escolar para a 

qualificação profissional no Ensino Médio em uma escola pública estadual na 

periferia de Osasco.  

Para entender as funções do gestor escolar, a importância da 

qualificação profissional e o ambiente escolar no Ensino Médio, buscou-se a 

compreensão sobre o tema para ser problematizado em um contexto 

organizacional. 

A trajetória de leituras, a participação em eventos da escola, a 

convivência com os alunos, os professores, os gestores e os funcionários, 

contribuíram para concluir que é um tema com necessidades constantes de 

pesquisa e construção. 

As entrevistas realizadas com professores, funcionários, alunos em 

curso e egressos, apontam algumas deficiências na gestão escolar, como, a 

falta de palestras e cursos visando à qualificação profissional, a necessidade 

de uma parceria com as empresas da região objetivando a captação de 

recursos para a realização de ações, como, cursos profissionalizantes e 

projetos que poderiam ser discutidos entre os alunos, despertando seus 

interesses pelo mercado de trabalho. Deste modo, verifica-se que essas 

deficiências poderiam transformar-se em possíveis temas de interesse da 

comunidade científica. 

           A gestão escolar e a sua importância para o futuro profissional do aluno 

desafiam a escola a ir além de suas ações e de suas práticas previstas em seu 

PPP e aproximar-se dos alunos e da sociedade de forma participativa com a 

finalidade de transformações. No entanto, antes de ir além, o gestor precisa ser 

reconhecido e valorizado como um interlocutor que pode aproximar o aluno de 

melhor condição social e econômica por meio de sua escolha profissional. 
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Verificou-se que a escola tem grande dependência das atividades 

desenvolvidas pela Escola da Família, porém a gestão não faz um 

aproveitamento dessa estrutura de maneira planejada e eficaz. A falta de 

aproveitamento das atividades desenvolvidas na Escola da Família poderia 

também ser um tema explorado em futuras pesquisas, tendo em vista que hoje 

no estado de São paulo o programa atende 619 municípios e 2.685 

estabelecimentos escolares, segundo informações publicadas pelo Governo do 

estado no site da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação). 

Os cursos profissionalizantes oferecidos aos fins-de-semana, como, 

informática, artesanato e manicure, são pouco divulgados e não existe um 

planejamento de ampliação dos cursos de profissionalização, tampouco a 

busca por parcerias com as empresas privadas e a comunidade local. 

O futuro profissional dos alunos não é acompanhado de forma eficaz e 

sistemática pelos representantes da escola para dimensionar quais são as 

necessidades de profissionalização desses alunos. Essa ação poderia auxiliar 

a inserção dos ex-alunos do Ensino Médio à profissionalização. 

É notório que boa parte dos alunos entrevistados depende de seus 

próprios recursos para se profissionalizar, uma vez que não podem contar com 

recursos advindos de sua família. Se a gestão escolar propusesse ações 

eficazes no sentido da qualificação profissional dos alunos, estes teriam a 

possibilidade de se colocarem com melhores perspectivas no mercado de 

trabalho. 

Os jovens recebem poucas orientações relacionadas ao mercado de 

trabalho e à profissionalização, esse direcionamento se dá por meio da ajuda 

de alguns professores em sala de aula e não pela gestão escolar. 

A participação dos alunos em palestras e seminários, para terem contato 

com a realidade do mercado de trabalho e com as mudanças ocorridas nas 

organizações, é praticamente zero. Pois esta seria uma forma de eles 

dialogarem com seus colegas e professores e, partir daí, criarem um 

amadurecimento de análises e críticas acerca da escolha profissional. 
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Uma gestão escolar de estruturas organizacionais, de ações, de projetos 

ou de pessoas, deve respeitar os limites e sugestões de seus colaboradores, 

para proporcionar aos seus alunos formação a partir de condições básicas de 

inserção, seja ela social ou econômica.  

A contribuição que a escola pode dar aos alunos é a de formar pessoas 

que sejam capazes de construir condições sociais e não simplesmente aceitar 

as impostas e, acima de tudo, dar condições para o aluno perceber, criar e ter 

contato com diversos contextos diferentes.  

A necessidade de uma gestão escolar atenta aos movimentos que 

cercam a sociedade e o mercado profissional é uma necessidade estratégica 

para além do cumprimento das tarefas básicas do cotidiano escolar.  

Pensar no atual perfil do aluno, na sua geração, em suas formas de 

aprendizagem, na atualização de suas necessidades profissionais, nas práticas 

e nos objetivos dos Projetos Políticos Pedagógicos são questões de urgência 

social que poderiam suscitar novos temas de futuras pesquisas.  

Muitas questões foram respondidas com esta pesquisa e muitas outras 

surgiram durante o percurso de investigação, que serão capazes de constituir 

várias propostas para estudos a serem realizados, entre tantas outras que 

surgirão. 
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 ANEXO  A- TERMO  

 

               UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO- UMESP 

 

              TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

EU,   ____________________________________________________ 

RG  nº _____________________  CPF_________________________ 

          

          Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo : O PAPEL DO GESTOR 

ESCOLAR NO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

ALUNOS NO ENSINO MÉDIO-UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA ESTADUAL PAULISTA. 

          Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como 

sujeito.Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de 

esclarecimentos permanente referente ao que tange minha pessoa. 

           Ficou esclarecido também, que tenho o direito de retirar meu 

consentimento de participar desta pesquisa, antes ou durante o evento, sem 

prejuizos ou penalidades a minha pessoa. 

       Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicação da pesquisa : 

 

Osasco, ______ de ___________de 2014 

 

Participante:                                                     Pesquisador : 

_______________________                          __________________________   
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  APÊNDICE   -  ROTEIRO  PARA  ENTREVISTAS 

                                  ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

                                  SOBRE O ALUNO ENTREVISTADO 

Nome:   ______________________________________________ 

Idade:  ______________________________________________ 

Nível de escolaridade: __________________________________ 

Nome da Instituição de ensino: ____________________________ 

Telefone para contato: __________________________________ 

                                               QUESTIONÁRIO  

 1. Existem algumas ações feitas na escola, como, programas, projetos, 

cursos, eventos e outros? 

2.. Existe algum tipo de ação permanente, visando à qualificação 

profissional? 

3.  Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 

4.   Se existem, como são feitas essas divulgações? 

5.  Para você, existe algum fator que direcione as ações escolares com visão 

na formação profissional? 

6. Há alguma parceria da escola com órgãos municipais, estaduais ou 

federais, visando à formação profissional dos alunos? 

7. Existe algum acompanhamento dos diretores, para obter informações       

relacionadas a colocações profissionais?  

8.  Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que 

ofereçam cursos profissionalizantes? 
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     9.  Atualmente você atua em que área profissional? 

 10.  Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 

qualificação profissional. 

 11.  Você participou de palestras ou seminários com objetivo profissional na      

escola? 

12.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

13.  O que você espera para o seu futuro profissional? 

                      

                               SOBRE O PROFESSOR E FUNCIONÁRIO 

Nome: _______________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

Nível de escolaridade: ____________________________________________ 

Trabalha na Instituição desde: _____________________________________ 

Formação Acadêmica: ___________________________________________ 

Caso haja necessidade, permite contatá-lo (a) para eventuais dúvidas? _____ 

Telefone: ____________________________________________________ 

                                                QUESTIONÁRIO 

1.  Como é a estrutura de gestão escolar? Centralizada, descentralizada? 

2.  Dentro da estrutura escolar, qual é o cargo da pessoa responsável pelas 

ações?                       

3.  Há coordenação, direção e vice- direção? 

4.  Todas as atividades e mudanças no Projeto Político do Curso são 

submetidas a um conselho ou núcleo? 
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5. A fonte de recursos é somente pública ou existe alguma parceria privada? 

6.  Existem ações feitas na escola, como, programas, projetos, cursos, 

eventos e outros? 

7.   Há algum tipo de ação permanente? 

8.   Há divulgação das ações da escola para a comunidade? 

9.   Se há, como são feitas estas divulgações? 

10.  Por quem são realizados os contatos com a comunidade sobre as 

possíveis ações? 

11.  Em quais áreas são desenvolvidas as ações? 

12. Existe alguma concepção que direciona as ações com visão na formação 

profissional? 

13. Existe alguma parceria com órgãos municipais, estaduais ou federais, 

visando à formação profissional dos alunos? 

14. Existe acompanhamento dos alunos egressos para que eles possam 

obter informações relacionadas a colocações profissionais? 

15.  Existe alguém responsável em fazer contatos com instituições que 

oferecem cursos profissionalizantes? 

                  

              

 

 

 



120 

 

                 SOBRE OS ALUNOS ENTREVISTADOS EGRESSOS   

                                    

Nome:   _______________________________________________________ 

Idade:  ________________________________________________________ 

Nível de escolaridade: _____________________________________________ 

Nome da instituição de ensino onde cursou o Ensino Médio ______________ 

Qual o ano de conclusão ___________________________________________ 

Telefone para contato______________________________________________ 

                                                    QUESTIONÁRIO 

1.  Em que ano concluiu o Ensino Médio? 

2.  Após a conclusão, qual a sequência de seus estudos? 

3.  Caso tenha estudado cursos profissionais ou bacharelados, como foi o 

processo de escolha? 

4.  Atualmente trabalha em que área? 

5.  Durante o Ensino Médio, teve alguma orientação para a escolha de uma 

qualificação profissional? 

6. Durante o Ensino Médio, a escola promoveu palestras ou seminários com 

objetivo da escolha profissional de seus alunos. 

7.  Após a conclusão do Ensino Médio, algum representante da escola o 

procurou para obter informações sobre a sua escolha profissional? 

    8.  Qual o principal agente influenciador para a sua escolha profissional? 

    9.  O que você espera do seu futuro profissional? 


