
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

Carta e questionário enviados 
 

na primeira etapa da pesquisa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

U n i v e r s i d a d e  d e  S ã o  P a u l o   

F a c u l d a d e  d e  E d u c a ç ã o  
 

  São Paulo, dd/mm/aaaa. 

 

Prezado Professor, 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa que tem por objetivo 
investigar as experiências de homens que fizeram carreira administrativa no 
magistério público no estado de São Paulo. Esse trabalho pretende ser 
desenvolvido por meio da realização de entrevistas e, também, de análises 
documentais, tais como textos normativos que orientaram as práticas dos diferentes 
profissionais da esfera administrativa, bem como relatórios produzidos por inspetores, 
supervisores e diretores ao longo das décadas de 1950 a 1980, no nosso estado. A 
legislação vigente à época, bem como cartas, ofícios e outros registros elaborados 
pelos profissionais nesse período também deverão ser estudados.   

Por meio de indicações do CPP / da APEOESP / da Diretoria de 
Ensino de sua região, localizamos o seu nome, razão pela qual estamos lhe dirigindo 
esta carta e um questionário, na expectativa de que o senhor possa colaborar 
conosco. 

Sendo assim, o senhor pode nos ajudar de duas maneiras: 

1. Respondendo o questionário e devolvendo-o no envelope que já se 
encontra endereçado; e 

2.a. Concedendo-nos uma entrevista (após a devolução do 
questionário), em data e local a serem combinados

1
, caso o senhor disponha 

de alguns dos documentos acima mencionados e possa nos relatar como era 
o processo de elaboração dos mesmos; ou 

2.b. Informando-nos, se tais documentos não tiverem sido guardados 
pelo senhor, onde poderíamos encontrá-los atualmente ou, caso eles não 
existam mais, o que poderia ter acontecido com eles.  

Gostaríamos de informá-lo que na pesquisa o nome dos participantes 
será mantido em sigilo. Esperando contar com sua valiosa colaboração, agradecemos 
desde já sua atenção. Se desejar maiores informações, entre em contato conosco 
através dos telefones ou e-mails informados abaixo.  

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

Profª. Dra. Belmira Oliveira Bueno  Daiane Antunes Vieira Pincinato 

   (Professora Titular da FEUSP)   (Aluna de Doutorado da FEUSP)  
     

 
 

__________________ 
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Na c idade em que o senhor res ide.  



       

QUESTIONÁRIO* 
 
 

1 – Nome: ........................................................................................................................... 

 

2 – Local e data de nascimento: ....................................................................................... 

  

3 – Estado Civil: ................................................................................................................ 

 

4 – Que cursos específicos de formação de professores o sr. fez e quando? 

 (  ) Normal   De 19........    a    19........ 
 (  ) Pedagogia   De 19........    a    19........ 
 (  ) Outros: ............................................................................................................... 

 ................................................................................................................................. 

 

5 – Com quantos anos formou-se professor?.................................................................. 

 

6 – Que motivos o levou a escolher este campo profissional? ....................................... 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

7 – Seu início na profissão docente se deu em 19........., quando o sr. tinha .......... 

anos, lecionando em que grau de ensino:   

 (  ) pré-escola         
(  ) ensino primário  (  ) ginásio 
(  ) 1º grau   (  ) 2º grau  

 

8 – Por quantos anos o sr. trabalhou na rede pública como professor? 

 .............. anos (como não efetivo) 

 .............. anos (como efetivo) 

 Total: ............. anos. 

 

                                                 
* Utilize o verso quando o espaço não for suficiente, colocando à frente o número da 
pergunta.  



       

9 – Em que ano o sr. se efetivou no magistério público de São Paulo? Em 19............. 

 

10 - O sr. teve (ou ainda tem) alguma experiência no ensino privado? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

11 – Em que ano o sr. passou a exercer cargos administrativos no magistério 

público? Em 19.........., no cargo de ................................................................................... 

 

12 – Quais cargos exerceu e por quanto tempo cada um: 

(  ) Diretor,  por ............................. anos;    (  ) Delegado de Ensino,  por ........... anos; 

(  ) Assistente de Diretor, por ........ anos;    (  ) Delegado Regional, por ............. anos; 

(  ) Inspetor,  por ........................... anos;    (  ) Supervisor,  por .......................... anos; 

(  ) Outros. Quais? E por quantos anos cada? ..................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 

13 – Na sua opinião, que tipo de aspirações favoreceu para que, no passado, os 

homens se dirigissem prioritariamente para as carreiras administrativas do 

magistério? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

14 – Em que momento e de que modo esse quadro começa a se reverter? Em 

outras palavras, em que momento o sr. acredita que se tornou mais nítido o 

desinteresse dos homens também por essas carreiras? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 



       

15 – O sr. acredita que antigamente os textos legais e os discursos vigentes à época 

tentavam imprimir nos homens algum tipo de direcionamento aos cargos 

considerados masculinos? Se sim, como isso aparecia nas leis?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

16 – Dentre as várias atividades que o ocupavam na esfera administrativa, qual o 

tempo que era reservado ao conhecimento, à análise e ao estudo das leis referentes 

ao magistério? O que o levava a buscá-las? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

17 – Como o sr. tomava conhecimento dos regimentos, estatutos e leis referentes à 

função que desempenhava? Era por meio da leitura dos próprios documentos 

legais ou era por intermédio de outras vias, como pelos sindicatos, pelos noticiários 

ou conversas? Qual era mais freqüente? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

18 – Qual era o seu estilo administrativo? Muito ou pouco apegado às leis? 



       

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

19 – O sr., em algum momento de sua profissão, elaborou relatórios sobre as 

atividades que desempenhava? Se sim, qual era a finalidade dessa prática? E para 

onde iam e para quem eram entregues esses relatórios? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

20 – O sr. dispõe de cópias de relatórios, ou quaisquer documentos similares, que 

tenham sido elaborados pelo sr. em cumprimento à legislação?  

(  ) Sim.       (  ) Não. 

O sr. aceita conceder-nos uma   O sr. saberia, então, onde é possível 

entrevista?  (  ) Sim*    (  ) Não   localizá-los nos dias atuais? 

* Por  favor,  deixe-nos  o número    ........................................................... 

de seu telefone para que possamos    ........................................................... 

entrar em contato.      ........................................................... 

Tel.: ....................................    ........................................................... 

 
 
 

     
Muito obrigada pela colaboração! 

 


