
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
 

Carta e questionário enviados aos 
 

Assessores Técnicos Jurídico 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

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. 

 

 

Ilmo(a) Sr(a) Dirigente, 

 

 

Sou aluna de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP e 
encontro-me atualmente em vias de concluir minha tese de doutorado, cujo tema 
central corresponde ao estudo das experiências de homens que fizeram carreira 
administrativa no magistério público, no estado de São Paulo, entre as décadas de 
1950 a 1980. 

Há algum tempo atrás, quando ainda estava iniciando minha 
pesquisa, entrei em contato com esta Diretoria para solicitar informações sobre o 
paradeiro de alguns documentos antigos, tais como relatórios produzidos pelos 
antigos inspetores escolares ou pelos supervisores de ensino que trabalharam àquela 
época. Na ocasião, fui informada de que nada mais restava neste local, bem como em 
nenhuma das Diretorias de Ensino da capital, do interior ou do litoral. 

Visando a dar continuidade à minha investigação, fui levada a 
encontrar novos caminhos e é por esta razão que venho novamente à sua presença, 
pois gostaria de mais uma vez solicitar sua preciosa colaboração. Ocorre que, por 
meio de uma entrevista que realizei com o Sr. Damião Pereira, Assessor Jurídico da 
CEI, fui informada de que existe nas Diretorias de Ensino a função de Assistente 
Técnico Jurídico. Por esta razão, gostaria de pedir-lhe o favor de encaminhar ao 
Assessor Técnico Jurídico desta unidade o questionário que estou lhe enviando 
em anexo (independentemente do sexo).  

Vale ressaltar que o Sr. Damião, além de estar a par desta pesquisa 
e poder confirmar a seriedade da mesma, foi quem me forneceu o endereço de todas 
as Diretorias de Ensino do interior de São Paulo.  

Gostaria, finalmente, de informá-lo(a) que na pesquisa o nome dos 
participantes será mantido em sigilo. Esperando contar com sua valiosa colaboração, 
agradeço desde já sua atenção. Se desejar maiores informações, entre em contato 
comigo ou com minha orientadora 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) 



     

QUESTIONÁRIO* 
 

1 – Nome: .............................................................. Sexo: Masc. (  )   Fem. (  ) 

2 – Data de nascimento: ................................................................................. 

3 – Que cursos específicos de formação de professores você fez e quando? 

 (  ) Normal   De 19........    a    19........ 
 (  ) Pedagogia  De 19........    a    19........ 
 (  ) Outros:............................................................................................. 
......................................................................................................................... 
  (  ) Não realizei este tipo de curso. 

 

4 – Quais motivos o(a) levaram a escolher este campo profissional? 

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

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

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

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

 

5 – Você exerceu cargos administrativos no magistério público? Se sim, em 

que ano começou e em qual cargo? ................................................................. 

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

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

 

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

(  ) Diretor(a),  por .............. anos;    (  ) Outros. Quais? ........................... 

(  ) Assistente de Diretor,       ......................................................... 

      por .......... anos;      ......................................................... 

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

 

7 – Você realizou o curso de Direito? Se sim, quando e em que instituição? 

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

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

 

 

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



     

8 – Quais motivos o(a) levaram a buscar também essa formação? ............................. 

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

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

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

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

 

9 – Desde quando você exerce a função de Assessor Técnico Jurídico? Como 

ocorreu a sua indicação para esse trabalho?................................................... 

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

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

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

 

10 – Qual a percepção que você formou sobre si mesmo(a) como 

profissional do magistério e, de modo especial, sobre sua atuação como 

assessor técnico jurídico? Fale livremente. ..................................................... 

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

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

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

 

Muito obrigada pela colaboração! 

  

 


