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RESUMO
Esta investigação trata sobre a Gestão da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o foco na
importância do papel exercido pelos gestores educacionais na definição do seu lugar de
educadores de jovens e adultos na instituição SENAC-Bahia, na perspectiva de saber se a
gestão de algumas unidades do SENAC contribui para a efetividade da educação profissional
de jovens e adultos no estado da Bahia. O objetivo principal é analisar os fatores da gestão
educacional que podem contribuir para a efetividade da educação profissional de jovens e
adultos no SENAC-Bahia. Os objetivos específicos são: identificar os elementos técnicos,
administrativos e pedagógicos da gestão educacional presentes nos documentos norteadores
institucionais do SENAC; analisar os fatores que podem interferir na gestão educacional,
relacionando-os com os resultados alcançados por unidades do SENAC-Bahia; e construir um
modelo de instrumento de acompanhamento da gestão educacional que contribua para a
efetividade da educação desenvolvida. Nesta perspectiva, apoiada nos estudos de Gil (2019),
Prodanov (2013) e Ibiapina (2009), elegemos a pesquisa aplicada como percurso
metodológico através de uma abordagem qualitativa. Como dispositivo estratégico, utilizamos
a pesquisa colaborativa, e, como técnicas de coleta de dados e informações, a análise
documental, a aplicação de questionário e os encontros virtuais para a realização de
entrevistas semiestruturadas e de sessões de diálogos. Com base em autores como Paiva
(2019), Weinberg (2014), Lück (2017) e Dornelas (2019), reportados na pesquisa, os
resultados que obtivemos indicam que fatores como infra-estrutura, recursos financeiros,
equipe preparada e estimulada, e planejamento alinhado e articulado das ações interferem
diretamente no desenvolvimento educacional e consequentemente resultam em uma
aprendizagem mais significativa na EJA.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação profissional. Gestão Educacional.

ABSTRACT
This investigation deals with the Management of Youth and Adult Education (EJA), with a
focus on the importance of the role played by educational managers in defining their place as
educators of youth and adults at the SENAC-Bahia institution, in the perspective of knowing
if management of some SENAC units contributes to the effectiveness of professional
education for young people and adults in the state of Bahia. The main objective is to analyze
the factors of educational management that can contribute to the effectiveness of professional
education for young people and adults at SENAC-Bahia. The specific objectives are: to
identify the technical, administrative and pedagogical elements of educational management
present in the institutional guiding documents of SENAC; analyze the factors that may
interfere in educational management, relating them to the results achieved by SENAC-Bahia
units; and build a model of an instrument for monitoring educational management that
contributes to the effectiveness of the developed education. In this perspective, supported by
studies by Gil (2019), Prodanov (2013) and Ibiapina (2009), we chose applied research as a
methodological path through a qualitative approach. As a strategic device, we use
collaborative research, and, as techniques for collecting data and information, document
analysis, the application of a questionnaire and virtual meeting to conduct semi-structured
interviews and dialogue sessions. Based on authors such as Paiva (2019), Weinberg (2014),
Lück (2017) and Dornelas (2019), reported in the survey, the results we obtained indicate that
factors such as infrastructure, financial resources, prepared and stimulated staff, and aligned
and articulated planning of actions directly interfere in educational development and
consequently result in more meaningful learning in EJA.
Keywords: Youth and Adult Education. Professional education. Educational management.
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1 INTRODUÇÃO

Iniciamos esta introdução apresentando a trajetória da pesquisadora e a sua
interlocução com o tema desse trabalho, ao assumir o desafio de articular o conhecimento que
tem da instituição em que atua como profissional e a necessidade de buscar aperfeiçoar essa
prática de modo a permitir uma maior contribuição social da instituição para com seu maior
público – os jovens e adultos que buscam uma educação profissional inclusiva.
Logo após a conclusão dos cursos de Filosofia na Universidade Católica de Salvador
em 1986 e de Pedagogia na Universidade Federal da Bahia em 1988, senti-me interessada em
dar continuidade aos estudos por meio do desenvolvimento de pesquisa através da realização
de um mestrado acadêmico, mas, como mãe de dois filhos pequenos que me solicitavam
atenção, e considerando ainda as necessidades financeiras, me encaminhei para o mundo do
trabalho, guardando esse desejo para outra oportunidade.
Iniciei minha trajetória profissional no SENAC, em 1989, na função de instrutora,
durante quase 02 anos, desenvolvendo aulas de Relações Interpessoais, Dinâmicas de Grupo e
Relações Humanas no Trabalho, para alunos de cursos de qualificação profissional e de
habilitação técnica de diversas áreas de formação profissional, o que me permitiu vivenciar de
perto os anseios de jovens em busca de realizar o sonho de seu primeiro emprego e de adultos
que vinham se aperfeiçoar para manter-se ou reintegrar-se ao mercado de trabalho.
Na finalidade de uma instituição de educação profissional, como mostra Kuenzer e
Grabowski (2006), existe um vínculo direto com a vida produtiva, de forma a contribuir para
que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. E, nesse
sentido, Moura (2014) aponta para o grande desafio de formar pessoas que, além da
competência técnica, possam compreender as relações sociais e produtivas com compromisso
ético e político, o que nos conduz à posição de que, nesse contexto, o papel do instrutor é de
articular saberes, habilidades e atitudes que possam desenvolver competências nas pessoas, de
modo a influir na formação do cidadão que possa transformar a sociedade.
Após desempenhar a função de instrutora, atuei como estagiária de Supervisão
Pedagógica e logo em seguida fui contratada para essa função, na qual tive a oportunidade de,
no decorrer de sete anos, acompanhar o trabalho desenvolvido por instrutores de diversos
cursos e de diferentes áreas, auxiliando-os na elaboração de cursos, no planejamento das
aulas, na avaliação e validação do material didático, na seleção de alunos e na elaboração de
relatório final de cursos. Nesse trabalho, aprofundei meu conhecimento em métodos e
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técnicas de desenvolvimento do processo de aprendizagem, bem como o conhecimento acerca
da instituição e da diversidade de perfil dos alunos que buscavam a instituição como
mecanismo para alcançar o primeiro emprego ou para obter promoção de formação
continuada.
Paralelo a esse processo, em 1991 ingressei na Rede Estadual de Ensino, por meio de
concurso público estadual, como professora do antigo Magistério, função que passei a
desempenhar no turno noturno, sem descontinuar a minha atuação no SENAC. Após três anos
do meu ingresso, ocorreu a extinção dessa função, o que me fez passar a atuar como
Coordenadora Pedagógica por cerca de 19 anos na educação básica, no Tempo de Aprender e
na Comissão Permanente de Avaliação (CPA) do ensino médio (projetos destinados à
educação de trabalhadores). Nesses dezenove anos como Coordenadora Pedagógica em escola
pública, vivenciei uma experiência diferente da minha atuação como Supervisora Pedagógica
do SENAC, não só pela diferença entre as infraestruturas que as instituições oferecem, mas
principalmente pela importância dada à função pedagógica nas instituições. Como a maioria
dos profissionais que leciona na educação profissional no SENAC não fez cursos de
licenciatura, ou seja, falta na formação a parte pedagógica e didática, o papel da supervisão
pedagógica no contexto da instituição SENAC assume relevância para o cumprimento da
missão institucional.
Ao caracterizar a centralidade da função do gestor pedagógico dentro do contexto
escolar, Lück (2008) destaca o papel desse profissional, afirmando tratar-se do mais
importante por estar diretamente associado à promoção da aprendizagem e à formação dos
alunos, uma vez que cuida da sistematização e das condições que promovem a aprendizagem.
Destaca-se, então, a relevante contribuição do supervisor ou coordenador pedagógico para a
organização de uma escola inclusiva, preocupada com o desenvolvimento de pessoas
enquanto seres humanos e merecedores de qualidade de vida.
Historicamente a função de supervisor está atrelada à figura do inspetor, mas sempre
busquei, na minha trajetória, exercer um trabalho comprometido com a ética, que se baseava
no respeito às diferenças e na constante escuta das pessoas, por entender que o trabalho de
educar é um trabalho coletivo, que deve voltar-se para a autonomia das pessoas e da equipe.
Tratava-se, então, de acreditar na importância do papel do supervisor pedagógico como
agente que visa à percepção das contradições existentes entre o fazer pedagógico e a proposta
pedagógica em prol do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa que promova a
superação dessas contradições.
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Posteriormente, após a extinção da escola em que atuava, fui removida para outra
escola a fim de atuar na função de professora e, desde então, estou atuando como professora
na Educação de Jovens Adultos em uma escola pública estadual de Salvador. Essa atuação
como professora de EJA constantemente me inquietava e me fazia pensar na afirmação de
Freire (1983), ao dizer que só o homem como ser que trabalha e que tem um pensamentolinguagem é capaz de refletir sobre si mesmo e sua atividade e assim se fazer um ser da
práxis, um ser de decisão. E me perguntava: quais são os meus limites, quais as minhas
possibilidades? Afinal, enquanto educadora, preciso refletir e sistematizar minha prática,
apoiada em uma fundamentação teórica.
Ao buscar esses fundamentos me deparei com diversos autores que, assim como
Freire, abordam a questão do trabalho de ser professor, a exemplo de Paiva (2012, p. 87) que
afirma o quanto os educadores são, do mesmo modo, sujeitos em processo de aprendizagem
por toda a vida. Isso reforçou em mim, enquanto educadora, o desejo incansável da eterna
busca de novos conhecimentos, sob a ótica não apenas do acúmulo de saberes por si só, mas
da organização e das relações possíveis destes saberes para lhes dar sentidos, na expectativa
de que, dessa forma, fosse possível contribuir para a continuidade da humanidade nos seus
aspectos intelectuais. Em outros termos, tratava-se do desejo de tomar como referência o
conceito de educação como um processo permanente e contínuo e aplicá-lo na minha
formação e na minha atuação como professora.
Ao pensar que a educação tem como missão contribuir para o desenvolvimento “[...]
de uma cultura que permita compreender nossa condição, e nos ajude a viver, e que favoreça
ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre”, como nos aponta Morin (2011, p. 11),
significa dizer que a educação deve partir do cotidiano, das experiências e do itinerário
educativo do indivíduo. Somente deste modo, partindo do universo próprio do indivíduo, para
que se alcance, de fato, um aprendizado consistente, capaz de promover o desenvolvimento de
uma reflexão crítica, interativa e ampliada do homem sobre si mesmo e sobre sua relação com
o mundo.
Ainda no SENAC, fui convidada para trabalhar em outro setor, como Analista Técnico
Educacional, no setor responsável pela coordenação do planejamento estratégico e do
desenvolvimento educacional das unidades do SENAC-Bahia, no qual desempenhei, como
técnica, a realização de pesquisas, a coordenação de projetos, o acompanhamento da produção
educacional e a elaboração de relatórios técnicos, o que me permitiu uma ampliação do meu
conhecimento da instituição e da educação profissional.
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No ano de 2003, tentei me aproximar mais uma vez do mundo acadêmico, cursando
como aluna especial a disciplina Educação e Trabalho, do Mestrado em Educação da
Faculdade de Educação da UFBA. Porém, não consegui dar continuidade a essa caminhada,
por conta da pesada jornada laboral. E assim, como mostra Duarte Júnior (2004) em seu livro
intitulado O que é realidade, quando considera a estranha dialética que rege o mundo, me vi
como um ser que cria a sua própria realidade no interior das instituições em que trabalha, as
quais me oferecem uma estrutura social ao mesmo tempo em que me condicionam.
Continuando minha trajetória, em 2016 fui designada a atuar como gestora da
Gerência de Planejamento e Desenvolvimento (GEPED), para coordenar um grupo de quatro
técnicos na realização das principais atividades de: atendimento das demandas das diretorias
quanto ao planejamento estratégico, desenvolvimento de tecnologias dos programas
educacionais, gestão da produção, gestão dos contratos e convênios, elaboração de projetos
para implantação de novas unidades e elaboração de Relatórios de Gestão conforme as
normas e políticas da instituição.
Foi justamente dessa atuação que me vi seduzida pela realização de um desejo
adormecido de ser pesquisadora, associado à inquietação em mim provocada não só pela
minha atuação no SENAC, mas também por deparar-me com o constante questionamento de
auditorias que atualmente têm buscado avaliar a atuação do SENAC no que concerne não só
às questões contábeis e financeiras. Busco ainda verificar a eficácia e a eficiência de minha
função finalística de desenvolvimento de educação profissional, além de associar o
sentimento de impotência que tenho ao deparar-me com a perspectiva vazia de futuro dos
jovens e adultos da escola em que atuo como professora de História.
Entender os alunos do SENAC enquanto sujeitos da EJA que buscam o exercício de
seus direitos de educar-se ao longo da vida e de refletir sobre sua diversidade é uma postura
fundamental para assumir o desafio de aproximar-me desses sujeitos e, por conseguinte, rever
minha prática profissional de educadora, na perspectiva de desenvolver uma formação
emancipatória. Isso é demonstrado por Arroyo (2017), quando traz a necessidade de
desconstruir as pedagogias de dominação que legitimaram esses sujeitos como subordinados.
Levando em consideração a necessidade da formação continuada, que é agregada à
oportunidade de realização de um mestrado profissional que, segundo a Portaria do MEC no
389 de 2017, trata de uma modalidade de pós-graduação Stricto Sensu que tem como principal
objetivo: “[...] capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional
avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais,
organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho” (BRASIL, 2017, p. 61), busquei o
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Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos
(MPEJA), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Através dele, vislumbrei a melhoria do desenvolvimento do meu trabalho na
perspectiva da possibilidade de contribuir para o avanço de uma educação que promova de
forma efetiva a inserção de jovens e adultos no mundo do trabalho e também na sociedade em
que vivem. Assim, a partir do relato da trajetória profissional, fica evidente a proximidade da
experiência da pesquisadora com a temática da pesquisa, pois considera o processo de
construção de sua própria identidade a partir da reflexão sobre os elementos que de fato
podem favorecer o desenvolvimento social e educacional, tomando como referência a teoria
de uma administração para a relevância que utilize como critérios de desempenho a vida dos
participantes do sistema educacional.
Sendo assim, para de fato contribuir, necessitamos olhar para um panorama nacional,
no qual se evidencia a história da educação no Brasil, que perpassa por distintos períodos
marcados por diferentes formas de pensar o processo ensino aprendizagem, fundamentadas
em diversas teorias de ensino, com princípios que mudaram ou se adaptaram ao longo dos
anos nas escolas brasileiras, como resultado de um processo histórico, político e social.
A educação de jovens e adultos, apesar de sua existência ser identificada desde o
período colonial da história do Brasil, surge legalmente com a Constituição de 1988, sendo
assumida em âmbito nacional como um direito, e em 1996 teve a sua prática regulamentada
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), enquanto modalidade de
educação básica, o que revelou o reconhecimento ao direito do jovem, do adulto e do idoso de
estudar, de superar a exclusão social vivida durante o percurso escolar por conta de fatores
determinantes na esfera social, econômica e/ou política, e então passou a ser chamada de
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Portanto, a educação de jovens e adultos deve ser
considerada como um bem público e social, que é tanto um direito humano quanto um dever
do Estado, o que justifica a necessidade de uma atenção maior com vistas ao trabalho de
inserção deste na sociedade.
Cabe ressaltar que o papel social da educação é de grande relevância, principalmente
para um país que enfrenta o desafio de ter em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas.
A educação contribui para a formação de indivíduos no sentido de que estes venham a atuar
com seu trabalho na sociedade, mas também contribui com a inclusão daqueles que estão fora
do processo produtivo do sistema social, pela inserção dos indivíduos marginalizados no
contexto social. Cabe ressaltar que a marginalização dos indivíduos por meio de exclusão
social e, mais especificamente, de exclusão do mundo social do trabalho, é um dado que vem
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crescendo drasticamente. Segundo os números da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de
desemprego média no País foi de 12,4% no trimestre fechado em fevereiro de 2019
(novembro/dezembro/janeiro) (BRASIL, 2019), o que ratifica a importância social do papel
desempenhado pela educação, apesar de não ser o único fator responsável pela inclusão.
A educação profissional, por sua vez, é um elemento estratégico para o
desenvolvimento econômico e social de uma nação, tendo em vista que o conhecimento por
ela proporcionado gera indivíduos com maiores oportunidades no mercado de trabalho, e
consequentemente as empresas obtêm maiores níveis de produtividade. Todavia, é importante
entender que a formação pode apontar para a superação de situações, muitas vezes, adversas,
e que, além das necessidades do mercado, é imprescindível destacar que a gestão escolar
dessa modalidade de educação precisa ser diferenciada, precisa permitir a articulação do
processo de ensino aprendizagem desenvolvido pelo aluno de maneira a possibilitar que esse
aluno tenha caminhos formativos diferenciados e efetivos.
Segundo descrição no site do Ministério de Educação (MEC), a educação profissional
e tecnológica (EPT) é uma modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) com a finalidade precípua de preparar “para o exercício de
profissões”, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e
na vida em sociedade. Em sua formulação final, a Lei nº 9.394/96 traz em seu Artigo 39 a
regulamentação da educação profissional colocando-a integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo o indivíduo ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Ainda no Artigo 40, a LDB afirma que
será desenvolvida por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho (BRASIL, 1996).
Uma dessas instituições especializadas do país nasceu no ano de 1946, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em meio a um cenário de mudanças em que
o Brasil sai de uma economia agrária e inicia processo de industrialização, levando ao
crescimento das atividades do comércio e da prestação de serviços. O SENAC foi criado pelo
Decreto-Lei nº 8.621 (BRASIL, 2019), que atribuiu à Confederação Nacional do Comércio o
encargo de instalar e administrar, em todo o País, escolas de aprendizagem comercial.
Em 1947, o Departamento Regional da Bahia foi criado com jurisdição em todo o
Estado para atender ao setor terciário da economia, e então se iniciou uma trajetória de
educação profissional na aprendizagem comercial, com oferta de cursos, atualmente, desde a
formação inicial até programas de pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância,

20

em consonância com a missão institucional de educar para o trabalho em atividades do
comércio de bens, serviços e turismo. Para isso, conta com treze Centros de Educação
Profissional em sua estrutura e desenvolve educação profissional para um público
diversificado, composto por adolescentes, jovens e adultos, empregados, desempregados,
aprendizes, empresários e profissionais autônomos, com vistas à elevação da qualificação
profissional dessas pessoas e à promoção da inclusão social pela educação e pelo trabalho, na
capital e em diversos municípios do estado.
Nessa perspectiva, o SENAC-Bahia conduz suas ações a partir da elaboração de um
planejamento anual que, visando o alinhamento estratégico institucional, está articulado ao
Planejamento Estratégico do Sistema SENAC em nível nacional, que utiliza como referencial
teórico o sistema Balanced Scorecard (BSC), uma das ferramentas de gestão de desempenho
mais difundidas nas organizações, criada por Robert Kaplan e David Norton, cuja finalidade é
traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócio em objetivos e medidas tangíveis,
financeiras e não financeiras, que permitam avaliar o seu desempenho global.
Nesse planejamento, estabelece-se, para cada objetivo estratégico, metas a serem
alcançadas em um ciclo de quatro anos e realiza-se o acompanhamento do desempenho dessas
metas através de indicadores de resultados previamente definidos. Cada gerência do SENACBahia, incluindo as unidades de educação profissional, constrói, em conjunto com suas
equipes, seu plano de ação, no qual são esboçados os projetos a serem realizados no ano
seguinte, e que deve ser alinhado aos objetivos estratégicos traçados para o exercício.
Em sua estrutura de governança descentralizada, o SENAC possui órgãos públicos
externos de fiscalização, que são o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da
União, além do Conselho Fiscal do Departamento Nacional, como instância interna de apoio à
governança, todos com o papel de anualmente executar auditorias na instituição. Esses
mecanismos de fiscalização, a princípio, mantêm a instituição munida de mecanismos
internos e de um processo contínuo de aprimoramento, o que proporciona o alinhamento entre
o estratégico e o operacional e possibilita um desencadeamento de processos eficientes.
Analisando o papel desempenhado pela instituição na educação profissional,
especificamente para os jovens e adultos, e o acompanhamento dos resultados alcançados pelo
SENAC-Bahia, cabe questionar o quanto esses indicadores retratam o desempenho
institucional e se eles contribuem para implementar uma gestão para a efetiva educação
profissional de jovens e adultos. Deste modo, o problema investigado neste trabalho de
pesquisa é: a gestão de algumas unidades do SENAC contribui para a efetividade da educação
profissional de jovens e adultos no estado da Bahia?
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Para responder a esse questionamento a partir do qual se origina a pesquisa em
questão, ter-se-á, como objetivo principal, analisar os fatores da gestão educacional que
podem contribuir para a efetividade da educação profissional de jovens e adultos, no SENACBahia e, como objetivos específicos, identificar os elementos técnicos, administrativos e
pedagógicos da gestão educacional presentes nos documentos norteadores institucionais do
SENAC; analisar os fatores que podem interferir na gestão educacional, relacionando-os com
os resultados alcançados por unidades do SENAC-Bahia; e construir uma proposta de
instrumento de acompanhamento da gestão educacional que contribua para a efetividade da
educação desenvolvida.
Assim sendo, propomos estudar e realizar uma ação de intervenção sobre o tema em
questão, direcionando o estudo para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial situado
no Estado da Bahia. Consideramos a necessidade de uma formação continuada agregada à
oportunidade da realização de um mestrado profissional, enquanto modalidade de pósgraduação Stricto Sensu caracterizada pelo estudo aprofundado, para atender a uma demanda
do mercado de trabalho. Além disso, consideramos também a importância da busca pela
melhoria do desenvolvimento de um fazer profissional na perspectiva da possibilidade de
contribuir para o avanço de uma educação que promova, de forma efetiva, a inserção de
jovens e adultos no mundo do trabalho e também na sociedade em que vivem, levando em
conta o processo de construção de suas próprias identidades.
Nesse sentido, nesta pesquisa nos debruçamos ao estudo dos fatores da gestão
educacional que interferem positivamente nos resultados do processo educacional, tomando
como base o conceito de efetividade enquanto capacidade de fazer o que tem que ser feito, de
atingir os objetivos traçados utilizando os recursos de maneira eficiente, ou seja, alcançar os
resultados da melhor forma possível, incluindo as pessoas, as equipes e as empresas. E,
seguindo essa lógica, contribuir para o resgate da dívida histórica na trajetória de vida de
alunos egressos da EJA, que, como nos mostra diversos pesquisadores da área, na sua
maioria, são pessoas oprimidas socialmente e que buscam na educação uma possibilidade de
melhoria de vida, de ascensão social e de empoderamento.
A relevância desta investigação, portanto, reside na possibilidade de promover um
aprimoramento do trabalho de gestores, supervisores pedagógicos, coordenadores e
orientadores educacionais atuantes em escolas da EJA. Atualmente, atendem a um público
oriundo das camadas populares da sociedade, marcadas pela desigualdade social e compostas
por pessoas com idade acima de quinze anos que não frequentaram nenhuma escola ou que
tiveram os estudos interrompidos. Cerca de 31% desse público dos alunos da EJA, de acordo
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com o Censo Escolar (INEP, 2018), no Brasil, estão com idade entre 15 e 19 anos, devido, em
geral, à distorção idade-série resultante de uma cultura de fracasso escolar.
Por outro lado, ao pesquisar sobre a temática da EJA ultilizando uma instituição de
educação profissional como lócus, e considerando a nossa atuação profissional nessa
instituição, esta pesquisa permite o repensar do trabalho que desenvolvemos, da mesma forma
que possibilitará revelar insumos para que essa instituição repense as suas ações, quanto ao
alcance da efetividade da profissionalização de seus estudantes jovens e adultos, através de
um acompanhamento mais sistemático.
Assim, a temática em tela possibilitará não só responder aos órgãos de auditoria da
instituição Senac com mais apropriação, como também permitirá que a instituição reveja suas
ações na perspectiva do desenvolvimento efetivo da educação profissional para os jovens e
adultos, além de propiciar, a outras instituições de educação, subsídios para uma atuação
voltada para a transformação de pessoas que possam transformar o mundo (FREIRE, 1983).
Com os resultados deste trabalho, serão beneficiadas todas as unidades educacionais
do SENAC-Bahia, sobretudo a Gerência de Planejamento e Desenvolvimento (GEPED), setor
que gerencia o Planejamento e no qual hoje atuo, pela valorização de seu trabalho; a
instituição SENAC, pela possibilidade de réplica dos efeitos positivos obtidos em outros
departamentos regionais; e principalmente os alunos que nela desenvolvem sua formação
profissional, pela qualidade dos serviços recebidos.
Além disso, o desenvolvimento deste trabalho permitirá, ainda, o aprimoramento da
instituição no que tange ao monitoramento da gestão educacional, possibilitando a criação de
uma metodologia específica de acompanhamento sistemático do desempenho de resultados
para unidades de educação profissional, podendo inclusive servir de modelo para outras
instituições de educação profissional.
Por isso, consideramos importante o papel da pesquisa como instrumento de
contribuição para o replanejamento do exercício profissional e para a tentativa de buscar uma
consonância entre as crenças que carregamos, o conhecimento que já adquirimos e o exercício
do nosso trabalho enquanto educadores. Acreditamos no valor da execução deste projeto
dissertativo, com destaque para a reflexão sobre o papel do gestor como elemento condutor de
processos inovadores, que levem à efetivação de resultados mais positivos, com o foco na
aprendizagem significativa.
O presente trabalho está estruturado de forma a melhor tratar a temática. No primeiro
capítulo, temos a introdução que apresenta o envolvimento do pesquisador com o tema
abordado neste trabalho, o tema e um breve histórico da EJA no Brasil e da instituição
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SENAC. Apresenta ainda a problemática a ser investigada, que tem como destaque a relação
entre a gestão de uma unidade SENAC e a formação do aluno, bem como o objetivo principal
desse estudo, seguido dos objetivos específicos a ele vinculados.
Na primeira parte deste capítulo introdutório, temos um breve histórico da minha
formação, minha trajetória profissional e o meu interesse no mestrado profissional. Toda essa
retrospectiva de conhecimentos e experiências iluminou o meu envolvimento com a temática
pesquisada, estabelecendo relações de inclinações pessoais e profissionais com o tema em
estudo. Em continuidade, descrevemos a importância do estudo da temática da educação de
jovens adultos no SENAC-Bahia, como momento de reflexão das práticas de gestão da
educação profissional, destacando o perfil desses jovens e adultos e revelando o estigma que
trazem de uma cultura do fracasso social que dificulta maiores perspectivas de ascenção social
desses sujeitos. Por fim, abordamos como está estruturado o trabalho.
No segundo capítulo, encontramos descrito o caminho metodológico seguido,
apresentando o tipo de pesquisa quanto à natureza e à abordagem adotada, os objetivos
definidos e os dispositivos estratégicos selecionados, assim como os instrumentos a serem
utilizados para coleta de dados, a caracterização do espaço de desenvolvimento da pesquisa e
o perfil dos sujeitos participantes implicados no processo. Todos estes elementos configuram
e auxiliam o trabalho de pesquisa.
Esse capítulo está contituído por cinco subcapítulos. No primeiro definimos que se
trata de uma pesquisa de natureza aplicada, por buscar o conhecimento para uma aplicação
prática e qualitativa pelo seu caráter subjetivo para a compreensão da realidade, prorizando o
significado dado pelos participantes ao problema investigado. No segundo, fica evidenciada a
opção pela utilização da pesquisa colaborativa como dispositivo, entendendo como estratégia
mais adequada na perspectiva de ressignificação dos processos. No terceiro subcapítulo,
apresentamos o contexto de quatro unidades educacionais do Senac, nas quais a pesquisa será
realizada, além da caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa.
Considerando o quarto subcapítulo, com base na problemática a ser estudada, ocorreu
a definição das etapas sequenciadas da pesquisa como sendo inicialmente de leituras sobre
metodologia de pesquisa, estudos sobre educação de jovens e adultos, sobre gestão e sobre
gestão educacional. Em seguida, abordamos a coleta de dados através da pesquisa de
documentos norteadores da gestão educacional do SENAC-Bahia e da caracterização dos
sujeitos participantes e, por fim, a realização de discussões reflexivas que ocorrerão de forma
simultânea à interpretação de dados. E, para concluir o capítulo, no quinto subcapítulo
delineamos a etapa da análise dos dados coletados, estabelecendo uma relação direta entre os
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dados tabulados e as especificidades inerentes ao objeto de estudo da pesquisa.
Ao julgar necessário o aprofundamento da discussão, no terceiro capítulo, realizamos
um levantamento teórico sobre a educação de jovens e adultos, trazendo um histórico sucinto
e os elementos básicos que a constituem, com a ajuda de autores como Paiva (2019) e Freire
(2012); sobre a educação profissional no Brasil desde seu surgimento até a sua configuração
atual, com base em Weinberg (2014), Cordão (2020) e Demo (2008) e sobre a implicação que
existe ente a EJA e a educação profissional, utilizando como referência Ramos (2010) e
Cordão (2011).
Esse capítulo é composto de três subcapítulos, o qual foi iniciado com um estudo que
revela a desvalorização dos sujeitos que constituem a EJA e apresenta as principais
características das sociedades nos dias atuais, nas quais reinam o individualismo e a fluidez
das relações, como aponta Bauman e Peruzzo Júnior (2016). Em seguida, no próximo
subcapítulo, abordamos um breve histórico da educação profissional e os principais
dispositivos legais no Brasil, fazendo uma relação com o mundo do trabalho. E, no
subcapítulo seguinte, apresentamos a relação entre a EJA e a educação profissional na
perspectiva de transformação social.
Em seguida, temos o quarto capítulo, destinado à questão da gestão escolar, no qual
são abordados os principais conceitos que envolvem a área de gestão, tanto no segmento
administrativo quanto no segmento educacional, e o imbricamento entre os pressupostos
educacionais e as teorias de administração, com vista à relevância da gestão para a qualidade
da educação. Para tanto, a referência de autores como Amorim (2017), Sander (2007), Lück
(2017) e Libâneo (2018) foram muito importantes.
De modo igual ao terceiro, o quarto capítulo é composto por três subcapítulos. O
primeiro aborda o conceito de gestão, que implica em um processo de mobilização de pessoas
para um mesmo fim, cabendo ao gestor ter o foco na sua função política em detrimento das
funções administrativas e pedagógicas, através de processos consolidados, para alcançar
eficácia nos resultados. O segundo aponta que, para a escola, enquanto espaço de exercício
político-social, é importante uma gestão que privilegie processos de cunho democráticos, de
modo a garantir o desenvolvimento de sujeitos autônomos. E, no terceiro subcapítulo,
oportunizamos a discussão sobre o modelo de gestão colaborativa como alternativa para a
gestão educacional, uma vez que pode potencializar a responsabilidade de cada integrante da
instituição e torná-los sujeitos mais conscientes de seu papel social e político.
Para melhor situar a pesquisa, o quinto capítulo contextualiza a pesquisa apresentando
a instituição pesquisada com um breve histórico, sua estrutura organizacional e seu modelo de
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governança; as atribuições de um gestor e os principais processos gestores para uma educação
de qualidade no SENAC-Bahia e a caracterização e o contexto onde se inserem as unidades a
serem pesquisadas.
No sexto capítulo, tendo como foco norteador a relação teoria e prática, apresentamos
os resultados obtidos após coleta de dados diretos e indiretos, que permitiram uma análise em
confronto com o referencial teórico abordado nos capítulos anteriores, as respostas para o
problema proposto e a apresentação de um design da proposta de acompanhamento dos
resultados da Gestão da Educacional no SENAC-Bahia.
Ao final, no sétimo capítulo, encontramos a conclusão sobre toda a pesquisa realizada
diante dos propósitos firmados, com a síntese das principais questões discutidas no decorrer
desse trabalho, interrelacionando os objetivos propostos e os resultados alcançados, incluindo
indicações para novas investigações.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Levando em conta que desenvolver uma pesquisa científica é empreender uma busca
sistemática para alcançar respostas e/ou soluções, apresentamos, neste capítulo, o caminho
percorrido, destacando a abordagem da pesquisa, o dispositivo estratégico, os sujeitos, o local
da investigação, as etapas, os instrumentos selecionados para a coleta de dados e, por fim, a
análise dos dados coletados. Todos esses aspectos foram definidos pelo pesquisador de
maneira a garantir coerência e adequação à realidade do objeto de pesquisa, tendo em mente
que a escolha da metodologia a ser utilizada é parte fundamental de todo trabalho de pesquisa.
De acordo com Minayo (2012), a metodologia ocupa um lugar central na pesquisa,
pois é tanto o caminho percorrido pelo pensamento como a prática exercida na aproximação
com a realidade. A metodologia nos conduz a uma linha de raciocínio e a uma maneira ideal
com base em um processo sistematizado sem deixar de ser criativo, para que a investigação
favoreça e organize toda a produção, de modo que a pesquisa alcance o seu objetivo principal
e, então, beneficie a sociedade.
Na especificidade do campo da educação, articulam-se saberes produzidos
historicamente e conhecimentos novos, haja vista que é uma área na qual o saber se cruza e se
interliga com conceitos e métodos determinados por um campo teórico, orientado para um fim
ético e político. Isso significa que fazer pesquisa em educação exige a condução de um
pensamento distinto com vista à utilização de metodologias apropriadas, tomando como
parâmetro o conhecimento já desenvolvido sobre a temática a ser investigada. Enfim, é
através da pesquisa, enquanto investigação sistemática e elaborada, que se produz ciência.
2.1 PESQUISA APLICADA COM ABORDAGEM QUALITATIVA
Pela natureza, a pesquisa pode ser classificada em básica ou aplicada, e ambas são
relacionadas à produção de conhecimento, diferenciando-se pelo propósito ou pela finalidade
do conhecimento gerado no processo. Ou seja, ao definir a natureza de uma pesquisa,
estaremos definindo também a finalidade para a produção dos conhecimentos a que esta se
propõe.
[...] uma das maneiras mais tradicionais de classificação de pesquisa é a que
estabelece duas grandes categorias. A primeira denominada pesquisa básica,
reúne os estudos que tem como propósito preencher uma lacuna no
conhecimento. A segunda, denominada pesquisa aplicada, abrange estudos
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elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito
das sociedades em que os pesquisadores vivem (GIL, 2019, p. 25).

Entretanto, existe uma relação, não de oposição ou de exclusão, mas de permuta entre
os saberes gerados pela pesquisa básica e pela pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada
necessita do conhecimento oriundo da pesquisa básica, da mesma forma que a pesquisa
básica, também conhecida como pura ou fundamental, ao aprofundar um conhecimento já
disponível sobre um determinado assunto, utiliza-se de conhecimentos gerados pela pesquisa
aplicada, ou suscita questionamentos para serem aprofundados por outras modalidades de
pesquisas. Desse modo, todas as formas de pesquisa são importantes para o desenvolvimento
da ciência. Para Fleury e Werlang (2017, p. 11):
[...] a pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas
atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Ela está
empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e
busca de soluções.

A pesquisa de natureza aplicada configura-se mais apropriada para responder a uma
demanda já posta pela própria instituição, por órgãos que a avaliam, ou pela própria sociedade
de uma forma geral, como indica Fleury e Werlang (2017). E, nesse caso, sua importância
reside em se apropriar de conhecimentos teóricos oriundos da pesquisa básica e ser capaz de,
de imediato, produzir mudanças significativas para os sujeitos e locais envolvidos nesse
processo, o que gera produtos, processos e conhecimentos de aplicação prática, dirigidos às
soluções de problemas específicos e com propósito imediato.
Portanto, o modelo de pesquisa aplicada é caracterizado por tomar como base um
quadro teórico já existente, pelo interesse em aplicar um conhecimento e pela busca por
resolver problemas locais. Essas carcterísticas são reforçadas por Demo (2000, p. 21), que
afirma que pesquisa aplicada “[...] trata da face empírica e factual da realidade, de preferência
mensurável. É aquela que produz e analisa dados e é desenvolvida com o foco de resolver
problemas, esse tipo de pesquisa visa gerar conhecimentos”.
Assim, de acordo com os objetivos desta pesquisa, o caminho escolhido para o
desenvolvimento da mesma foi de natureza aplicada, pois buscamos não só compreender o
fenômeno, mas realizar uma aplicação prática como resposta alternativa para a solução de um
problema e, em consequência, gerar impacto para a instituição SENAC e para a sociedade,
através de conhecimentos já existentes. Como nos mostra Pereira (2019, p. 28), a definição da
natureza da pesquisa é muito importante no processo investigativo, pois
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[...] observamos que a natureza da pesquisa demarca toda lógica da
investigação que se pretende realizar. É o princípio epistemológico e social
norteador que diz as intenções gerais da pesquisa, pois ele está presente do
começo ao fim da produção do conhecimento.

E na perspectiva de reforçar o interesse em produzir conhecimento pelo rigor teóricometodológico, esse pensar pode ser complementado com a ideia trazida por Gil (2019) de que
pesquisa aplicada é aquela voltada à aquisição de conhecimentos para serem aplicados em
uma determinada situação. Além disso, esse tipo de pesquisa decorre do desejo de conhecer
com vista a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz, contribuindo, de forma prática,
para a melhoria ou a solução de um problema específico do contexto investigado.
Dessa forma, o rigor científico se faz necessário para o alcance de resultados
criteriosos que permitam a credibilidade da pesquisa e para que o conhecimento através dela
adquirido não seja apenas oriundo do senso comum. E esse rigor científico, como também
revela Gil (2019, p. 1), desenvolve-se “[...] mediante o concurso dos conhecimentos
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica”. Esta
mesma perspectiva é apontada por Flick (2009), quando revela que, no processo de
estabelecerem-se como científicos, as disciplinas e os métodos tornam-se importantes.
Todos esses pontos nos revelam que, ao definirmos a natureza de uma pesquisa,
estaremos definindo também a finalidade da produção dos conhecimentos a que esta se
propõe. E, nesse caso, além de existir a clareza de que o conhecimento aqui proposto se
destina a consequências práticas de transformação, soma-se a isso a justificativa de ser fruto
de um Programa de Mestrado Profissional que traz na sua concepção a necessidade de
produção de conhecimento, através do desenvolvimento de uma proposta de intervenção, de
pesquisa aplicada, ou de desenvolvimento técnico e tecnológico aplicado à realidade social do
aluno, conforme critérios de seleção do próprio MPEJA.
Como declaram Barros, Valentim e Melo (2005, p. 131), os alunos de cursos de
mestrado profissional configuram um “[...] público preferencialmente oriundo de fora da
academia e destina-se à gestão, produção e aplicação do conhecimento orientado para a
pesquisa aplicada, a solução de problemas, a proposição de novas tecnologias e
aperfeiçoamentos tecnológicos”. Isto demonstra claramente a diferença entre um mestrado
profissional e um mestrado acadêmico.
Mas, para isto, os cursos de mestrado profissional devem “[...] apresentar estrutura
curricular objetiva, coerente com as finalidades do curso e consistentemente vinculada à sua
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especificidade, enfatizando a articulação entre conhecimento atualizado, domínio da
metodologia pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação profissional”
(BRASIL, 2009, p. 21). Isso permite que o aluno pesquisador transite melhor entre a prática e
a teoria, de forma a eliminar as discrepâncias e divergências entre o que discutimos e o que
planejamos com as ações práticas.
Dando continuidade ao delineamento metodológico da pesquisa, após definição por
uma pesquisa de natureza aplicada, optamos por uma abordagem qualitativa, pela
compreensão de que esta modalidade responde às características muito peculiares, tendo em
conta que a execução de um trabalho de campo envolve empaticamente o investigador no uso
de vários tipos de técnicas e abordagens, tornando-o um construtor de observações, de
relações e de uma narrativa em perspectiva. Outrossim, de acordo com Gil (2019), a pesquisa
qualitativa propicia um resultado diretamente relacionado com a capacidade e o estilo do
pesquisador diante do importante papel conferido à perfomance deste profissional quando da
interpretação dos dados coletados por esse método.
Partindo da premissa de que o objeto de estudo em questão envolve o interesse dos
participantes e considerando que o pesquisador é parte integrante da pesquisa, mantendo
contato direto com o ambiente de pesquisa, remetendo a uma relação mais intensa entre
pesquisador e participantes, a opção para esse trabalho foi desenvolvê-lo seguindo a linha
metodológica qualitativa de pesquisa, por compreender que a ênfase dada ocorre na
subjetividade que envolve as percepções e expectativas dos participantes.
A abordagem qualitativa atende a questões muito particulares, como revela Minayo
(2012, p. 21) ao afirmar que “[...] ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos,
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. Para ela, a execução do trabalho de
campo abrange de forma empática o investigador no uso de vários tipos de técnicas e
abordagens, tornando-o um construtor de relações, de observações e de uma narrativa em
perspectiva.
Nesse sentido, cabe aqui ressaltar que a importância maior deste estudo reside mais no
aprendizado do significado que os participantes dão ao problema investigado do que do
significado trazido pelo próprio pesquisador. Desse modo, compreende-se que não haverá
prioridade de dados quantificáveis, mensuráveis em detrimento de dados qualitativos, e não se
limitará apenas a fatos, mas observará toda a complexidade da realidade analisada,
considerando “[...] um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números” (PRODANOV, 2013, p. 70).
Nessa abordagem, diferentemente da abordagem quantitativa, o que é privilegiado é a
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construção de “sentido” entre os atores, em um dado contexto de atividade social (no caso, os
gestores e suas práticas) que envolve o pesquisador em uma sequência dinâmica de
interpretação de significados construídos pelos atores expostos ao fenômeno ligado à sua
atividade investigativa. Esses significados são construídos nas etapas de coleta e análise de
dados, de modo a buscar responder aos aspectos da realidade que não podem ser
quantificados, sempre estimulando os entrevistados a pensarem livremente sobre o tema.

2.2

DISPOSITIVO

DE

PESQUISA:

A

RELEVÂNCIA

DOS

ACORDOS

COLABORATIVOS
Com o intuito do alcance de melhores resultados, ao definirmos o dispositivo
estratégico, levamos em conta o princípio básico da colaboração entre pesquisador e
participantes na busca, em parceria, de soluções e estratégias que venham a melhorar as
práticas vivenciadas, a partir do levantamento de problemas existentes no contexto. Outro
aspecto considerado é a possibilidade de compreender a realidade pela visão de outra pessoa e
de coletivamente fazer conclusões e criar mecanismos de intervenção.
Assim sendo, utilizamos como dispositivo a pesquisa colaborativa, em que todo o
processo é construído com os gestores e não apenas para os gestores, por acreditarmos que a
ação colaborativa impulsiona os participantes à ação investigativa e reflexiva das suas
práticas, o que possibilita o desenvolvimento de coprodução de saberes, de formação, reflexão
e desenvolvimento profissional, na perspectiva da implementação de transformação e
melhorias das práticas existentes. Porém, como afirma Ibiapina, Bandeira e Araújo (2016, p.
49),
[...] esse sentido, consideramos que a colaboração é atividade de partilha que
pode promover desenvolvimento mútuo para os colaboradores de
determinada pesquisa na medida em que a mediação cria possibilidades para
o questionamento crítico, porém, consideramos que nesse processo não há
garantia definitiva que as discussões gerem desenvolvimento.

Desse modo, observamos que é preciso fortalecer as relações recíprocas, as atividades
de cooperação, de interdependência e de compartilhamento entre pesquisador e participantes
da pesquisa, revendo a dinâmica interativa que tem como consequência a transformação do
campo de estudo, dos sujeitos envolvidos no processo e do objeto a ser investigado. Dessa
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maneira, é possível ampliar o contexto da realidade observada e adiante aproximar a atividade
de pesquisa à atividade profissional dos sujeitos participantes.
Colaborar não significa que todos devam participar das mesmas tarefas, ou que as
decisões do processo de pesquisa sejam de todos os envolvidos, mas que sobre a base de um
projeto comum cada participante colabora, oferecendo uma parte de contribuição específica e,
consequentemente, beneficiando todo um conjunto de resultados. E, sob essa ótica, a pesquisa
colaborativa tem como objetivo criar uma cultura de análise das práticas realizadas, de forma
a possibilitar a transformação de suas ações e dos processos institucionais (DESGAGNÉ,
2007).
Por outro lado, a pesquisa colaborativa é relevante para a transformação da realidade
dos envolvidos, configurando-se como sendo um,
[...] espaço para autoconhecimento e para novas produções; como contexto
de empoderamento, mas também, e centralmente, como espaço de
criticidade dos diferentes modos de ser profissional, de pensar e agir, na
relação com outros; dos modos como entendem seus papéis na atividade com
base em experiências sócio-históricas acadêmicas e políticas
(MAGALHÃES; LIBERALI, 2011, p. 299-300).

Nessa direção, este estudo traz subjacente a ideia central de que esse tipo de pesquisa é
pressuposto para um processo investigativo como resultado de um trabalho desenvolvido
entre colaboradores, já que associa, ao mesmo tempo, as atividades de produção do
conhecimento e de desenvolvimento profissional. Entretanto, mesmo se tratando de um
trabalho feito por meio de colaboração, é do pesquisador a reponsabilidade pela garantia da
qualidade do trabalho, tendo em vista a condução dada por ele em todo processo de
investigação, em destaque nos momentos da coleta e da interpretação de dados, sempre
visando os objetivos do trabalho.
Ao defendermos a ideia de que todo o processo de pesquisa colaborativa necessita de
flexibilização e de acordos entre os envolvidos, a primeira etapa consistiu na aproximação dos
integrantes, os quais foram convidados para participar do aprofundamento da temática
investigada e da possibilidade de resoluções dos problemas comuns que são vivenciados. E,
assim, todos os participantes, já sensibilizados, tornaram-se colaboradores e o pesquisador
compreendeu seu papel na riqueza da manifestação de ideias divergentes, para o
amadurecimento do grupo e para os resultados da pesquisa.
Os acordos colaborativos podem ser compreendidos, a partir dos compromissos
estabelecidos e firmados, pelas definições comungadas por todos para a execução das
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atividades de pesquisa. Os processos colaborativos firmados foram os seguintes: acompanhar
o cronograma com dias e horários dos encontros; desenvolver a reflexão prévia dos temas;
fazer-se presente nos encontros; ter participação ativa nas discussões e enviar as avaliações
dos encontros efetivados. Esses acordos representam o mecanismo de responsabilização dos
integrantes da pesquisa e a garantia de sua execução. Contudo, é muito importante o
engajamento, pois o não cumprimento desses acordos pode trazer consequências negativas
para os resultados da investigação.
Sem deixar de lado a predominância do dispositivo da pesquisa colaborativa, para
atingir um dos objetivos desse trabalho, fez-se necessária a realização de uma pesquisa
documental, que está baseada na busca de conhecimento em materiais que não sofreram ainda
uma análise apropriada de acordo com os objetivos da pesquisa, mas que pode revelar
informações importantes.
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível
em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante,
pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da
atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito
freqüentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades
particulares ocorridas num passado recente (CELLARD, 2008, p. 295).

Inicialmente, então, pensamos que após a realização da coleta de dados e informações
e na análise documental de alguns documentos norteadores institucionais do SENAC,
proseguiríamos com a realização de encontros presenciais, contudo, diante do cenário de
pandemia 1 , no qual todos tiveram que vivenciar o isolamento social, houve uma
reconfiguração do planejamento, para darmos continuidade à pesquisa. Nesse novo contexto,
optamos por realizar os encontros através da mediação tecnológica, com o uso de ferramentas
com uma plataforma unificada de comunicação e de colaboração, que combinasse o diálogo,
as videoconferências e o armazenamento de arquivos, e que fosse de acesso comum a todos os
participantes.
Pensando assim, e como a instituição investigada já havia disponibilizado para todos
os colaboradores e alunos em processo o acesso à ferramenta Microsoft Teams, demos
1

A pandemia mencionada no texto ocorreu em 2020, ano em que esta pesquisa estava em desenvolvimento, e
está relacionada à disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que se mostrou extremamente resistente e
de rápida propagação. O coronavírus é responsável pelo desenvolvimento da Covid-19, doença nova e sem
vacinas ou medicamentos específicos para tratamento e que causou um grande número de mortes logo que
surgiu. Para conter a pandemia, foram adotadas, mundialmente, medidas para promover o isolamento e, assim,
conter a propagação do vírus, dentre elas, o fechamento de escolas, restaurantes e estabelecimentos comerciais, o
uso obrigatório de máscara e a preferência pelo trabalho remoto, adotado por diversas empresas, inclusive pelo
Senac.
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preferência ao uso desta ferramenta, na certeza do empenho que teríamos para desenvolver e
garantir a qualidade dos diálogos, primando para que estes seguissem a efetivação da proposta
colaborativa. O Microsoft Teams é um aplicativo desenvolvido, inicialmente, para a
colaboração de equipes em empresas. Hoje, além de ser usado como uma ferramenta para
reuniões de trabalho, também é bastante utilizado para fins educacionais.
Após a definição da ferramenta, criamos um grupo de e-mail e de WhatsApp para
servir de mecanismos de comunicação (envio de convites, documentos, formulários,
lembretes, etc). Elaboramos coletivamente um cronograma de encontros, com datas, horários,
procedimentos, produções e divulgações das produções, e então iniciamos os encontros, tendo
como primeira atividade a identificação do perfil dos participantes, seguido do levantamento
dos conhecimentos que os participantes já trazem sobre a temática, de forma a alcançar
resultados significantes para o grupo, para a pesquisa em si e consequentemente para a
comunidade.
Nesses encontros virtuais, buscamos priorizar a possibilidade de aquisição do
conhecimento enquanto mecanismo de transformação, a partir das leituras, das discussões e
das análises que serão efetivadas. Afinal,
[...] interessa verificar os modos como os participantes se apropriam dos
conteúdos do texto científico e de que forma os papéis de formando e
formador assumidos pelos educadores e pela pesquisadora relacionam-se
com a perspectiva de pesquisa colaborativa (HORIKAWA, 2008, p. 23).

Na etapa de execução dos encontros, a partir dos procedimentos pré-definidos, ocorreu
a discussão crítica sobre as questões que envolvem a reflexão sobre os fatores da gestão
educacional que podem contribuir para a efetividade da educação profissional de jovens e
adultos no SENAC-Bahia. Foram feitos registros detalhados de todas as atividades para
posterior análise, por meio de mecanismos que captam as particularidades que envolvem o
objeto de estudo, possibilitam a exposição reflexiva das contradições emergidas pelos
próprios participantes e, consequentemente, estabeleçam parâmetros para a reconstrução do
conhecimento posto inicialmente.
Os encontros foram, primeiramente, em número de três, seguindo a sequência de
realização, em momentos distintos, sempre de acordo com as categorias dos participantes
(Grupo 1 – Gestores e Assistentes, Grupo 2 – Supervisores e Instrutores e Grupo 3 – alunos),
na perspectiva de criar um clima favorável entre os pares, permitir fluidez nos diálogos e
estimular os participantes a adotar uma postura bem mais ativa e engajada. Depois dos

34

encontros com os grupos separados, realizamos uma série de três encontros em conjunto, com
todas as categorias participando juntas.
No intuito de garantir a riqueza das discussões e a análise do contexto da instituição
pesquisada, foram selecionadas temas-chaves que se desdobram em questões de reflexões de
conhecimento, conceituais, criativas e construtivas. Essas questões reflexivas foram descritas
nos roteiros dos encontros, organizadas a partir de quatro temas pertinentes a esse trabalho de
pesquisa, que são: o acolhimento; a educação profissional e a educação de jovens e adultos; a
gestão educacional colaborativa; o mapa de acompanhamento de resultados. Estes roteiros,
apresentados nos apêndices, foram previamente elaborados e sofreram alterações ao longo do
seu desenvolvimento, sempre considerando a avaliação feita pelos participantes no encontro
anterior.
Para fins de registro dos encontros, como o aplicativo Microsoft Teams permite a
gravação das reuniões, solicitamos, a todos, autorização para a gravação dos encontros,
comunicando que essas gravações não serão divulgadas nem socializadas com pessoas
externas à pesquisa, mas que serviram de apoio para posteriores caracterizações, cruzamentos,
interpretações e análises. Ressaltamos que, para cada encontro, foi estabelecido um conjunto
de elementos a serem investigados e registrados.
2.3 LOCAL E SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO
Para a realização deste trabalho, o campo de estudo se restringe a quatro Centros de
Educação Profissional do SENAC, sendo dois no município de Salvador e dois na região
metropolitana de Salvador, próxima à capital baiana. Essas unidades foram selecionadas para
possibilitar a construção de uma visão mais ampla da questão da EJA e da educação
profissional, já que se tratam de unidades com estruturas diferentes, que têm metas de
atendimento distintas, e com atendimento em diversas áreas de formação profissional em
espaços diferentes. A quantidade de unidades definidas representa cerca de 30% do total das
existentes na instituição atualmente, que são treze.
Figura 1 – Mapa da Região Metropolitana de Salvador com as unidades pesquisadas
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Fonte: Google Maps

Os sujeitos participantes desta investigação totalizam uma amostra de 20 pessoas,
sendo quatro gestores de unidades, quatro assistentes de gestão, quatro supervisoras, quatro
instrutores e quatro alunos de cursos de educação profissional dos Centros de Educação
Profissional de Salvador situados no Aquidabã e na Rua Chile, e dos Centros de Educação
Profissional nos municípios de Camaçari e de Lauro de Freitas. Cada um desses centros
desenvolve educação profissional para um público diversificado, composto por adolescentes,
jovens e adultos, empregados, desempregados, aprendizes, empresários e profissionais
autônomos, com vistas à elevação da qualificação profissional dessas pessoas e à promoção
da inclusão social pela educação e pelo trabalho.
Segundo os dados referentes ao ano de 2020, o Centro de Educação
ucação Profissional do
Aquidabã é uma das maiores unidades do SENAC e está localizado em bairro central de
Salvador. A unidade tem uma meta de 12.500 atendimentos/alunos por ano, com cerca de 73
funcionários. O Centro de Educação Profissional da rua Chile fica também na região central
da capital baiana, e tem o atendimento estimado em 4.500 alunos por ano, com cerca de 43
funcionários. O Centro de Educação Profissional de Camaçari, que fica localizado na região
metropolitana de Salvador, tem o propósito de desenvolver educação profissional para 6.500
moradores do município de Camaçari e adjacências, contando com uma equipe de 35
profissionais. Já o Centro de Educação Profissional de Lauro de Freitas, um dos mais recentes
do SENAC-Bahia, possui uma meta de 4.000 atendimentos/ano no município e possui um
quadro de 43 funcionários.
Tabela 1 - Metas de 2019 x Metas 2020 (Previsão de matrículas)
UNIDADES EDUCACIONAIS

META ANUAL 2019

META ANUAL 2020

Centro de Educação Profissional Aquidabã

12.000

12.500

Centro de Educação Profissional Camaçari

6.500

6.500
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Centro de Educação Profissional Chile

4.000

4.500

Centro de Educação Profissional Lauro de Freitas

3.000

4.000

Fonte: GEPED – Gerência de Planejamento e Desenvolvimento SENAC-Bahia, 2020.

Ao observar a Tabela 1, percebemos que do ano de 2019 para 2020 (SENAC-Bahia,
2019 e 2020) houve um aumento diferenciado das metas de produção educacional em cada
unidade (4,1%, 12,5% e 33,3%), sendo que uma das unidades não sofreu aumento na
previsão. Esse cenário nos remete para a justificativa de que a alteração se deu em função do
resultado alcançado por cada uma dessas unidades no ano anterior, ou pelo critério do
aumento de recursos humanos ou orçamentários, ou ainda pode ter sido uma simples alteração
aleatória.
De acordo com o Quadro 1 abaixo, ao estabelecermos uma relação entre a quantidade
de colaboradores de cada unidade e a meta anual prevista, percebemos que a unidade de
Camaçari, apesar de estar em segundo lugar em meta de alunos, é a que possui menos
recursos humanos no seu quadro de pessoal (35 pessoas), em detrimento das unidades da rua
Chile e de Lauro de Freitas, que possuem número igual de colaboradores (43 pessoas).
Contudo, proporcionalmente, a unidade do Aquidabã conta com um número razoável de
colaboradores (73 pessoas).
Quadro 1 - Quadro de Pessoal das Unidades
Unidades Educacionais
Quantidade de Colaboradores

CEP/Aquidabã

CEP/Camaçari

CEP/Chile

CEP/Lauro de
Freitas

73

43

43
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Fonte: GERHU – Gerência de Recursos Humanos do SENAC-Bahia, 2020.

Ao fazermos uma relação entre as metas das unidades e a quantidade de
colaboradores, percebemos que a unidade com maior número de colaboradores (Aquidabã)
tem a maior meta de matrícula, assim como a que tem menor número de colaboradores (Lauro
de Freitas) tem também um número menor de meta. Mas, por outro lado, as unidades com o
mesmo número de colaboradores (Chile e Camaçari) não têm a mesma meta, o que se justifica
em virtude de que a unidade com a maior meta (Camaçari) possui um prédio anexo ao Centro,
o que amplia, assim, a sua capacidade de matrícula.
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Todas essas unidades desenvolvem os cursos de formação inicial e continuada
(Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação Técnica de
Nível Médio, Qualificação Profissional Técnica, Aperfeiçoamento, Programa Instrumental,
Programa Sociocultural, Programa Socioprofissional), que são organizados por eixos
tecnológicos e respectivos segmentos direcionados ao Setor do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, tais como: Ambiente e Saúde, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e
Negócios, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação, Infraestrutura,
Produção Cultural e Design, Produção Alimentícia, Segurança e Recursos Naturais. No mais,
também desenvolvem as ações extensivas à educação profissional e tecnológica, com a
realização de palestras, workshops, seminários, encontros, bem como com o encaminhamento
de egressos ao mundo do trabalho, que são enquadrados como Sem Eixo.

Quadro 2 - Matrículas realizadas por Eixo de Formação em 2019
UNIDADES
EIXOS
Gestão e Negócios
Ambiente e Saúde
Informação e Comunicação
Turismo, Hospitalidade e Lazer
Desenvolvimento Educacional e Social
Produção Cultural e Design
Produção Alimentícia
Infra-estrutura
Segurança
Subtotal
Sem Eixo
Total

CEP-Aquidabã
%
949
17,5
1769
32,7
461
8,5
416
7,7
188
3,5
504
9,3
851
15,7
222
4,1
53
1,0
5413
100,0

MATRÍCULA

6694
12107

55,3
100,0

CEP-Camaçari
%
2026
49,3
310
7,5
396
9,6
703
17,1
372
9,1
12
0,3
219
5,3
39
0,9
33
0,8
4110
100,0

MATRÍCULA

1723
9943

CEP-Chile
%
926
33,0
1368
48,8
242
8,6
0
0,0
82
2,9
133
4,7
0
0,0
0
0,0
52
1,9
2803
100,0

MATRÍCULA

17,3
100,0

1598
7204

CEP-Lauro de Freitas
MATRÍCULA
%
319
34,1
83
8,9
161
17,2
199
21,3
0
0,0
0
0,0
173
18,5
0
0,0
0
0,0
935
100,0

22,2
100,0

1419
3289

43,1
100,0

TOTAL
4220
3530
1260
1318
642
649
1243
261
138
13261

31,8
26,6
9,5
9,9
4,8
4,9
9,4
2,0
1,0
100,0

11434
32543

35,1
100,0

Fonte: GEPED – Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Senac-Bahia

Observa-se que o percentual de Sem Eixo é superior ao Subtotal nas unidades do
Aquidabã e da unidade de Lauro de Freitas. Para a unidade de Lauro de Freitas, trata-se do
ano de inauguração da unidade, enquanto que para o Aquidabã foi um ano de dificuldades
para a unidade alcançar a meta de produção educacional.
De acordo com o Relato Integrado de Gestão do Senac-Bahia, em termos de produção,
o conjunto das matrículas alcançadas em 2019 pelas quatro unidades representam cerca de
42% do total executado, considerando que o resultado final em cursos e ações extensivas do
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Senac-Bahia foi a soma de 77.155 matrículas. Ao observarmos o percentual de distribuição
sobre o total realizado dos cursos, percebemos que se configura uma maior concentração no
Eixo de Gestão e Negócios (31,8%), seguido do eixo de Ambiente e Saúde (26,75%), e do
eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer (9,9%). Ressaltamos que o atendimento aos serviços
educacionais disponibilizados para o público se dá de forma gratuita ou através de pagamento,
para pessoas físicas e para empresas no atendimento corporativo, respeitando os pré-requisitos
necessários para a matrícula.
A oferta dos cursos em todas as unidades acontece através da formação de turmas
compostas em média de 20 a 30 alunos, de acordo com o ambiente físico onde será realizada a
ação educacional, chegando a mais de 100 participantes nas ações extensivas. Como mostra o
Gráfico 1, a quantidade maior de turmas formadas para os cursos foi na unidade do Aquidabã
(40,2%), seguida da unidade de Camaçari (28,3%), da unidade do Chile (23,6%) e da unidade
de Lauro de Freitas (7,9%). Isto demonstra uma equivalência proporcional entre o que foi
executado e a meta prevista para as unidades.
Gráfico 1 - Quantidade de turmas formadas para os cursos em 2019
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Fonte: GEPED - Gerência de Planejamento e Desenvolvimento SENAC-Bahia, 2020.

Para desenvolver todas as suas atividades, as unidades dispõem de ambientes
pedagógicos convencionais, auditórios, laboratórios de informática, de beleza, de saúde, de
fotografia, de costura e de gastronomia, além de espaços administrativos, tais como: gerência,
assistência da gerência, supervisão pedagógica, secretaria, caixa, almoxarifado e biblioteca.
Todos os ambientes são mobiliados e equipados adequadamente para oferecerem ao aluno a
oportunidade de desenvolver as competências gerais e específicas, necessárias para o
exercício profissional, e aos funcionários um bom ambiente de trabalho.
Tabela 2 - Ambientes Físicos das Unidades Educacionais
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AMBIENTES
PEDAGÓGICOS

CEP-SSA

CEP-CAMAÇARI

CEPCHILE

CEP-LAURO
DE FREITAS

Sala de Aula Convencional

14

8

6

5

Salão de Beleza

1

0

1

1

Laboratório de Informática

1

1

1

1

Laboratório de Saúde

1

0

0

0

Cozinha Didática

1

2

0

1

Sala de Costura

1

0

0

0

Auditório

1

0

0

0

Laboratório/Restaurante/Bar

0

1

0

0

Apartamento Modelo

1

1

0

0

Laboratório de Manicure

1

1

1

1

Laboratório de Estética

1

0

0

0

Laboratório de Fotografia

1.

0

0

0

TOTAL

24

14

9

9

Fonte: GEPED – Gerência de Planejamento e Desenvolvimento SENAC-Bahia, 2020.

Constatamos, na Tabela 2, que há uma proporcionalidade entre a quantidade de
ambientes e o número médio de alunos nas unidades, já que a unidade com maior número de
ambientes pedagógicos é justamente a unidade com uma maior previsão de meta para aluno,
seguido ordenadamente das outras unidades. Contudo, os ambientes se diferenciam no
tipo/área, no tamanho, na sua capacidade no que tange ao número de pessoas e nos
equipamentos específicos que neles se encontram, diferenciando, assim, a oferta de
programação e o público a ser atingido.
O grupo de participantes da pesquisa foi constituído por pessoas com diferentes
atuações em cada unidade (um gestor de unidade, um assistente de gestão, uma supervisora
pedagógica, um instrutor e um aluno) para possibilitar reflexões oriundas de vários pontos de
referência, vários olhares sobre um mesmo objeto e, deste modo, contribuir para a riqueza dos
resultados. Em cada unidade pesquisada, formou-se, então, um grupo de 05 pessoas
integrantes da pesquisa, cujo principal critério de seleção foi fazer parte da equipe gestora ou
ser aluno das unidades selecionadas. Além dos gestores e assistentes que são únicos em cada
unidade, a seleção dos supervisores, instrutores e alunos foram aleatórias.
Tabela 3 - Perfil dos colaboradores da investigação
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GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

ESCOLARIDADE

FEM

MASC

20 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

ENS.
MÉDIO

ENS.
SUPERIOR

PÓSGRADUAÇÃO

17

2

3

9

6

1

4

0

15

Fonte: Elaboração da pesquisadora, em 2020.

Percebemos uma maior concentração de participantes da pesquisa do sexo feminino,
representados principalmente pelos que trabalham na instituição; na sua maioria, pessoas com
idade ente 31 a 50 anos e com escolaridade de pós-graduação, configurados também pelos que
trabalham na instituição. Os alunos, contudo, se destacam por serem um homem e três
mulheres e terem em 100% o ensino médio, sem qualquer prejuízo na qualidade dos dados
coletados.
Acreditando responder pela qualidade dos dados, a definição dos participantes tomou
como base a relação distinta entre os aspectos administrativo e pedagógico da função dos
integrantes, a representatividade da relação da atuação de cada um dos componentes com o
objetivo da pesquisa, a convergência no papel de todos os participantes para com a missão da
instituição, que é o fazer educação e, por conseguinte, o alcance da riqueza dos resultados da
pesquisa pela diversidade de percepções.
Para Minayo (2012), pode ser considerada uma amostragem ideal aquela que reflete as
múltiplas dimensões do objeto de estudo. Ou seja, o processo de determinação da amostra de
qualidade é, portanto, aquele que possibilita abranger a totalidade do problema investigado
em suas diferentes definições. Isso remete para a importância que a escolha dos participantes
tem para alcançarmos bons resultados, não apenas no que tange ao contexto no qual estão
inseridos, como também e principalmente às referências que trazem do lugar que ocupam
nesse contexto.
Assim, ao julgar que se deve procurar observar o objeto de estudo nas diversas ópticas
possíveis, o recorte desses indivíduos sociais no universo pesquisado tem uma vinculação
mais significativa para o problema investigado, por serem pessoas diretamente envolvidas no
problema. Na medida em que todos vivenciam o aspecto pedagógico da educação profissional
ao mesmo tempo que experimentam as condições disponíveis para o desenvolvimento
educacional, eles se mostram relevantes para a pesquisa qualitativa.
2.4 ETAPAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO COLABORATIVO

41

Segundo Prodanov (2013), no que tange às características da pesquisa científica, por
se tratar de uma atividade humana, enquanto processo reflexivo e sistemático, ela deve levar
em conta o conhecimento já acumulado acerca da questão investigada, manipulando-o
cuidadosamente, e ter como objetivo conhecer e explicar os fenômenos, de modo a fornecer
respostas às questões significativas para a compreensão humana e a abranger as fases de:
definição do problema, coleta de dados, processamento dos dados, análise e interpretação dos
dados e, por fim, elaboração do relatório.
Seguindo o mesmo raciocínio, esta pesquisa iniciou-se pela primeira etapa da
definição do problema, o que exigiu a construção de um referencial teórico, na perspectiva de
possibilitar um amplo entendimento do objeto de estudo, assim como auxiliar na escolha da
opção metodológica por uma investigação colaborativa. Assim, para fundamentar o
procedimento metodológico e dar um caráter de cientificidade ao processo investigativo, foi
necessário o aprofundamento do estudo da metodologia de pesquisa, através da leitura de
autores que tratam do assunto, tais como Minayo (2012), Flick (2009), Gil (2019) e Ibiapina,
Bandeira e Araújo (2016).
Como toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a
investigação, na fase de construir o referencial teórico, debruçamo-nos no campo da educação
de adultos, na tentativa de melhor entender este universo, seu processo histórico enquanto
modalidade de ensino, seus elementos constitutivos, suas características, tudo isso
considerando a perspectiva de autores como Freire (1983) e Arroyo (2017). No âmbito da
educação profissional, utilizamos como referência o pensamento de Kuenzer e Grabowski
(2002) e de Weinberg (2014), dentre outros.
Da mesma forma, a abordagem sobre a gestão educacional e seus processos exigiu o
entendimento de afirmações teóricas construídas ao longo da história, tanto da área de
administração quanto da educação, a partir das leituras bibliográficas dos teóricos Lück
(2017), Amorim, Dourado e Barbosa (2018) e Sander (2007), no intuito de melhor
compreender o objeto pesquisado e de permitir o aprofundamento das análises considerando o
repertório que esses teóricos trazem nos seus trabalhos.
Na segunda etapa do trabalho de campo, as técnicas selecionadas para a coleta dos
dados foram registros dos elementos importantes do modelo educacional (pesquisa
documental), aplicação de questionários distintos com os sujeitos participantes (caracterização
do perfil), entrevistas semiestruturadas e coletivas envolvendo todos os sujeitos participantes
(constituída de perguntas pré-elaboradas, mas trazendo uma flexibilidade na aplicação), e das
discussões reflexivas sobre questões que envolvem os principais temas da pesquisa: a
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educação de jovens e adultos, a educação profissional e a gestão educacional, com a utilização
de um protocolo observacional para registro das principais informações.
O processo de pesquisa documental foi bastante facilitado, não só por fazer parte da
instituição como colaboradora, mas também por trabalhar em um setor estratégico da
instituição que detém informações importantes e com fácil acesso a registros, sistemas e
acervos, não necessitando da colaboração dos outros participantes para esse fim. Buscamos
trazer dados primários substanciais que façam uma correspondência direta com a questão
tratada e que levantem possíveis fatores entre a gestão e a formação recebida pelos alunos
SENAC, tais como: planejamentos, relatórios, código de ética, diretrizes de governança, etc.
A aplicação de questionários de caracterização do perfil dos participantes ocorreu
através do envio de formulário próprio por e-mail para cada um dos participantes, com
considerações explicativas sobre a pesquisa, utilizando a ferramenta do Google forms, que
ajuda na compilação das respostas, inclusive com emissão de gráficos. Em seguida, logo no
primeiro encontro virtual, foi apresentado o resultado dessa caracterização aos participantes,
momento em que todos puderam contribuir com mais informações pessoais, além do
conhecimento mútuo um do outro.
E assim iniciamos um conjunto de sessões colaborativas de questionamentos,
discussões, análise e a finalização da construção de uma proposta de intervenção, com a
participação de todos. As peculiaridades de uma pesquisa do tipo colaborativa são apontadas
como um processo de diálogo entre iguais, que deve ser partilhado, com respeito humano,
para os possíveis enfrentamentos necessários. Esses entendimentos são defendidos por autores
como: Bortonori e Ricardo (2011), Ibiapina, Bandeira e Araújo (2016), Magalhães e Liberali
(2011) e Horikawa (2008).
Nesse percuso, torna-se imprescindível a preocupação com alguns aspectos de
vulnerabilidade, citado por Boavida e Ponte (2002), como a imprevisibilidade no rumo das
reflexões e a gestão das diferenças dos interesses dos participantes. Para a autora, na pesquisa
colaborativa,
[...] por vezes, o estabelecimento e a manutenção de boas relações entre os
participantes de um projecto é um processo mais complexo do que, à partida,
se imagina, podendo parecer, em determinados momentos, que a energia
colocada na gestão e resolução de situações problemáticas é superior aos
benefícios obtidos com o trabalho conjunto. No entanto, a verdade é que, em
muitos casos, a concretização, com êxito, de projectos realmente ambiciosos
e interessantes só é possível com a constituição de equipas colaborativas
(BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 12-13).
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No terceiro momento da pesquisa, realizamos o processamento das informações e dos
dados coletados para a tabulação, que consiste na organização dos mesmos, para o qual foram
utilizados distintos mecanismos de acordo com o tipo de técnica de coleta realizada. Na fase
de pesquisa documental, a tabulação ocorreu com a aplicação de uma matriz de indicadores,
que pôde revelar os elementos mais importantes na relação com o objetivo da pesquisa. Na
etapa da caracterização do perfil, os dados foram registrados em tabelas construídas por
categorias das informações levantadas. Já para a fase das entrevistas e discussões reflexivas,
utilizamos um quadro de medidas de referência intencionalmente criado para melhor
acompanhar e aproveitar os resultados em consonância com a abordagem qualitativa da
pesquisa e conduzir à efetividade do trabalho realizado.
A quarta fase corresponde ao processo de análise e interpretação das informações e
dos dados. Procuramos, sob o aspecto qualitativo, correlacionar a opinião construída dos
participantes com o referencial teórico trazido pela pesquisadora, como forma de garantir a
fidedignidade ao método, sempre com base em um enfoque indutivo, no qual se busca dar
sentido aos dados coletados de maneira a fornecer as respostas ao problema investigado.
E, por fim, chegamos à construção de um instrumento de acompanhamento da gestão
educacional que apresente os principais elementos que, com base no controle e
monitoramento, ofereçam condições para alavancar a efetividade da educação a ser
desenvolvida. Somada a isso, será também realizada a finalização desse relatório, na tentativa
de registrar os pontos mais importantes dessa pesquisa, assim como dos resultados
alcançados, contendo todos os instrumentos utilizados na coleta de dados anexados a esse
documento.

2.5 PROCESSO DE ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E DOS DADOS
Em uma abordagem qualitativa, na perspectiva de processos gestores colaborativos,
entendemos que, após a organização dos dados e das informações coletadas, devríamos partir
para a etapa da análise, de forma aberta, sem rigidez, porém com rigor científico, para
proporcionar compreensão efetiva dos achados. De acordo com Creswell, esse processo
envolve extrair sentido dos dados do texto e da imagem.
[...] envolve preparar os dados para a análise, conduzir diferentes análises, ir
cada vez mais fundo no processo de compreensão dos dados (alguns
pesquisadores qualitativos gostam de pensar nisso como descascar as
camadas de uma cebola), representar os dados e realizar uma interpretação
do significado mais amplo dos dados (2010, p. 217).

44

As características desse processo nos fazem refletir que se trata de um grande desafio,
na medida em que coube ao pesquisador não deixar sua visão sobrepor-se e interferir na visão
dos participantes sobre os dados, o que comprometeria todo o trabalho de análises construídas
por negociações e resultados colaborativos, mas ao mesmo tempo não perder o foco no
objetivo principal do processo investigativo. Em outros termos, significa dizer que a
comunicação teve que ser conduzida sem perder de vista o objetivo principal desse trabalho,
que é analisar os fatores da gestão educacional que podem contribuir para a efetividade da
educação profissional de jovens e adultos no SENAC-Bahia.
Segundo Desgagné (2007, p. 27),

um dos precursores da pesquisa colaborativa no

âmbito internacional, “[...] a análise qualitativa envolve o pesquisador em um processo de
interpretação dos ‘significados’ construídos pelos atores diante de um fenômeno ligado a sua
atividade, o qual se constitui em objeto de pesquisa”. Isso remete à necessidade de buscar
realizar nessa pesquisa, na etapa de apresentação e de interpretação dos resultados, uma
escolha precisa na formatação comunicável, de modo a possibilitar um destaque na totalidade
das conclusões e, por conseguinte, contribuir para a área de educação de jovens e adultos.
Para esse processo, estabelecemos uma relação direta entre as informações já
tabuladas e as especificidades inerentes ao objeto de estudo, no intuito de responder à
problemática investigada e de alcançar os objetivos propostos sem fugir da natureza desta
pesquisa. Além disso, os dados obtidos com os sujeitos participantes serão registrados pelos
sentidos atribuídos por eles para cada categoria de análise em relação à concepção de gestão
efetiva no contexto da escola SENAC. E, para interpretar o saber prático contextualizado dos
participantes dessa pesquisa, foi necessário um exercício de reflexão e explicitação dos
saberes produzidos por eles durante o processo da pesquisa.
Com base nas tabelas, textos e gráficos construídos, a análise será realizada
procurando responder às questões problemas, propostas nesta pesquisa. Para isso, ressalta-se
que as categorias de análise serão levantadas e, no momento da execução, diversos
documentos institucionais serão objeto de análise, pois contribuíram como instrumentos de
ação política e pedagógica do SENAC para aprofundamento das questões da pesquisa e para a
construção de significados na atuação profissional pela pesquisadora.
Por conseguinte, essa experiência de natureza aplicada e colaborativa, apesar da
virtualidade necessária, requer um cuidado com as pessoas envolvidas, com base em uma
relação de parceria e confiança, de modo a não perder de vista o contexto das suas práticas
cotidianas e da capacidade de condução sutil por parte da pesquisadora.
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Assim, apesar de o pesquisador assumir a dimensão das tarefas específicas
de pesquisa, isso não o isenta de um cuidado constante em preservar o ponto
de vista dos seus colaboradores convidados (docentes-práticos) em todas as
etapas da pesquisa, não importando se essas etapas foram realizadas com ou
sem a ajuda desses parceiros (DESGAGNÉ, 2007, pp. 20-21).

Enfim, esta pesquisa buscou, em todas as etapas, preservar o conceito primeiro de
colaboração, procurando sempre alinhar os conhecimentos construídos no processo como
sendo resultado de uma constante negociação e mesmo “mediação” do pesquisador entre
teoria e prática. Na perspectiva de fomentar uma cultura de análise das práticas realizadas e,
por conseguinte, de transformação de suas ações e das práticas institucionais vigentes, esta
pesquisa buscará também oportunizar aos participantes momentos de reflexão sobre sua
responsabilidade em relação aos contextos pesquisados para, então, ressignificá-las.
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3 A EJA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Neste capítulo buscamos destacar a relação de interseção existente entre a Educação
de Jovens e Adultos e a Educação Profissional. Nele, levamos em consideração os conceitos,
os elementos constitutivos e o entendimento de que o ponto comum é o direito de todos à
educação, de forma continuada. Buscamos também fazer uma breve contextualização tanto da
EJA quanto da educação profissional no Brasil, ressaltando documentos, movimentos,
instituições e evolução dessas modalidades de educação.
No contexto atual, um dos grandes desafios encontrados na educação profissional é o
baixo nível de escolaridade dos alunos face às demandas do mundo do trabalho, o que impede
que um estudo continuado consiga atender às expectativas de cada um e inserir, de forma
mais justa, esses alunos na sociedade. Por outro lado, a educação de jovens e adultos,
historicamente desenvolvida sempre através de programas assistencialistas, populistas,
compensatórios e descontínuos, vive, nos dias atuais, o processo de juvenilização dos alunos,
de aprendizagem aligeirada e de esvaziamento escolar.
3.1 O SUJEITO DA EJA NA CONTEMPORANEIDADE
O conceito de contemporaneidade traz em si os principais valores de uma época, os
princípios norteadores das sociedades, um conjunto de comportamentos sociais imperantes e
uma política condutora determinada pela economia e pelas Ciências. Ou seja, o conceito
contempla, de uma forma ampla, as principais características e ideias existentes em uma
época, que conduziram as sociedades para uma determinada configuração econômica, política
e social, considerando as consequências geradas.
Na época hodierna em que vivemos, as identidades não estão mais postas em uma
coletividade de forma relativamente estável; com a modernidade, pôde-se perceber um
processo de individuação que culmina, na contemporaneidade, na fluidez das relações e das
identidades, o que afeta o sentimento de pertencimento a uma comunidade, de modo que até a
noção de felicidade é associada a uma experiência pessoal e individual, vivida exclusivamente
por uma subjetividade. Nada é feito para durar, tudo é transitório e passageiro. Trata-se de
uma sociedade desapegada de promessas ideológicas, compromissos sociais e políticos e com
um consumismo exacerbado. Essa é a chamada sociedade líquida, definida por Bauman e
Peruzzo Júnior (2016), sociólogo e filósofo polonês.
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Para superar a obsessiva modernização das coisas, processo pelo qual reina o
individualismo e a fluidez das relações, Bauman acreditava na necessidade de uma realidade
mais consistente que pudesse oferecer perspectivas de vida às pessoas. Nesta direção, a
educação deve surgir como força criativa de superação desses valores e como procedimento
para estabelecer novos valores, mais humanos e promotores da mínima equidade,
fundamentada de razão suficiente para constituir uma nova sociedade na qual o centro das
decisões e escolhas seja a pessoa humana. Consequentemente, isso implica em uma educação
que promova transformações nos mecanismos de sociabilidade, na constituição de identidades
e na construção da cidadania.
Estamos atualmente em um estado de interregno, “[...] um estado transitório das
coisas, um estado no qual os velhos — uma vez testados — modos de fazer as coisas não
funcionam mais, ou pelo menos não funcionam tão bem como costumavam funcionar”,
afirma Bauman e Peruzzo Júnior (2016, p. 251). Mudanças rápidas, novas tecnologias,
constante atualização dos conhecimentos, novos modos de produção, exigências de um
trabalhador mais versátil – para o qual uma única formação não é o suficiente – e
organizações mais fluidas são exemplos desse momento.
Porém, mesmo que as ondas novas sempre nos empurrem para um novo modo de
pensar e de produzir, é preciso uma postura crítica em relação ao seu próprio tempo, é preciso
desenvolver a capacidade de estar no tempo sem aderir completamente a ele, para, desse
modo, conseguir certa “distância” que possibilite ao sujeito perceber seu próprio tempo com
clareza. Como aborda Agamben (2009, p. 59), “[...] a contemporaneidade, portanto, é uma
singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma
distância; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma
dissociação e um anacronismo”.
Ao pensar na EJA num contexto contemporâneo, devemos observar que a educação
está configurada pela compreensão de que o conhecimento é uma apropriação individual,
construída em cada pessoa de forma diferenciada, pois, apesar de advir de conhecimentos
disponíveis para todos, ela se baseia, sobretudo, em experiências individuais, vivências reais
que se articulam aos elementos de informação adquiridos ao longo do tempo, de forma a
permitir novos aprendizados com significado próprio.
Logo, não se trata de tornar a EJA um instrumento para suprir as exigências que a
modernidade e o mundo do trabalho impõem constantemente, mas de construí-la como uma
forma de existência que considere as individualidades, que contribua para a formação da
identidade dos sujeitos e, concomitantemente, para a descoberta do papel a ser desempenhado
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pelo sujeito na coletividade. E, neste sentido, temos que levar em conta, primeiro, que todos
de fato não têm acesso aos mesmos conhecimentos que circulam na nossa sociedade e,
segundo, que as experiências de vida se diferenciam de acordo com as estruturas constituídas
em cada ambiente social.
Assim, para entendermos a realidade brasileira, é preciso assimilar as principais
características da modalidade de educação da EJA e de seu público, para melhor entendê-los
de forma a fundamentar qualquer proposta de educação e identificar se o Estado, enquanto
instituição responsável pela legislação e execução da educação, está atingindo o objetivo legal
ao considerar “[...] a educação como direito de todos e dever do estado e da família”
(BRASIL, 1988, p. 1).
No Brasil, ao debruçarmo-nos para compreender os sujeitos da EJA, identificamos de
imediato, nas leituras iniciais, algumas expressões comumente utilizadas para defini-los, tais
como: aqueles que não conseguiram concluir seus estudos na idade regular, aqueles que não
foram alfabetizados, aqueles que não conseguiram o diploma do ensino fundamental ou médio
na idade adequada, jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica em
idade apropriada por qualquer motivo. Enfim, todas essas características associam o estudante
de EJA a uma visão de fracasso, de anormalidade e de perda, por meio de processos em que
os sujeitos são destituídos de saberes que, legalmente, deveriam ser seus por direito.
A Educação de Jovens e Adultos, na atualidade, é reconhecida internacionalmente
como modalidade de educação. No Brasil, essa modalidade evoluiu ao longo da história,
tendo seu início no período do Império com as determinações do Regulamento de 1854, que
estabeleceu a criação de escola para adultos. Posteriormente, a EJA foi reforçada como direito
adquirido com a Lei de Diretrizes e Bases LDB, Lei nº 5692, de 1971, quando foi implantado
o Ensino Supletivo, com um capítulo específico para a EJA, em seguida foi garantida
constitucionalmente no Brasil pela Carta Magna promulgada em 1988, e em 1996 foi
regulamentada como modalidade de educação básica (ensino fundamental e médio) pela Lei
de Diretrizes e Bases LDB, Lei nº 9334, de 1996, sendo contemplada em uma seção com dois
artigos, os quais são destacados abaixo:
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem
ao longo da vida.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
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§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente,
com a educação profissional, na forma do regulamento.
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular (BRASIL, 1996, p. 19).

Esses artigos tratam exclusivamente da EJA, quando esta deixa de ser considerada
apenas como projeto de governo e passa a ser tratada como política pública que considera o
pleno desenvolvimento da pessoa, na perspectiva de ser utilizada como um instrumento
conceitual para fortalecer a garantia de oportunidades educacionais apropriadas, respeitando
as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. E, para esse
público, esse direito demonstra a possibilidade de ser cidadão, como mostra Paiva (2019a, p.
1147),
[...] os sentidos desse direito vão representar, no caso da maioria de pessoas
jovens, adultas e idosas no país, a dignidade de usufruírem, como humanos,
da educação — bem público expresso nas sociedades como condição para o
exercício pleno da cidadania, pela possibilidade de participar das culturas
escritas que regem a vida social.

Por outro lado, entendemos que a importância de formulação de políticas públicas que
estejam voltadas à educação de adultos é de suma importância para levarmos em conta o
alargamento do sentido da educação de adultos enquanto processo contínuo ao longo da vida,
condição indispensável à vida adulta, além da inclusão dos sujeitos jovens à modalidade de
educação de adultos. Esta modalidade foi reforçada na última Conferência Internacional de
Educação de Adultos (CONFITEA), no Brasil, em 2009, na qual foi estabelecida como
fundamental a solução de problemas globais e desafios educacionais, baseando-se em valores
inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos.
Dando continuidade às conquistas legais, em 2000, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação de Jovens e Adultos, instituídas pelo Parecer CNE/CEB11/2000
(BRASIL, 2000a) e pela Resolução CNE/CEB 1/2000 (BRASIL, 2000b), estabelecem que a
identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos
estudantes e as faixas etárias. Além disso, foi definido que essa modalidade de educação
deverá pautar-se nos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade como mecanismos
de efetivação de uma formação diferenciada que contemple os anseios e as necessidades
daqueles que a sociedade excluiu do processo de escolarização.
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Toda essa história legal construída ao longo do tempo foi feita a partir das vozes que
ecoam das forças de movimentos sociais, como as Conferências Internacionais de Educação
de Adultos (desde 1949), a Conferência Nacional de Educação (CONAE) (com início em
2010), o Fórum da EJA no Brasil (iniciado na década de 90 com o objetivo, dentre outros, da
troca de experiências e do diálogo entre as instituições) e o Fórum Nacional de Educação
(FNE) (criado em 2010, fruto de deliberação da CONAE de 2010). De acordo com Soares,
“os Fóruns são movimentos que articulam instituições, socializam iniciativas e intervêm na
elaboração de políticas e ações da área de EJA” (SOARES, 1996, p. 77). Ou seja, esses
espaços promovem o avanço das discussões, a socialização de conhecimento e permitem
articulações com instâncias governamentais.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é
um país com uma população estimada em 212 milhões de pessoas. Os dados do último Censo
Demográfico de 2010 (BRASIL, 2010) revelam que 50,2% da população brasileira com dez
anos ou mais corresponde a pessoas sem instrução ou que apenas têm o fundamental
incompleto, que 17,4% está entre fundamental completo e médio incompleto, que 23,4%
refere-se àqueles com ensino médio completo e superior incompleto e que apenas 8,3% tem
superior completo.
Com base nos dados acima apresentados, entendemos que, no universo de pessoas que
iniciam a sua jornada escolar, poucos são aqueles que alcançam um nível de conhecimento
mais amplo, capaz de proporcionar uma formação que permita ocupar postos de trabalhos de
maior complexidade. Esses resultados revelam a ausência de uma política de Estado que
assegure o direito do cidadão à educação e que garanta o acesso à escolarização com certa
permanência, de modo a possibilitar uma verdadeira ascensão intelectual e social dos
indivíduos.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), de 2019,
a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6% (11
milhões de analfabetos) (BRASIL, 2019). Somada a isso, essa mesma taxa na Região
Nordeste do país aumenta para 13,9%, o que representa um dos grandes desafios para o
desenvolvimento social e econômico da região. Mais uma vez, esses dados evidenciam a
grande quantidade de pessoas sem a devida escolaridade, o que remete à ausência de políticas
incisivas que garantam a efetivação do direito fundamental à educação, ainda que inclinada
apenas à reprodução do conhecimento. Os dados apresentados, então, reforçam a condição de
desigualdade e de exclusão social, de discriminação e de marginalização social, apesar de a
educação ser considerada como direito fundamental em um Estado Democrático de Direito.
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Para ser aluno da EJA no ensino fundamental, é preciso ter, no mínimo, 15 anos,
enquanto que para o ensino médio é preciso ter, no mínimo, 18 anos e ter concluído o ensino
fundamental. Por isso, é necessário considerar os dados dos Censos Escolares 2016, 2017 e
2018, na Bahia, segundo os quais a matrícula de EJA foi ampliada em 4,53%. Alunos da faixa
etária que se situam entre 15 e 19 anos representam uma taxa de 41,9% sobre o total de
matriculados. Já o percentual de matriculados na faixa de 15 a 24 anos é ampliado para
60,8%, o que indica o fenômeno de juvenilização dessa modalidade de ensino (BRASIL,
2019).
Ao contrário do que em geral acontecia décadas antes, quando o público da
EJA era majoritariamente de jovens e adultos que não tinham acesso aos
bancos escolares, hoje cresce o número de jovens e adultos que tiveram
acesso à escola, porém, por motivos diversos, não conseguiram permanecer
nela e concluir os estudos (PAIVA, 2019b, p. 24).

Durante décadas, as salas da EJA no Brasil foram marcadas pela presença, na sua
grande maioria, de adultos e idosos, porém, anualmente é crescente o número de jovens que
se matriculam na modalidade da educação de jovens e adultos (em torno de 57% das
matrículas são de jovens na faixa etária de 14 a 24 anos no período de 2016 a 2018, na região
nordeste, de acordo com dados do INEP), o que modifica consequentemente as características,
os interesses, as necessidades e as relações a serem estabelecidas durante o percurso da
escolarização. Esse processo de juvenilização ocorre pelo retorno à escola de jovens que não
concluíram suas trajetórias de escolarização na idade/série, pela inserção de jovens que nunca
foram à escola, e pelos que frequentaram a escola denominada de regular, mas se viram na
condição de reprovação constante por motivos mais diversos.
O Plano Nacional de Educação (PNE) (2014) determina diretrizes, metas e estratégias
para a política educacional no período de 2014 a 2024 e estabelece um conjunto de
indicadores para serem monitorados. Neste Plano, encontramos a Meta 9, a qual propõe
[...] elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou
mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional
(BRASIL, 2014, p. 5).

E a Meta 10, que estipula: “[...] oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento)
das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014, p. 5).
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Por alfabetização, entendemos como a habilidade de ler, escrever e fazer contas. Essas
habilidades constituem uma premissa importante para o desenvolvimento de capacidades
cognitivas mais amplas que permitem a construção das bases intelectuais para a aquisição dos
conceitos científicos, através do desenvolvimento da linguagem escrita. Essas capacidades são
essenciais para o acesso a outros domínios específicos do conhecimento, permitem o
aproveitamento de oportunidades, além de proporcionarem utilização relevante em diversos
contextos da vida, garantindo, assim, o melhor exercício da cidadania.
Contrapondo o processo de construção coletiva da LDB de 1996, em 2019, foi
instituída, pelo Decreto nº 9.765, a Política Nacional de Alfabetização que “tem como
finalidade melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e combater o
analfabetismo funcional e o absoluto, nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e na educação informal” (BRASIL, 2019). No que se trata da educação de jovens e adultos, o
Art. 6º do decreto considera, como um dos públicos-alvo, alunos da educação de jovens e
adultos e jovens e adultos sem matrícula no ensino formal e, no Art. 8º, fala que deverão ser
implementadas, por meio de programas, ações e instrumentos que incluam o desenvolvimento
de materiais didático-pedagógicos específicos.
A história nos ensina que a construção de uma lei oriunda de congressos e debates
populares não garante a sua plena efetividade, mas governar por decreto, subjugando o papel
do Poder Legislativo, não é salutar para a democracia, uma vez que sua essência é a soberania
de um povo através de seus representantes. Contudo, independente da forma construída ou
imposta, é preciso que sejam respeitadas as características econômicas, sociais, culturais,
cognitivas e afetivas do público da EJA.
Enquanto política pública, a EJA deve estar sempre associada a um projeto de
sociedade no qual a justiça e a inclusão tenham voz no seu currículo, de modo a potencializar
a transformação dos sujeitos e da sua realidade. Alguns estudiosos da EJA, como Paiva
(2019) e Arroyo (2017), consideram que essa modalidade de educação assumiu, no seu
processo histórico, diversas concepções, ora como educação compensatória, fator de
desenvolvimento produtivo, ora como libertatória, na ideia de educação popular, com base
nos momentos econômicos, políticos e sociais vividos em cada uma dessas épocas.
É importante destacar que a escola, na contemporaneidade, encontra paradoxos: de um
lado, forçosamente, desenvolve na prática as políticas educacionais impostas e estabelecidas
e, de outro, de forma quase subversiva, precisa desenvolver um conhecimento que seja capaz
de fazer uma crítica à conjuntura atual. Ao mesmo tempo em que necessita preparar o sujeito
para integrar-se à sociedade posta, a escola precisa dar a ele condições de ser capaz de fazer
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uma leitura crítica do mundo em que vive.
Contrapondo à ideia de fracasso, faz-se mister tomar como princípio básico, em
qualquer programa de desenvolvimento educacional para jovens e adultos, a noção de que o
ser humano é um ser incompleto, inacabado, inconcluso, como nos mostra Freire (2012), que
está sempre aberto a aprender, o que implica na possibilidade de ter acesso a novos
conhecimentos, a novas experiências sociais e a uma formação integral e continuada.
Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados,
mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência
de sua inconclusão. Aís se encontram as raízes da educação mesma, como
manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e
na consciência que dela têm (FREIRE, 2012, pp. 83-84).

Dessa forma, demonstra-se que, com base nessas características, o homem tem a
capacidade de se transformar e, assim, transformar sua realidade. E a realidade atual da EJA
apresenta um panorama com algumas peculiaridades, tais como: currículo disforme,
professores sem uma formação direcionada, escolas sem infraestrutura adequada, falta de
livros didáticos específicos, inexistência de acompanhamento das instâncias governamentais.
Decerto, esses são fatores que não contribuem para a qualidade da educação de jovens e
adultos e consequentemente para a transformação da sociedade.
O cenário de desvalorização da EJA e a falta de recursos destinados para essa
modalidade corroboram com a dupla penalização de jovens e adultos, na medida em que não
conseguiram concluir seus estudos na idade regular e depois, quando retornam, a escola não
oferece condições adequadas para atender a essas pessoas. Então, aquilo que era para ser
reparação, acaba sendo uma negação.

3.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUA PERSPECTIVA
Ao longo de seu desenvolvimento, é fato que a modalidade da educação profissional
sempre desempenhou o serviço de atendimento às demandas econômicas e sociais. Mais do
que isso, em uma sociedade com taxas de desemprego elevadas e em ascensão, como
mencionado anteriormente, as diferentes formas de educação profissional
[...] se constituíram em um dos mecanismos mais bem-sucedidos para lograr
a inclusão social de amplos setores da população até este momento
marginalizados pelos serviços educacionais. Pode-se dizer que as entidades
de EP se tornaram um dos principais agentes democratizadores das
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oportunidades de educação, formação e emprego [...] (WEINBERG, 2014,
pp. 11-12).

E, nesse espaço, a educação fincou relação com o trabalho, não só formando pessoas
para atender à engrenagem produtiva, mas como espaço de fomentação de uma cultura do
trabalho que emerge como forma de sistematizar e fazer circular os saberes construídos ou
constituídos na relação entre a prática, os conhecimentos técnico-científicos e as atitudes que
lhe dão suporte. No Brasil, historicamente, a educação profissional sempre foi considerada
como de segunda classe, como consequência da história de um país de tradição colonial e
escravista, onde quem trabalhava, principalmente em atividades manuais, eram os indivíduos
considerados inferiores, pois os abastados estavam destinados aos postos de comando da
sociedade.
Até meados dos anos 1970, a maior parte dos trabalhadores recebia
prioritariamente apenas treinamento operacional para atividades
padronizadas. Milhares de operários semiqualificados eram adaptados aos
postos de trabalho e desempenhavam tarefas simples, rotineiras e
previamente especificadas e delimitadas. Apenas uma minoria de
trabalhadores precisava contar com competências em níveis mais complexos,
em virtude da rígida separação entre o planejamento e a execução
(CORDÃO, 2020, p. 67).

Destarte, constatamos que a educação profissional no país refletiu, na sua criação, as
concepções de formação profissional vigentes na época, de que esta seria destinada aos
pobres, aos filhos dos operários e aos que necessitavam ingressar no sistema produtivo como
força de trabalho, em contraposição ao ensino acadêmico, propedêutico, destinado aos que
poderiam apenas estudar e se preparar melhor para galgar as profissões mais elitizadas,
consagrando o dualismo na educação brasileira.
A história da educação profissional no Brasil surge de forma institucionalizada no
período Imperial em associações religiosas e filantrópicas, com vistas ao preparo para o
trabalho manual. Após a crise de 1929, a importância do trabalhador deu-se não apenas para a
produção, mas também para realizar o consumo de massa demandado pela sociedade, o que
foi fomentado mais à frente pelo modelo de produção fordista. Em 1942, o ensino técnico é
criado a partir do Decreto Lei nº 4073 (BRASIL, 1942) e, nesta mesma década, nasce o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC).
Na década de sessenta, por consequência do avanço da indústria brasileira, houve a
criação de escolas profissionais livres e em seguida a formação de Escolas Técnicas Federais
para a qualificação dos funcionários de empresas ligadas à União. E, em 1971, com a Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) Lei nº 5.692, ocorre um aumento de cursos
técnicos no país, com a sua vinculação ao então chamado segundo grau. Porém, em 1982,
através da Lei nº 7.044, foi retirada a obrigatoriedade da habilitação profissional no ensino de
2º grau (BRASIL, 1982).
Mais adiante, a LDB de 1996 (BRASIL, 1996), juntamente com o Decreto Federal
2.208/97 (BRASIL, 1997), instituíram as bases para a reforma do ensino profissionalizante no
Brasil, estabelecendo três níveis de formação profissional: o básico, o técnico e o tecnológico.
O nível básico, modalidade não formal, não está sujeito à regulamentação curricular, o nível
técnico tem organização curricular própria e oferta concomitante ou subsequente ao ensino
médio, enquanto o nível tecnológico fica sujeito à regulamentação própria da educação
superior. E, em 2005, o Decreto 5.478 institui o programa da educação profissional integrada
ao ensino médio para atender a demanda da própria educação profissional, que traz a
articulação da formação técnica ao ensino médio, possibilitando a formação geral associada à
formação técnica (BRASIL, 2005).
A mais recente legislação de educação profissional é a Lei nº 13.415 de 2017
(BRASIL, 2017) que também traz contribuições no que tange a sua oferta, pois permite ao
estudante a opção de fazer uma formação técnica profissional dentro da carga horária do
ensino médio regular, inclusive com a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor
produtivo ou em ambientes de simulação. Inclui, ainda, a possibilidade de concessão de
certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada
e organizada em etapas com terminalidades.
Percebemos que, desde o ano de 2002, houve um crescimento na quantidade de
escolas técnicas federais (Institutos Federais, Universidade Tecnológica, CEFETs e Escolas
Técnicas) que passaram de 140 para 366 unidades em 2010 e, em 2019, alcançamos o número
de 661 unidades. Isto demonstrou um sinal de interesse pela formação profissional, mas as
instituições integrantes dessa Rede Federal foram duramente afetadas com a Emenda
Constitucional (EC) nº 95/2016 que congelou o aumento de gastos públicos (BRASIL, 2016).
A educação profissional no Brasil tem, ao longo da sua trajetória, passado por
diferentes momentos, intenções, direcionamentos, objetivos e perspectivas. Paralelo a essas
mudanças legais, após a Segunda Guerra Mundial, passamos de uma sociedade industrial para
uma sociedade do conhecimento, assim denominada por Drucker (1993), que definiu o
conhecimento como o capital principal, o centro de custo e o recurso crucial da economia. O
mais importante para essa sociedade deixa de serem os bens tangíveis (instalações,
equipamentos, máquinas) e passam a ser o conhecimento e o desenvolvimento de
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competências.
Todavia, não podemos negar que, enquanto a educação for tratada como elemento de
plataforma de campanha política de candidatos a cargos públicos do governo ao invés de
política de Estado, estaremos longe de termos uma educação sólida, na qual a escola seja
considerada um agente de contribuição para a transformação da sociedade. A mudança na
forma como o Estado trata a educação é fundamental para que seja possível que os cidadãos
possam superar o status de sujeitos passivos e se tornem sujeitos capazes de melhor
compreender o seu entorno e, assim, estabelecer relações numa perspectiva emancipadora,
contrapondo à legitimação da exclusão.
O modo de produção e as relações trabalhistas sofreram impactos diretos, em virtude
das transformações ocorridas na economia mundial, desde mudanças tecnológicas, alterações
nas relações comerciais entre os países, até o surgimento de novos tipos de empresas. Hoje o
cenário econômico é caracterizado por segmentos, de modo que o foco na competitividade
passa a ser inovação, alta qualidade e baixo custo, o que demanda novos atributos aos
profissionais, tais como: flexibilidade, criatividade e capacidade de iniciativa.
Na prática, ler, escrever e contar continuam procedimentos importantes na
vida das pessoas, porque são habilidades indispensáveis para a cidadania e a
produtividade, em especial em sociedades mais atrasadas. O que se discute é
sua posição cada vez mais secundária frente a novos desafios mais exigentes
no contexto de expectativas bem mais sofisticadas na sociedade e na
economia. Em especial, põe-se a expectativa do bom manejo da informação
e comunicação muito além da postura de mero usuário (DEMO, 2008, p. 6).

Esse conhecimento valorizado na sociedade atual é aquele adquirido formalmente,
mas sob o qual devem ser agregados valores que possibilitem a transformação desse
conhecimento em tecnologia, em produtos e serviços inovadores. Apenas o conhecimento
fabril não permite a manutenção do indivíduo no mundo do trabalho. É fato também que, de
acordo com a legislação brasileira, a qualificação profissional não eleva o nível de
escolaridade do indivíduo e pode ser desenvolvida por vários tipos de instituições (igrejas,
sindicatos, associações e ONGS) com duração e perfis de saídas variáveis. Já os cursos de
nível técnico, pela exigência da conclusão do ensino médio, atrelam um avanço de
escolaridade às pessoas.
Como uma das características presentes na modalidade da educação profissional é a
capacidade de responder com maior qualidade, relevância e eficiência aos processos de
inovação, mudança tecnológica e integração social, as instituições de educação profissional
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precisam desenvolver uma formação alinhada ao que o mundo do trabalho demanda. Ao
mesmo tempo, essas insituições educacionais devem buscar formar profissionais que possam
não só modificar as suas condições sociais, mas também favorecer a construção de uma
sociedade menos desigual.
Diferentemente da concepção da idade antiga, em que trabalho era uma atividade para
servos e escravos e considerada não digna para os homens livres, nos dias atuais, em nossa
sociedade, o trabalho está associado à perspectiva da ocupação econômica, do emprego, que
propicie meios de vida ao homem e, consequentemente, garanta a dignidade de sua existência.
Nessa perspectiva, cabe ao trabalhador, no processo de produção de uma sociedade
capitalista, a venda de sua força de trabalho em forma de salário ou outros meios de
subsistência.
Mas, ao estabelecer um vínculo entre educação e trabalho, é imprescindível não
submeter a educação aos ditames do mercado de trabalho e à dimensão exclusivamente
econômica para não correr o risco de restringir a compreensão da educação a um simples
processo instrumental da aprendizagem e, consequentemente, à perda da amplitude do seu
raio de ação na formação humana. Sem abster-se de encarar o desafio de entendê-la como
fundamental para o jovem e adulto, salientamos que estabelecer um vínculo entre educação e
trabalho, então, significa vislumbrar a possibilidade de desenvolver a consciência crítica dos
direitos que um trabalhador tem na sociedade, de modo a permiti-lo mudar a ordem desigual
de sua condição de vida.

3.3 IMPLICAÇÕES DA EJA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Não podemos desconsiderar a relevância da educação básica como pressuposto para a
inserção do indivíduo no mundo do trabalho, mas não devemos reduzi-la à instrumentalização
para uma ocupação. Ao mesmo tempo, não é justo que os estudantes da EJA, que tiveram seus
direitos à educação básica não exercidos, tenham que esperar a sua reparação para poder
buscar a educação profissional como forma de resolver as contradições das relações sociais
impostas. Por outro lado, para além da visão pragmática que o trabalho traz, deve ser
considerado como uma dimensão fundamental da formação dos sujeitos da EJA. Ao excluílos, não permitimos que essas pessoas enfrentem as contradições impostas à sua existência
sob as relações desiguais vividas de acesso aos bens materiais e imateriais oriundos do
processo de produção do qual elas participam.
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Considerando que não temos a educação básica universalizada para todos os sujeitos,
refletir sobre as implicações da educação de jovens e adultos na educação profissional
significa termos que pensar em uma concepção que promova a integração da educação básica
na modalidade da EJA com a educação profissional, com vistas à formação de sujeitos com
amplas possibilidades de se reconhecerem e se realizarem plenamente como seres humanos, o
que implica em desenvolver como base o domínio da linguagem, uma das primeiras
produções do homem, uma vez que a linguagem é instrumento de mediação entre os homens,
entre o homem e a sociedade e entre o homem e a cultura.
Ao tempo que a EJA surge a partir de campanhas de “erradicação do analfabetismo”, a
educação profissional parte do direcionamento ao treinamento eficiente dos trabalhadores,
necessário ao avanço industrial da época. Em seguida, a EJA fez trajetória no ensino supletivo
reforçando mais uma vez o viés compensatório, enquanto a educação profissional deslancha
com cursos de excelência na rede federal de educação profissional e tecnológica (antigos
CEFETs) e com o crescimento da oferta de cursos profissionalizantes dos serviços sociais
autônomos (“Sistema S”)2.
A significativa aproximação entre EP e EJA se dá por decreto, no contexto das
políticas do governo com a oferta da formação profissional integrada à educação básica, em
que se retoma a discussão em âmbito nacional sobre a qualificação profissional, trazendo para
o campo da EJA a viabilidade de reconfiguração dos seus currículos. Essa possibilidade gerou
expectativas para uma integração que de fato traduza em qualidade efetiva para a EJA, com
base em novos referenciais educativos e no desenvolvimento de saberes e conhecimentos
vinculados a uma mesma área de interesse.
Para Ramos, a concepção de educação integrada é aquela que integra trabalho, ciência
e cultura e não é, necessariamente, profissionalizante.
O primeiro sentido que atribuímos à integração, expressa uma concepção de
formação humana que preconiza a integração de todas as dimensões da vida
– o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo. Tal concepção
pode orientar tanto a educação geral quanto a profissional,
independentemente da forma como são ofertadas (RAMOS, 2010, p. 67).

2

Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para treinamento
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que, além de terem seu nome iniciado
com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria
(Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço
Social de Transporte (Sest). Fonte: Agência Senado.
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Isto demonstra que uma formação integrada para EJA pressupõe a articulação de
saberes adquiridos nas práticas de subsistência pelo trabalho, já vivenciadas pelos sujeitos,
com o conhecimento produzido pelas ciências, o qual desconstrói verdades do senso comum e
amplia as possibilidades do real domínio das coisas, e com a associação dos valores, tradições
e costumes construídos por uma sociedade ou grupo social, ao longo do seu percurso histórico
em um tempo e um espaço determinado.
De acordo com os dados disponibilizados, em 2019, pelo Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (PISA), na edição de 2018, mais da metade dos estudantes
brasileiros (57,7%) com 15 anos de idade está abaixo do nível de aprendizagem considerado
adequado, colocando-os no nível mínimo para o pleno exercício de cidadania, conforme
divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP, 2018), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do
Pisa no Brasil. Esses dados revelam um alto índice de defasagem escolar entre idade e anos de
estudo, proveniente inclusive da necessidade do trabalho que repercute na entrada tardia na
escola, repetência ou evasão escolar.
É oportuno ressaltar que as exigências quanto ao nível de escolaridade para o acesso à
educação profissional restringem-se ao nível técnico e tecnológico, nos quais são exigidos, no
mínimo, a conclusão do Ensino Fundamental e a consequente matrícula no Ensino Médio,
cuja conclusão é condição essencial para que o estudante venha a obter o correspondente
diploma de técnico de nível médio.
A formação inicial e continuada ou qualificação profissional representa o
mais amplo universo para atendimento de necessidades da maioria da
população trabalhadora em matéria de Educação Profissional. É a
modalidade mais flexível, tanto em relação aos objetivos, currículos e
programas quanto em relação à clientela a ser atendida e à oferta
programática. Ela responde a variadas demandas dos trabalhadores, da
sociedade e da economia, especialmente no que se refere à necessidade de
adequada oportunidade de qualificação profissional de cada cidadão para o
desempenho eficiente e eficaz de suas atividades profissionais, com
autonomia e responsabilidade, no atendimento do requerido pelo mundo do
trabalho e pelo desenvolvimento da sociedade (CORDÃO, 2011, p. 52).

Não obstante a flexibilidade do acesso à formação inicial e continuada, o próprio
mercado de trabalho determina os pré-requisitos para ocupação de postos de trabalho, o que,
ao mesmo tempo que exclui, de certa forma, estimula os jovens e adultos que buscam a
educação profissional a buscarem também a conclusão dessa escolaridade exigida. Desse
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modo, os jovens retornam às escolas, principalmente àquelas que ofertam a EJA, logo, o
problema então se volta para as condições dessa escola no atendimento a essa demanda.
E frente a essa realidade, a educação de jovens e adultos e a educação profissional,
como reflexo das complexidades e diversidades da sociedade contemporânea, precisam
refletir suas práticas para garantir o retorno e a permanência dessas pessoas para a
continuidade de seus estudos. Esse movimento implica em repensar seus ambientes, suas
metodologias, o preparo dos professores, o currículo, o material didático e principalmente
suas relações, afinal, embora represente um avanço no sentido de superação histórica, a
concretização dessa integração nas instituições de ensino brasileiras é ainda um grande
desafio, pois, para não correr o risco de apenas sobrepor cargas horárias, deve almejar a
formação humana na sua totalidade.
Essa postura implica em compreender que uma educação que vise à emancipação
social dos sujeitos deve valorizar a prática da democracia e priorizar a coletividade a partir da
ampliação dos espaços e processos de participação na tomada de decisões. Nesse sentido,
consideramos que o respeito às diferenças de concepções e ações são necessárias para a vida
em grupo e devem ser prioridade para a garantia dos direitos adquiridos e para o estímulo à
transformação social.
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4 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS
O tema da gestão educacional e da educação desperta o interesse de muitos
pesquisadores pela relação direta existente entre o desempenho da função de gestor e a
influência provocada no modelo de educação desenvolvido em uma instituição e,
consequentemente, na formação dos sujeitos envolvidos. Um gestor consciente de sua
responsabilidade social deve procurar meios de satisfazer as necessidades e expectativas das
pessoas que dela participam.
Pensarmos em gestão educacional e sua relação com uma educação de qualidade
requer dizermos que a gestão estabelece um direcionamento à ação educacional a partir dos
mecanismos e processos de decisões técnicas, administrativas e pedagógicas realizadas por
um gestor. O resultado do seu trabalho dependerá preponderantemente de sua integração com
a equipe de trabalho, considerando os valores, as diretrizes e as estratégias da organização e
da sua condução para um propósito comum.
Este capítulo trata da importância da gestão no contexto da educação de jovens e
adultos em uma instituição de educação profissional e ressalta o seu papel na definição do seu
lugar na educação institucionalizada e a forma como os processos dessa gestão podem levar à
efetividade. A efetividade, pelo que percebemos, só pode ser alcançada a partir de um modelo
educacional que prima por processos que visam à qualidade e às necessidades atuais desses
estudantes para o desenvolvimento de si e da sociedade, levando em conta que a gestão
educacional vai além de administrar sistemas ou escolas.

4.1 GESTÃO, QUALIDADE, EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Os termos gestão e administração, apesar de semanticamente serem similares, na
prática, trazem algumas diferenças que precisam ser identificadas. Etimologicamente,
administrar significa planejar algo, controlar e dirigir os recursos técnicos (materiais,
financeiros e humanos). Por outro lado, a gestão tem como proposta fundamental incentivar a
participação, estimular a autonomia e a responsabilidade dos funcionários, com um foco
voltado para o político-administrativo, ou seja, carrega componentes mais humanos, mais
intuitivos do que a administração (CHIAVENATO, 2014).
Administrar consiste na tomada de decisões sobre o uso dos recursos disponíveis para
a realização dos objetivos e consequentemente o alcance dos resultados esperados. Essas
decisões estão associadas ao nível de atuação do administrador: se estratégico, tático ou
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operacional. Como uma parte considerável das rotinas hoje é realizada automaticamente, o
perfil do profissional sofreu modificações, o que exigiu novas competências para lidar com
novas situações que surgiram com os avanços tecnológicos.
A gestão, por sua vez, costuma ser segmentada conforme o objetivo de sua atuação
(gestor de pessoas, gestor de finanças, gestor de marketing, etc.), todavia, sem perder de vista
o alinhamento às definições da organização para o cumprimento da missão estabelecida.
Como o cenário contemporâneo exige respostas imediatas para as questões que emergem da
inovação tecnológica e da gestão do conhecimento, tanto no âmbito educacional quanto no
âmbito do trabalho, cabe ao gestor rever os processos que conduzem à finalidade maior da
organização escolar ou empresarial. Desta forma, a concepção de gestão supera a de
administração, mas não a substitui (LÜCK, 2015).
Ao nos debruçarmos na história da administração, encontramos as teorias
administrativas Clássica, Pscicosocial e Contemporânea, cada uma com características
distintas. A teoria Clássica apresenta como referência o pensamento de Taylor, Fayol e
Weber, que concebem a organização como um sistema mecânico e racional, sempre em busca
da eficiência econômica. A teoria Psicosocial, cujos defensores foram Mayo, Dickson e
Bernard Simon, defende a ideia de que a organização era um sistema orgânico e natural, que
buscava a eficiência econômica alinhada à eficácia técnica. Já a teoria Contemporânea
entende que a melhor organização é aquela que assegura atenção aos diversos fatores
situacionais do ambiente externo que afetam diretamente as organizações, levando em conta a
sua efetividade sociopolítica.
A administração pública no Brasil, como um conjunto de órgãos, serviços e agentes do
Estado para a consecução de interesses coletivos, de uma forma geral, acompanha tardiamente
essa evolução, passando do modelo patrimonialista para o burocrático e, em seguida, para o
gerencial, tendo a prevalescência da síntese contemporânea, consoante a qual os critérios
técnicos e instrumentais de eficiência e eficácia passaram a dar lugar ao critério sociopolítico
da efetividade. Na esfera educacional, o país envolve uma complexa rede entrelaçada em três
níveis do governo: a União, os Estados e os municípios. Como referência para conduzir as
investigações deste estudo, faremos uso da conceituação de gestão apresentada por Lück.
Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um processo de mobilização
da competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas para que,
por sua participação ativa e competente, promovam a realização, o mais
plenamente possível, dos objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os
objetivos educacionais (2015, p. 21).
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Esse conceito nos leva para o entendimento de que caberia à gestão a condução de
todos os envolvidos para uma participação ativa no planejamento, nas decisões conjuntas e
nas implementações coletivas, com a compreensão de que esta participação é parte integrante
de um processo significativo de aprendizagem a partir de vivências reais para todos. Para
tanto, torna-se necessária a articulação entre saberes, competências e objetivos estratégicos
com foco na missão da organização.
Observando que as escolas são organizações sociais, compostas por pessoas que
trabalham coletivamente e interagem entre si para atingir os mesmos objetivos, as relações
humanas e sociais que as caracterizam são também as que as diferenciam das organizações
empresariais, de modo que os aspectos técnico-administrativos se tornam entrelaçados aos
aspectos técnico-educacionais. Cabe à gestão das escolas não perder o foco na sua função
política em detrimento das funções administrativas e pedagógicas, destacando a característica
de que, segundo Vieira (2007, p. 58-59),
As condições de implementação e as condições políticas, por serem
territórios por excelência da prática, costumam ser aspectos negligenciados
pelos teóricos. São eles, porém, que asseguram a sustentabilidade dos
valores e a sua tradução em políticas. Nenhuma gestão será bem-sucedida se
passar ao largo dessas duas dimensões. Por melhores e mais nobres que
sejam as intenções de qualquer gestor ou gestora, suas idéias precisam ser
viáveis (condições de implementação) e aceitáveis (condições políticas).

Por esse motivo, Hora nos mostra que, para o gestor educacional, é importante a
exigência de que “[...] ele compreenda a dimensão política de sua ação administrativa,
respaldada na ação participativa, rompendo com a rotina alienada do mando impessoal e
racionalizada da burocracia que permeia a dominação das organizações modernas” (2010, p.
567). Isso significa que é preciso pensar nas esferas extrínsecas (extraescolares) e intrínsecas
(intraescolares) como fundamentais para a definição e compreensão teórico-conceitual e para
análise da situação escolar de forma articulada.
Para a educacão, a gestão constitui-se em uma área estrutural de ação para a tão falada
qualidade de ensino. Essa visão ocorre porque é através da gestão que se estabelece um
direcionamento à ação educacional a partir de um planejamento em consonância com
princípios e estratégias adequadas para atingir os resultados esperados. Contudo, esse
planejamento deve ser elaborado e desenvolvido na perspectiva de ser concretizado a longo
prazo e de atender a pluralidade da demanda social, considerando a racionalidade política que
envolve a gestão.
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Muito se fala também que o fator preponderante para o alcance da qualidade de vida
das pessoas de uma sociedade é uma educação de qualidade, o que significa dizer que, para o
Brasil elevar-se à condição de um país desenvolvido, é preciso investir em novas concepções
e práticas educacionais que superem o modelo conteudista de ensino-aprendizagem, centrado
em uma cultura livresca, que ainda impera na realidade das escolas do nosso país, e passe a
preocupar-se com o desenvolvimento humano na sua integralidade. Mas antes mesmo de
discutirmos sobre qualidade da educação, torna-se necessário considerar sobre qual definição
de educação estamos falando:
Para alguns, ela se restringe às diferentes etapas de escolarização que se
apresentam de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a
educação deve ser entendida como espaço múltiplo, que compreende
diferentes atores, espaços e dinâmicas formativas, efetivado por meio de
processos sistemáticos e assistemáticos (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p.
203).

Não podemos restringir a compreensão de educação a simples ideia da escola ou do
sistema escolar, enquanto equipamento materializado de um processo mais amplo.
Entendemos que a educação é o processo que envolve saberes, vivências, trocas e que estes se
configuram elementos constitutivos e constituintes da formação humana. São esses elementos
que revelam que o homem é um ser capaz de se transformar e de contribuir
contraditoriamente, desse modo, para a transformação e/ou a manutenção das relações sociais
que estão estabelecidas.
Assim, é possível notar a existência de uma relação entre a concepção de educação e a
essência de uma gestão educacional democrática que prima pela qualidade, através da
dialogicidade, da participação inclusiva de toda a comunidade envolvida no processo ensinoaprendizagem, no entendimento de que todo ato educativo implica uma atitude ética e na
necessidade de um gestor com perfil democrático, voltado para as questões da diversidade e
das transformações nos campos da vida em sociedade. Ainda sobre o conceito de gestão na
área educacional, Lück (2017, p. 33) nos revela que,
A gestão educacional é uma expressão que ganhou evidência na literatura e
aceitação no contexto educacional, sobretudo a partir da década de 1990, e
vem-se constituindo em um conceito comum no discurso de orientação das
ações de sistema de ensino e de escolas. Isto porque foi reconhecido como
base fundamental para a organização das pessoas voltadas para o
desenvolvimento e melhoria da qualidade de ensino que oferecem.
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Nesse sentido, a gestão educacional precisa desenvolver processos consolidados
seguindo uma mesma diretriz para mobilizar pessoas a articularem ações que permitam a
implementação dos projetos e a maximização dos resultados. Como consequência, a
administração seria superada a partir de uma visão e orientação de conjunto, mas não apenas
fazendo uma mera substituição de terminologia, e sim construindo práticas participativas de
trabalho e consolidando processos articuladores nos quais o regime de colaboração seja um
elo de fortalecimento das relações e do conhecimento.
Ao revisitarmos a história, identificamos que, no período da revolução industrial, o
país que tinha uma grande produção industrial era considerado um país rico e o que não tinha,
era pobre. Com a nova divisão internacional do trabalho, por meio da qual a produção de um
determinado produto ou de partes do mesmo é realizada em países emergentes ou em
desenvolvimento que oferecem incentivos para a instalação de indústrias, o que gera um custo
final menor e mantém os lucros no país de origem do produto final, a intensa produção
industrial já não é fator decisivo para a riqueza ou não de um país.
Diante desse redimensionamento, os países que têm educação e pesquisa
desenvolvidas podem vislumbrar o êxito econômico, pois o presente e o futuro emergem das
indústrias apoiadas na invenção que avança suntuosamente com as novas tecnologias,
oriundas do conhecimento científico e provenientes de uma educação consistente. Porém, a
função primordial da educação não é ser um simples fator produtivo, antes disso, é possibilitar
a formação do homem na sua completude em um determinado momento, pois o conhecimento
nasce de uma circunstância histórico-social determinada e é por ela condicionada, para só
depois esse mesmo homem vir a agir sobre a mesma.
A educação profissional surge, então, como sendo o mecanismo importante para dar
conta dessa demanda, na expectativa de preparar o homem para o trabalho, mas, sobretudo, de
considerar o trabalho como princípio educativo, com o objetivo de prepará-lo principalmente
para refletir criticamente sobre o trabalho. Todavia, torna-se difícil desenvolver profissionais
com esse discernimento quando, na sua maioria, as bases do conhecimento pertinentes à
educação básica dos jovens e adultos que buscam uma profissionalização já são
comprometidas, o que nos remete a uma gestão que tenha como base princípios democráticos
de inclusão.
Em reforço ao que a literatura internacional indica, sobre como a intensificação das
desigualdades sociais contribuem significativamente para o fracasso escolar, o Brasil é um
país com uma numerosa população, cujo nível de vida situa-se muito abaixo do desejável e
que se caracteriza pela subeducação, tanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, dos anos de
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escolaridade, quanto do qualitativo dessa escolarização. Esse fracasso escolar promove o
aumento no número de jovens e adultos em busca da continuidade de estudos.
Para complementar, em 2019, o Decreto nº 9.465 promoveu uma reforma
administrativa que extinguiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (Secadi), na qual residia a Diretoria de Políticas de EJA. Somado ao
negligenciamento do governo federal, vivenciamos municípios e estados com total descaso
em relação às políticas de gestão da educação de jovens e adultos, o que dificulta cada vez
mais a oferta e a manutenção dessa modalidade.

4.2 A IMPORTÂNCIA DO DESEMPENHO DOS PROCESSOS GESTORES
Ao se constituir como um espaço efetivamente democrático, dinâmico e avançado, a
escola deve possibilitar o desenvolvimento de saberes além dos conhecimentos científicos
preestabelecidos das discplinas curriculares e, consequentemente, promover qualidade ao
ensino ofertado, como nos mostram Amorim, Santos e Castañeda,
A gestão inovadora dos saberes e das vivências socioculturais não pode
desconsiderar a riqueza das experiências do dia a dia do aluno, das vivências
sociais e culturais que fazem parte do entorno da escola. Essas experiências
são complexas, diversificadas e colaboram para a formação da identidade, da
ética e do modelo de pessoa que cada um é, e que a sociedade deseja para o
seu convívio humano (2012, p. 121).

Para eles, cabe à escola desenvolver os diversos saberes na formação do aluno, de
modo a construir sujeitos autônomos, ou seja, capazes de tomar decisões, e valorizar a
capacidade de interação com o outro. Nessa perspectiva, torna-se necessária a implementação
de processos básicos de uma gestão escolar que trate estrategicamente suas rotinas de modo a
buscar o constante aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. A ideia é reconhecer a
escola como espaço de convivência, de acolhimento, de responsabilidades e de exercício
político-social.
Esses processos envolvem a área pedagógica com atividades de planejamento,
elaboração de projetos, desenvolvimento de novas metodologias e sistemas de avaliação, mas
envolvem também a área financeira com a responsabilidade de buscar o equilibrio entre
receitas e despesas, o planejamento de recursos para projetos específicos, bem como a área
administrativa que está ligada aos cuidados com os recursos humanos, materiais, físicos e
financeiros da instituição, e a área acadêmica, cujos processos dizem respeito ao controle,
registro e acompanhamento da vida escolar do estudante.
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De cada uma dessas áreas emana uma série de burocracias e processos que são
conduzidos pelos gestores, mas tudo isso sem deixar de levar em consideração que a atividade
de gestão é uma atividade mediadora entre o projeto coletivo da escola e os sujeitos sociais, a
quem se destina a missão final da escola. Todo esse trabalho deve ser orientado por um
caráter pedagógico sob a ótica da dimensão política, que possibilita o compartilhamento e a
corresponsabilidade na construção de planos e no desenvolvimento do fazer educacional.
Para Libâneo (2018, p. 118), a escola “[...] é uma instituição social que apresenta
unidade em seus objetivos (sociopolíticos e pedagógicos), interdependência entre a necessária
racionalidade no uso dos recursos (materiais e conceituais) e a coordenação do esforço
coletivo” e que, portanto, o trabalho da gestão consiste em levar em conta a relação dos “[...]
sujeitos que aprendem e os contextos socio-culturais que formam o cenário da situação de
aprendizagem” (LIBÂNEO, 2018, p. 270). Nessa perspectiva, existe a necessidade de
considerarmos que a forma de organização e de gestão são também práticas educativas e que a
aprendizagem não se restringe ao espaço da sala de aula.
E, seguindo essa lógica, cuidar do administrativo é cuidar dos objetivos da escola e,
como esses objetivos são de cunho pedagógico, administrar uma escola consiste em cuidar do
pedagógico. Isto reforça a importância do conhecimento pedagógico para a execução do
trabalho de um gestor educacional e o coloca na condição de corresponsável no
compartilhamento dos problemas escolares de diversas esferas (recursos materiais, relações
humanas, protocolos escolares, planejamento pedagógico) com a comunidade escolar para
busca de soluções, no intuito do comprometimento de todos ao alcance dos objetivos.
Ser gestor de escola nos dias atuais significa saber enfrentar os desafios das
problemáticas contemporâneas que envolvem, simultaneamente, não só o conhecimento
técnico-profissional, como também o conhecimento político-social, para que esses possam
suscitar reflexões críticas nos sujeitos de toda a comunidade escolar, voltadas para a
ampliação de uma consciência coletiva do papel de cada um na sociedade.
No caso da gestão da educação profissional, no âmbito mais amplo da gestão
democrática da educação, cabe considerar a possibilidade de ser desenvolvida a partir do
diálogo entre as instâncias implicadas: representantes do Estado (em defesa dos interesses da
gestão pública), mercado de trabalho (em defesa dos interesses do empresariado) e sociedade
civil (em defesa de igualdade de oportunidades para todos), como mecanismo democrático de
participação efetiva, como aborda Fidalgo (2012), quando trata sobre o modelo paritário e o
multipartismo. Assim, a gestão da educação profissional, situada em uma visão de gestão
democrática, compreende, no seu trabalho inicial, a constituição de uma oferta de serviços
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educacionais que atendam e privilegiem a formação de um profissional na sua completude,
como sujeitos críticos e emancipados, mas, sobretudo, reconstruam uma cultura institucional
que permita a realização de práticas coletivas, participativas, democráticas.
Ao gestor escolar da educação profissional, caberá o propósito maior de não poder
estar desvinculado do desenvolvimento de competências técnicas, atitudes e habilidades que
articuladas possibilitem o exercício profissional e a formação continuada dos sujeitos, com
vistas a ofertar um serviço de qualidade. E, para fazer essa vinculação, é pertinente adotar
metodologias que privilegiem práticas pedagógicas ativas, integradoras e que promovam o
protagonismo do aluno, sempre fundamentadas no repertório de vida dos estudantes e das
demandas do mundo do trabalho. Os desafios da gestão da educação de jovens e adultos
também não são poucos, e são sempre associados á figura central do gestor como o
responsável maior.
A discussão referente à gestão escolar encontra-se cada vez mais presente no
contexto educacional, em decorrência da exigência de que os dirigentes e
gestores educacionais enfrentem com competência técnica e política os
desafios sociais emergentes, sejam eles de ordem pedagógica (parâmetros
curriculares nacionais), econômica (globalização da economia,
competitividade e exigências do mercado de trabalho), política (programas
de descentralização da gestão educacional, inclusive financeira),
metodológica
operacional
(novas
tecnologias)
e
outros
(SCHNECKENBERG, 2000, p. 113).

Isso posto, fica claro que não é tarefa fácil ser um gestor dessa modalidade, o qual
quase sempre é privado de uma devida autonomia de recursos para a formulação de propostas
e planos que devem ter como propósito contemplar a anteposição dos processos que dizem
respeito às atividades intermediárias em prejuízo à missão final de educar. O gestor precisa
tratar de questões diversas, tais como aquelas vinculadas às atividades-meio (limpeza,
manutenção de equipamentos e estrutura física, materiais de consumo), assim como às
atividades-fim (equipe pedagógica integrada à equipe administrativa, projeto político
pedagógico alinhado, jovens e adultos com a conclusão de uma aprendizagem significativa).

4.3 GESTÃO E COLABORAÇÃO
A gestão educacional carrega em si a complexidade de conteúdo que impõe o
enfrentamento de problemas e a superação de desafios e que exigem alternativas
metodológicas facilitadoras de trabalho na composição de estratégias, no sentido de
rapidamente encontrar soluções viáveis, diferentemente do modelo hierárquico tradicional em
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que as decisões são centralizadas apenas na função do líder e, por isso mesmo, muitas vezes
não consegue obter sucesso. É preciso, então, optar por um conjunto de normas e princípios
que orientem os gestores na tomada de decisão sobre as melhores alternativas para o
cumprimento da missão institucional com efetividade.
Ao investigar novas opções de modelos de gestão, nos deparamos com o modelo de
gestão colaborativo, atualmente bastante utilizado no mundo empresarial e em organizações
públicas, passível de ser utilizado no campo educacional de forma exitosa. Este modelo, com
o intento de superar a visão fragmentada do trabalho e dinamizar seus processos, propõe uma
gestão que especificamente descentraliza a tomada de decisões, redirecionando-a para todos
os envolvidos, evita a compartimentalização e consequentemente amplia as potencialidades e
o alcance dos resultados.
À medida que a sociedade avança, o homem cria novas formas de processar o mundo
através do próprio mundo, para responder seus anseios, suas necessidades e seus interesses, e
busca caminhos para resolução dos complexos problemas contemporâneos. O modelo
colaborativo de gestão está baseado na concepção de economia colaborativa, do inglês
collaborative economy (também conhecida como economia compartilhada ou em rede), que
se baseia em uma nova percepção de mundo centrado em práticas de cooperação voltadas
para o coletivo, na perspectiva de menos consumo, menos produtos, mais trocas e mais
serviços.
A economia colaborativa parte da ideia de que, além dos recursos tangíveis, a
preocupação deve voltar-se para os recursos intangíveis do capital cultural/humano e do
capital social (valores, conhecimentos, experiências) que impulsionam nosas ações e nossas
decisões.

É este eixo vertical, o Cultural e Social, intangível, portanto, que move o
eixo tangível (horizontal) e por isso ele é tão importante, pois faz toda a
diferença na busca de soluções alternativas, seja pra nossos problemas
econômicos, seja para quaisquer outras angústias que vivamos nesses tempos
modernos (DORNELLAS, 2019, p. 16).

E nesse sentido estamos migrando para uma estrutura econômica de sociedade que
busca a construção de espaços de experiências, nos quais um grupo de pessoas interessadas
em um determinado assunto envolve-se em um processo interativo, compartilhando regras,
normas, estudos e reflexões para atuar ou decidir sobre questões relacionadas a esse domínio.
Por consequência, a gestão colaborativa sustenta-se no ato de gerenciar com as pessoas,
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negando a ação instrumental do gerenciamento das ações, das pessoas. A essência desta
concepção de gestão é potencializar o indivíduo como sujeito da sua ação, e não como mero
objeto da sua produção, e com isso promover o senso de unidade que possibilita que cada um
atue de forma cooperativa e que todos estejam com propósitos alinhados à missão final da
organização. Ou seja, prevalece o coletivo que se materializa na interação de um conjunto de
pessoas com igual autoridade.
Na gestão educacional colaborativa, é importante a participação de todos, de modo a
superar os limites e interesses individuais em prol de um ambiente mais democrático, no qual
as decisões não são mais unilaterais, e sim resultam de diálogos organizados através de
comissões, comitês, colegiados ou mesmo simples grupos de trabalho, para o bem da
instituição e de todos. Nesse aspecto, responsáveis e comprometidos, todos passam a serem
supervisores dos resultados a serem alcançados para a realização dos objetivos sociais e
políticos da escola.
Essa metodologia de gerenciamento prevê o aumento da eficiência no campo do
trabalho ao facilitar o fluxo das informações, comunicações e conhecimentos, compometendo
a todos na tomada de decisões. Porém, devemos atentar que ela é mais difícil de ser
estruturada, porque é uma proposta de trabalho mais horizontal e coletiva, e o seu
funcionamento implica no aumento da responsabilidade de cada integrante da instituição
educacional, podendo ocorrer resistências. Por conseguinte, a questão cultural passa a ser um
fator de destaque, pela necessidade da mudança da visão tradicional arraigada de que é melhor
ter alguém para obedecer ou repudiar do que ser responsável por decisões tomadas.
Quando o conhecimento e o aprendizado são leiloados para o maior lance,
todos temos a perder. Abandonar a sabedoria anterior de que “Você é o que
possui” e converter para uma nova sabedoria, “Você é o que compartilha”,
indica que podemos estar entrando na economia pós-propriedade (BELK,
2014, p. 1599).

No caso de escolas de jovens e adultos, em que os estudantes, em sua maioria, estão na
faixa etária entre 15 e 24 anos, como vimos no terceiro capítulo dessa pesquisa, observa-se
uma idade adequada para a participação desse processo de diálogos. Isso possibilita uma
ressignificação do ambiente escolar, tendo em vista o horizonte de transformação da rotina
escolar, da promoção da inclusão através da escuta, da transparência, da revelação de talentos
e principalmente das pessoas mais confiantes, autônomas e conscientes do seu papel social e
político.
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5 CONTEXTUALIZANDO
Inicialmente,

as

instituições

profissionalizantes

apresentavam

um

caráter

assistencialista, fruto da herança colonial e imperialista e da relação com o trabalho escravo.
Com o fim da escravidão e com o crescimento urbano, porém, começou a surgir um novo
perfil de aluno que pertencia às camadas populares urbanas, e os governantes começaram a se
preocupar com a formação profissional qualificada.
Em 1937, o governo de Getúlio Vargas publicou a nova Constituição que apresentava
a intenção de expandir no país o ensino profissional em todos os ramos e graus e, em 1942,
mediante o Decreto-lei no 4.073, Vargas buscou promover a formação da força de trabalho de
grau médio e de diferentes níveis, dirigida ao setor produtivo.
Em 1947, com a eleição de Eurico Gaspar Dutra e a promulgação de uma nova
constituição, a sociedade brasileira começava a sentir os benefícios de uma democracia que,
mesmo cambaleante, era um sopro de esperança para o país. A rigor, com a nova conjuntura,
tanto a economia quanto a política aproveitaram a nova realidade para enfrentar o momento,
criando uma agenda que permitia ao país participar da onda progressista que tomava conta do
mundo com o fim da segunda guerra mundial.
O povo brasileiro queria esquecer o passado e construir o futuro de uma nação que se
sentia orgulhosa pela sua participação na II Guerra Mundial, por ter contribuído para a vitória
dos aliados contra os nazistas, motivo pelo qual era respeitado no mundo e sua força,
consequentemente, deveria beneficiar o seu povo. Além disso, o novo governo queria mais
empregos e, ao mesmo tempo, desejava superar as dificuldades na área de educação e também
na preparação técnica da chamada “mão de obra”. Por outro lado, o presidente Eurico Gaspar
Dutra praticou uma política governamental deliberadamente autoritária a partir de medidas
que desrespeitaram flagrantemente a Constituição vigente.
É nesse cenário e com base no documento histórico “Carta da Paz Social”, que
registrou as primeiras diretrizes e resoluções deliberadas, que surge, por Decreto, a instituição
SENAI, em 1942, para atender a demanda de alguns líderes patronais da indústria. Em
seguida, também foi criado o SENAC, em 10 de janeiro de 1946, pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por meio do Decreto-Lei nº 8.621, cujas
atividades foram iniciadas com o objetivo de “oferecer formação adequada aos filhos dos
operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar
precocemente na força de trabalho” (BRASIL, 1999, p. 6).
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5.1 BREVE HISTÓRICO DO SENAC
No artigo quarto do Decreto-Lei nº 8.621 de 1946, estabelece-se a origem dos recursos
para subsidiar a instituição Senac.
Art. 4º – Para o custeio dos encargos do Senac os estabelecimentos
comerciais cujas atividades, de acordo com o quadro a que se refere o art.
577 da Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas
Federações e Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do
Comércio, ficam obrigados ao pagamento mensal de uma contribuição
equivalente a um por cento (1%) sobre o montante da remuneração paga à
totalidade dos seus empregados. (BRASIL, 1946)

E, nos parágrafos vinculados a esse artigo, reponsabiliza-se as chamadas instituições
de aposentadoria e pensões a colocarem, à disposição do Senac, os recursos oriundos das
contribuições para “aplicação proporcional nas diferentes unidades do País, de acordo com a
correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral”.
(BRASIL, 2019).
Na mesma data da criação do Senac, foi promulgado o Decreto-Lei nº 8.622, que
dispõe sobre a atuação da instituição na aprendizagem comercial, estabelecendo os deveres
dos empregadores para com os trabalhadores menores, e que determina:
Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, que
possuírem mais de nove empregados, são obrigados a empregar e matricular
nas escolas de aprendizagem do Senac um número de trabalhadores menores
como praticantes, que será determinado pelo seu Conselho Nacional, de
acordo com as práticas ou funções que demandem formação profissional, até
o limite máximo de dez por cento (10%) do total de empregados de todas as
categorias em serviço no esta-belecimento. (BRASIL, 1946)

Percebe-se então que com isso o governo passa a delegar à iniciativa privada a
responsabilidade de auxiliar o Estado no desenvolvimento econômico em face das demandas
por qualificação de profissionais para a sociedade brasileira. Assim, o Senac inicia sua
trajetória com cursos de aprendizagem voltados para jovens com idade entre 14 e 18 anos e
com conhecimentos mínimos essenciais à preparação profissional, atendendo especificamente
à demanda do setor terciário da economia. Esse setor envolve a comercialização de produtos e
de serviços nos ramos do comércio, tais como o turismo, os serviços financeiros, a
informática, a comunicação, a arquitetura, a engenharia, a auditoria, a consultoria, a
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propaganda e a publicidade, o seguro, a corretagem, o transporte e a armazenagem, além das
atividades públicas e privadas de segurança, saúde, moda e educação, entre outras.
Vale ressaltar que esse setor é hoje uma das principais fontes de recursos dos países
desenvolvidos e um dos que mais contrata trabalhadores. Nele existem desde atividades de
muita complexidade até aquelas atividades de baixo índice de dificuldade, e com baixo nível
de remuneração e péssimas condições de trabalho.
A Instituição Senac está presente em todo o território nacional e tem sua estrutura de
governança composta por uma Administração Nacional (AN) que compreende o Conselho
Nacional (CN) – órgão deliberativo; o Departamento Nacional (DN) – órgão executivo; o
Conselho Fiscal (CF) – órgão fiscalizador; e 27 Administrações Regionais (ARs).
O Departamento Nacional do Senac é o órgão executivo da Administração Nacional.
Sua finalidade principal é promover o cumprimento da missão do Senac produzindo e
disseminando diretrizes, estratégias e conhecimentos em Educação Profissional, coordenando
programas institucionais de abrangência nacional e fomentando as ações educacionais nos
Departamentos Regionais, com base na garantia de respeito às diferenças e à autonomia local.
Sua liderança organizacional é expressa na capacidade de elaborar normas e diretrizes, de
mobilizar e de integrar interna e externamente, de transferir recursos e de produzir e
disseminar conhecimentos em Educação Profissional. Para tanto, estabelece continuamente
relações de parceria e de cooperação com os Departamentos Regionais do Senac, os órgãos
governamentais, os setores empresariais, as entidades dos serviços sociais autônomos e
diversas outras instituições, tanto nacionais quanto estrangeiras.
Mais adiante, com a redação dada pela Lei nº 12.816, de 05 de junho de 2013, os
Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA) passaram a integrar o Sistema Federal de Ensino
(SFE). Desde então, o Senac obteve autonomia para criação e oferta de cursos e programas de
educação profissional e tecnológica, mediante autorização dos respectivos Conselhos
Regionais, na qualidade de Órgão Colegiado Superior do correspondente Departamento
Regional da Entidade, observada a competência de regulação, supervisão e avaliação da
União.
Ao longo dos setenta e quatro anos de existência, o Senac configura-se hoje como uma
instituição sólida, presente em todos os 27 Estados da Federação. Ademais, segundo dados do
seu Relatório Geral, a Instituição contou em 2020 com cerca de 413 unidades educacionais,
das quais 10 centros especializados, 403 centros de educação profissional nos quais se
encontra 30 empresas pedagógicas, 24 unidades de ensino superior, além de 40 unidades
administrativas, 80 carretas-escola e 1 Balsa-escola, com uma oferta de mais de 980 títulos de
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cursos e programações, distribuídos entre 29 segmentos profissionais vinculados às principais
atividades econômicas do comércio de bens, serviços e turismo. Com essa abrangência, a
instituição atendeu 892.888 alunos nos seus diversos cursos e programas educativos
realizados em todo o país.

5.2 O SENAC NA BAHIA
Na Bahia, a eleição de Otávio Mangabeira marcava uma nova etapa na política
estadual, pois o novo governador rompia com o passado da velha política praticada na Bahia
até aquela data, e sua eleição trazia a esperança de uma mudança. Diante desse cenário, a
nova força política desejava uma nova organização urbana e, com isso, uma nova onda
arquitetônica nascia na Bahia de 1947. A Bahia sonhava, então, com melhores momentos e é
dentro deste espirito de fé e de esperança que, no mês de agosto de 1947, é promulgada a
nova Constituição Estadual.
É nesse contexto histórico e social que surge o Senac – Administração Regional da
Bahia, pessoa jurídica de direito privado, com jurisdição em todo o Estado, que tem como
órgão executivo o Departamento Regional e como órgão normativo e de decisão superior o
seu Conselho Regional/CR, órgão Deliberativo responsável pelo desenvolvimento e pela
regularidade da Administração Regional, o qual observa e acompanha as diretrizes gerais das
Ações do Senac. O Conselho Regional é presidido pelo Presidente da Federação do Comércio,
a quem compete estabelecer as diretrizes gerais para as ações da Instituição, enquanto o
Departamento Regional é um órgão executivo e autônomo responsável pela Gestão financeira
e administrativa do Senac no Estado da Bahia e tem as competências de observar e fazer
observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da ação do Senac, adaptando-as às
peculiaridades regionais e executando as medidas necessárias à observância das diretrizes
gerais da ação do Senac no Estado da Bahia.
Na sua história, o Senac Bahia foi instalado inicialmente no Ed. da Associação
Comercial na Praça Conde dos Arcos, onde estava lotada a Federação do Comércio do Estado
da Bahia, mudando em seguida para a Rua Rui Barbosa na escola Silvino Marques que seria
seu primeiro escritório comercial modelo, tendo como um dos primeiros atos realizados a
autorização de funcionamento para o curso de Estenotaquigrafia.
Em 1949, com seus sete tipos de cursos, o Senac na Bahia alcançou o número de 1.394
alunos, distribuídos nos cursos de: Adaptação, Auxiliar de Comércio, Preparação Comercial,
Estenotaquigrafia Internacional, Contabilidade Mecanizada, Datilografia e Inglês Elementar.
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Em 1952, iniciou os cursos de aprendizagem para menores aprendizes e, em 1968, fez a
inauguração do Centro de Formação Profissional Presidente Arthur Fraga/Baixa dos
Sapateiros e da Empresa Comercial de Treinamento do Senac – ECTS.
Hoje a sua estrutura organizacional continua composta por um Conselho Regional e
por uma Direção Regional que é nomeada pelo Presidente do Conselho Regional do Senac.
Ao lado da direção, encontra-se a Controladoria, responsável pelo controle e
acompanhamento da gestão institucional, visando assegurar a implementação e a execução
dos processos internos, em conformidade com os valores, normas e padrões estabelecidos, e a
Assessoria Técnica, órgão de assessoramento técnico à Direção Regional.
Ainda na instância diretiva, encontram-se duas Superintendências: a Educacional e a
de Administração e Finanças, que são responsáveis pela gestão organizacional, com o
objetivo de facilitar o processo de tomada de decisões e, para tanto, contam com as gerências
estratégicas e funcionais, responsáveis pela gestão de ações corporativas, com objetivo de
assessorar e dar suporte a todos os órgãos da Instituição: Gerência de Administração e
Finanças, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Tecnologia da Informação, Gerência
de Engenharia e Manutenção, Gerência de Planejamento e Desenvolvimento, Gerência de
Comunicação e Marketing e Gerência de Relacionamento com Mercado.
Figura 2. Organograma

Fonte: Relatório de Gestão do SENAC-Bahia, 2020.

Como Órgãos estruturais característicos da atividade-fim, o Senac Bahia dispõe dos
Centros de Educação Profissional, responsáveis pela gestão pedagógica e administrativa, cujo
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objetivo é implementar os programas e as ações da educação profissional. Em cada Centro,
existe um gestor, uma assistência de gerência, supervisores pedagógicos, instrutores, equipe
de secretaria, equipe de limpeza e manutenção e vigilância.
Por outro lado, na figura apresentada no seu Relatório de Gestão, o Senac Bahia
apresenta o seu modelo de governança, no qual se destacam a expressa influência da
sociedade através do cidadão e das empresas e o apoio que espera da instância pública através
de órgãos normativos e fiscalizadores da esfera governamental.
Figura 3. Modelo de Governança e estrutura organizacional
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Fonte: Relatório de Gestão do SENAC-Bahia, 2020.

Destaca-se que nesse modelo, além da estrutura organizacional, apresentam-se as
instâncias externas de governança que são responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela
regulação das atividades desenvolvidas pela instituição, e são autônomas e independentes, não
estando vinculadas apenas a uma organização, enquanto as instâncias externas de apoio à
governança são responsáveis pela avaliação, pela auditoria e pelo monitoramento
independente. De outro modo, as instâncias internas de governança são responsáveis por
definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o
desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, ainda,
responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse
público, servindo de elo entre principal e agente. E, por fim, as instâncias internas de apoio à
governança realizam a comunicação entre as partes interessadas internas e externas à
administração.
Toda essa configuração traz uma robustez estrutural que demanda macroprocessos
estratégicos, finalísticos e de suporte bem delineados, assim como procedimentos
sistematizados de forma a impulsionar o alcance dos resultados propostos, através de um
monitoramento constante, sem perder de vista a missão da organização e a orientação
necessária às Unidades Educacionais para facilitar o alcance dos objetivos.

5.2.1 PROCESSOS GESTORES E DIMENSÃO DA QUALIDADE
Para superar a complexidade enfrentada por uma instituição escolar, o modelo de
gestão a ser executado deve buscar a descentralização da tomada de decisões, bem como a
dinamização e a articulação de seus processos, com vistas a superar uma visão fragmentada
do trabalho. Consequentemente, espera-se que se possa envolver, de forma ágil, setores
diversos para ampliar suas potencialidades e o alcance de seus resultados, facilitando o fluxo
das informações, das comunicações e dos conhecimentos, sem comprometer a
sustentabilidade financeira da instituição.
As atribuições da gestão escolar, então, perpassam por processos estruturantes que são
desenvolvidos de maneira integrada e articulada, de modo a possibilitar o bom funcionamento
da instituição educacional como um todo e, consequentemente, um desempenho de qualidade
que acompanhe as mudanças do contexto atual. Esses processos são de ordem administrativofinanceira, pedagógica, humana e política.
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Os processos administrativos, em sua maioria, estão acompanhados de sistemas que
auxiliam no controle, no monitoramento e, por consequência, na gestão desses processos, de
forma a primar pela garantia da sustentabilidade financeira e pela otimização dos recursos
tecnológicos com foco na qualidade final do desenvolvimento dos resultados de sua missão
institucional. Para tanto, a modernização dos processos através da tecnologia faz-se
necessária, já que permite a otimização do tempo de trabalho, a facilidade de acesso às
informações e um maior controle das despesas e receitas. Para Maximiniano (2015),
Os processos administrativos são também chamados funções administrativas
ou funções gerenciais. Entender a administração como processo que se
compõe de outros processos ou funções é a essência do chamado enfoque
funcional, ou abordagem funcional da administração: importante ideia que
herdamos de Fayol. (MAXIMINIANO, 2015, p. 35)

Isto significa que o conceito de processo administrativo, na sua concepção original, se
refere ao conjunto de atividades que possibilitam a transformação de insumos em produtos e
serviços. Essas atividades estão interligadas, ainda que sejam interdependentes. Ou seja, são
executadas individualmente, mas influenciam umas nas outras. E, considerando que
administrar é uma prática que exige tomadas de decisão eficientes e embasadas em
informações confiáveis, é fundamental compreender que administrar é buscar a realização de
objetivos e executar as funções com qualidade para atingir as metas estabelecidas. Portanto, é
importante definir os processos que serão aplicados de maneira correta e alinhá-los a sistemas
de informações de modo a aperfeiçoar os processos administrativos na empresa,
principalmente no que tange à facilidade de gerar essas informações.
Como exemplos de processos administrativos existentes no SENAC-Bahia, podemos
citar processos de matrícula de alunos, compra de materiais e de equipamentos, expedição de
documentos (atestados, históricos escolares, etc.), expedição de diplomas, contratação de
docentes e de funcionários, conservação e manutenção dos ambientes e garantia do
cumprimento de leis e diretrizes educacionais, dentre outros.
Paralelo aos processos administrativos, existem os processos que envolvem a questão
da gestão dos recursos financeiros (controle das receitas e despesas), sob a responsabilidade
do gestor. Os referidos processos consistem na definição do destino dos recursos, de modo a
fazer uma distribuição apropriada do dinheiro de acordo com as demandas de cada atividade e
setor e, por conseguinte, garantir que todas as demandas sejam atendidas para o pleno e
satisfatório funcionamento da unidade educacional, contribuindo para que a organização
alcance seus objetivos.
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No que tange aos processos pedagógicos, a preocupação se volta para a execução
educacional, cuidando do alinhamento com o Modelo Pedagógico Senac, a partir da
perspectiva da qualidade da oferta (programação atualizada, horários compatíveis, requisitos
adequados, valores acessíveis, segmentos diversificados) até o encaminhamento do egresso ao
mercado de trabalho, o que implica em cuidar dos aspectos que envolvem desde a
comunicação dessa oferta (site, redes sociais, mídias digitais), o atendimento do aluno (portal
do aluno, ominichat, central de teleatendimento) e a matrícula (recebimento de documentação,
inserção de dados em sistemas acadêmicos, formas diferenciadas de pagamento), até o
desenvolvimento dos cursos (planejamento adequado, instrutoria qualificada, metodologia
alinhada ao MPS, recursos avançados, avaliação).
Percebemos, então, que esses processos são de suma importância porque estão ligados
diretamente à atividade-fim da instituição. Considerada como pilar, atua diretamente na
formação e no desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionais nos
alunos, tem foco na mobilização de recursos e na estruturação de processos da área
educacional da escola. Afinal, como nos mostra Libâneo,
A principal função social e pedagógica da escola é a de assegurar o
desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais
pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos
processos do pensar, na formação da cidadaniaparticipativa e na formação
ética. (LIBÂNEO, 2018, p. 115)

O gestor e a coordenação educacional são os principais responsáveis pela condução da
gestão escolar, a partir de um trabalho compartilhado de definição de metas, de avaliação do
alcance dos objetivos educacionais e de desenvolvimento de professores e alunos, assim como
de acompanhamento de um clima propício à criação de um ambiente estimulante que
proporcione a aprendizagem.
Contudo, todos esses processos só poderão ser realizados com vistas à qualidade dos
resultados finalísticos se as pessoas que o desenvolvem estiverem qualificadas, o que significa
todo um trabalho de gestão dos recursos humanos, que engloba processos voltados não só
para a seleção e contratação interna e externa criteriosa, mas principalmente para a
possibilidade de formação constante das pessoas que integram a instituição. Pensando assim,
os gestores do Senac Bahia contam com um programa de educação corporativa, com
orçamento anual específico, e atendeu no ano de 2020 a cerca de 850 colaboradores que
participaram de ações de desenvolvimento profissional, além da oferta de cursos on-line,
através do Programa de Transparência e Unicidade SENAC, com o objetivo de promover o
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alinhamento das diretrizes e normativas nacionais e o fortalecimento da rede SENAC
mediante o aperfeiçoamento do seu capital humano.
Gerenciar equipes diz respeito a desenvolver e implementar políticas e práticas
voltadas ao fortalecimento do vínculo com seus empregados, e isso remete ao
desenvolvimento de práticas organizacionais de gestão voltadas a prover suporte social aos
empregados quanto à busca de desenvolvê-los e inseri-los no contexto atual do mundo do
trabalho. Nesse sentido, a dinâmica configura-se de modo que as pessoas com seus
conhecimentos, suas habilidades e competências deixam de ser simples recursos e passam a
ser vistas como elementos importantes na organização.
Para Amorim (2017), no ambiente escolar, a gestão de pessoas toma outra dimensão, o
que implica que “temos que perceber que tanto na escola quanto na sociedade ou na
comunidade, as pessoas fazem parte da dinâmica social expressando movimentos, linguagens,
afetos e relações, emoções e contatos”, e que
é necessário que seja construído um ambiente motivador que trabalhe, de
perto, as questões emocionais e sociais dos participantes da vida
educacional, no sentido de criar e manter competências e habilidades que
promovam a participação, a realização de objetivos de aprendizagem e a
efetivação da gestão democrática. (AMORIM, 2017, pp. 60-61)

Por esta razão, o sucesso de uma unidade educacional passa pelo investimento nas
pessoas, a partir de processos que transcendam as rotinas burocráticas de controle para
práticas voltadas ao fortalecimento do vínculo pessoal com suas equipes, de forma a garantir
um ambiente favorável ao engajamento no trabalho. Desse modo, tem-se a indução da
construção de ambientes propícios ao conhecimento.
Os processos gestores do Senac Bahia no campo político, apesar de levarem em conta
a realidade sócio-econômica dos seus alunos e de seus recursos humanos, focam suas ações
principalmente nas necessidades do mercado do trabalho, partindo da concepção de que são as
empresas que a subsidiam e que, para prover a sociedade de melhores condições de vida,
deve-se oportunizar às pessoas uma formação que garanta a sua inserção ou manutenção no
mundo do trabalho. Contudo, numa perspectiva de gestão democrática, e diante da
complexidade que permeia uma escola, é preciso levar em conta a importância da participação
de todos, possibilitando o desenvolvimento de sua autonomia enquanto sujeitos políticos.
Os processos políticos da gestão, pautados na pedagogia do diálogo e do respeito às
diferenças, sempre deverão refletir as necessidades para o bom funcionamento da instituição,
o que significa o envolvimento nas ações de planejamento e na tomada de decisões para o
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alcance de resultados mais efetivos, mais alinhados ao sentimento coletivo de pertencimento e
de comprometimento com esses resultados.
De acordo com Lück (2009, pp. 65-67), “A dimensão política refere-se ao sentido do
poder das pessoas de construírem a sua história e a história das organizações de que fazem
parte, para torná-las mais significativas e mais produtivas”. Visto isso, vale destacarmos que é
desejável, então, que a escola compreenda seu papel não apenas de produtor de sujeitos
competentes para o mercado de trabalho, mas sim de formador de alunos enquanto sujeitos
históricos, políticos, sociais e culturais.
Entender que a gestão e seus processos devem ser concebidos na dimensão da
qualidade consiste em afirmar que as instituições devem adotar estratégias e ações de forma
coordenada e sistematizada com o objetivo de melhorar, de forma contínua, seus produtos e
serviços. No âmbito da gestão da educação, para disponibilizar serviços de qualidade, ou seja,
um ensino de qualidade é fundamental buscar a melhoria dos processos pedagógicos e
administrativos. Como nos mostra Silva (2005),
O ensino de qualidade é, portanto, aquele no qual são desenvolvidos
maturidade intelectual, caráter, consciência, autodisciplina e autonomia
moral, através da experiência prática, baseada na solução de problemas, no
pensamento crítico, na interatividade entre os alunos, e entre eles e o
contexto. (SILVA, 2005, p. 140)

Assim, quando falamos de educação concebida na dimensão da qualidade, consiste em
estabelecermos uma atenção direta aos processos utilizados, à implementação de sistemas de
monitoramento e ao acompanhamento sistemático da qualidade e do desempenho escolar,
através do uso da tecnologia e de indicadores de desempenho, mas também em trazermos o
sentido de qualidade voltado para um modelo que propicie às pessoas um aprendizado e que
as auxilie nas mudanças de vida e na transformação social.

5.2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES
Conforme vimos na introdução, o Senac Bahia dispõe de treze unidades educacionais
das quais foram selecionadas intencionalmente quatro, observando a localização (na capital e
na região metropolitana de Salvador), o porte físico (de grande porte e de porte médio) e a
capacidade de atendimento (metas variadas), para que a pesquisa pudesse abranger tipos
diferenciados de unidades e, desta forma, não restringir a aplicabilidade dos resultados a
serem alcançados.
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Para melhor compreendermos os processos gestores do Senac, é importante
entendermos o contexto onde estão inseridas as quatro unidades envolvidas nessa pesquisa,
que ao longo do percurso sofreram algumas alterações importantes, mas que não chegaram a
comprometer o desenvolvimento desse trabalho, permitindo a realização dos encontros com a
participação dos sujeitos colaboradores da pesquisa.
Temos a unidade localizada em Camaçari, município a 50 km da capital baiana,
conhecida como uma cidade industrial por abrigar um polo industrial desde a década de 70.
Essa unidade do Senac surgiu em 1999, de uma proposta de parceria com a prefeitura
municipal que concedeu espaço no complexo Casa do Trabalhador, com a finalidade de
desenvolver educação profissional para a comunidade local de forma gratuita. Desde então,
com o foco voltado para a área de hotelaria e turismo, desenvolve educação profissional para
o município de Camaçari e para as cidades circunvizinhas, tais como Arembepe, Areias, Barra
do Pojuca, Barra do Jacuípe, Busca Vida, Catú de Abrantes, Guarajuba, Itacimirim, Jauá,
Monte Gordo, entre outras.
Originária de antigas comunidades de pescadores, que viviam da pesca no mar, nas
lagoas e nos rios da região, bem como de atividades extrativas, da pequena agricultura e do
artesanato, o município de Camaçari teve sua organização sócio-espacial alterada com a
construção da estrada do coco em 1970 e, posteriormente, em 1978, com a implementação do
Polo Petroquímico de Camaçari, o que permitiu o seu desenvolvimento econômico através do
estabelecimento de indústrias, bem como a potencialização do comércio e do turismo na
região. Assim, novas atividades econômicas e infraestruturas se instalaram e atraíram pessoas
da área rural, de outras cidades e vilas vizinhas para as localidades da região e os moradores
antigos foram desviados de suas antigas formas de trabalho, voltando-se à prestação de
serviços turísticos que foram surgindo nas residências de veraneio, nos estabelecimentos
hoteleiros, nos bares e nos restaurantes.
Segundo dados do IBGE, atualmente com uma população estimada em 304.302
milhões de pessoas, com o salário médio mensal de 3,6 salários mínimos, Camaçari tem o
maior PIB (Produto Interno Bruto) industrial da Bahia, e é o Município mais industrializado
do Estado, respondendo sozinho por 35% das exportações. Nesse cenário, a unidade do Senac
prevê uma atuação que prioriza o potencial turístico da região com a oferta de programações
voltadas para esse eixo.
A outra unidade a ser campo dessa pesquisa é a mais recente do SENAC Bahia, foi
inaugurada em 2019 e fica em Lauro de Freitas, no Litoral Norte de Salvador, cidade que
surgiu em 1552 nos primeiros tempos do Brasil colonial e, em 1962, foi transformada em
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município integrante da Região Metropolitana de Salvador, também conhecida como Grande
Salvador, composta pelos municípios de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro
de Freitas, Madre de Deus, Salvador, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz.
Possui um litoral de seis quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico, dividido em três
praias: Buraquinho, Praia de Ipitanga e Vilas do Atlântico.
Atualmente, o município é bastante marcado pela divisão social. De um lado, pessoas
com alto poder aquisitivo, que trabalham e estudam em Salvador, ou na região metropolitana,
e que utilizam a cidade como dormitório e/ou lugar de descanso nos fins de semana, por conta
das suas belas praias. De outro lado, pessoas com baixo poder aquisitivo, que em sua maioria
trabalham em Vilas do Atlântico, bairro nobre da cidade, ou em Salvador.
O desenvolvimento econômico dos últimos vinte anos trouxe para a cidade muita
gente nova e mais preparada que não se integrou à população nativa, ajudando a criar bolsões
de desigualdade. Há diferenças no nível de educação, no poder de compra e mesmo na
cultura. Falta aos recém-chegados uma identidade afetiva com o lugar. Destaca-se como o
primeiro município brasileiro a criar uma secretaria de políticas para mulheres para atuar no
combate às desigualdades entre os sexos e a implantar um departamento de políticas públicas
para promover a igualdade racial.
Com a inauguração da Via Metropolitana, a construção do Hospital Metropolitano, a
chegada de uma estação de transbordo, a estação do Metrô e um dos maiores
empreendimentos empresariais de todo o Litoral Norte, o Mega Shopping Center, estima-se
um grande crescimento econômico para o município de Lauro de Freitas, o que demandará
uma evolução nas taxas de escolarização e uma crescente formação profissional para a
população local.
Em seguida, temos a unidade localizada no bairro da Baixa dos Sapateiros, Aquidabã,
a mais antiga de todas, que foi inaugurada em 1968 dotada de condições para seu
funcionamento pleno, com uma Loja Modelo onde se realizava a venda de produtos artesanais
confeccionados nos cursos do SESC, como prática dos alunos nos cursos da unidade na área
de vendas, e uma Empresa Comercial de Treinamento para a prática técnica dos cursos de
aprendizagem.
Ao longo dos anos, várias reformas foram feitas. Em 2001, a unidade foi reinaugurada
com uma nova estrutura, contando com instalações mais modernas e confortáveis compostas
por 12 laboratórios para os cursos de estética facial e corporal, cabeleireiro, manicure,
fotografia, artes, ótica, enfermagem, telemarketing, recepcionista, gastronomia, locução e
sonorização, 10 salas convencionais, um auditório com capacidade para 100 pessoas e uma
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biblioteca aberta ao público. Em 2015, a unidade teve sua estrutura modernizada mais uma
vez, e hoje tem capacidade de atender uma média total de 12 mil pessoas ao ano.
Localizada em uma região central de Salvador, a unidade do Aquidabã recebe alunos
oriundos de diversos bairros da capital baiana, que ocupam atualmente seus 27 ambientes
educacionais com matrículas em cursos diversificados no que se refere aos eixos de formação
profissional e aos níveis de curso.
E temos a unidade que foi inaugurada em 2013, inicialmente situada na Rua Chile,
Centro Histórico de Salvador, região movimentada, de fácil acesso, cujo foco inicial era em
cursos do Programa Senac de Gratuidade e do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego), e que teve o endereço e o nome modificados para Centro de
Educação Profissional Casa do Comércio (CEP-CAC), passando a desenvolver suas
atividades na Av. Tancredo Neves, 1109, Ed. Casa do Comércio, 7º andar, Pituba, com uma
outra configuração, inclusive alterando o quadro de pessoal e mudando o foco para a área de
Tecnologia e Informação. Contudo, esse fato não irá comprometer a pesquisa, pois não houve
alteração da equipe gestora, de supervisão e de instrutoria, e os alunos participantes tiveram
suas atividades inicialmente desenvolvidas na unidade anterior.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS SIGNIFICATIVOS E DESIGN DA PROPOSTA DE
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DA GESTÃO EDUCACIONAL NO
SENAC
Neste capítulo apresentamos os resultados significativos da pesquisa colaborativa que
foi desenvolvida através da busca e análise de dados levantados em documentos norteadores
da gestão do Senac e da realização de encontros virtuais de pesquisa com os sujeitos
participantes. Os documentos foram: o Planejamento Anual da Administração Regional do
SENAC-Bahia, o Relato Integrado de Gestão e o documento Diretrizes do Modelo
Pedagógico Senac. Os encontros foram no total de seis, realizados por meio do recurso
tecnológico da plataforma da Microsoft Teams.
A pesquisa documental, destaca-se pela possibilidade de organizar informações que se
encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta. São
inúmeras as riquezas de informações que podem ser extraídas de um documento, permitindo
acrescentar ou ampliar a visão que temos sobre algum objeto de estudo, ao revelar nuances de
um passado ou como testemunho de intenções.
Contudo, Cellard (2008, p. 297) alerta que o pesquisador que trabalha com
documentos deve superar vários obstáculos e desconfiar de inúmeras armadilhas, avaliando
sua credibilidade, assim como a sua representatividade, o que implica em localizar os textos
pertinentes a sua pesquisa e dar um tratamento analítico com profundidade ao material
selecionado, destacando aspectos de acordo com os objetivos da pesquisa e organizando-o
pelo grau de importância. E isso exige do pesquisador uma postura crítica ainda mais difícil,
quando esse pesquisador está inserido no contexto tratado na pesquisa.
Na pesquisa documental realizada, percebemos que os elementos norteadores
nacionais reforçam a preocupação da instituição com o direcionamento de integralidade e de
fortalecimento de suas diversas ações realizadas em diferentes contextos territoriais, sem
perder a unicidade de seu trabalho. Esses elementos são evidenciados no documento
Planejamento Anual da Administração Regional do SENAC-Bahia, o qual apresenta sua
missão, destaca sua visão de futuro e prioriza os valores que pautam o desenvolvimento de
seu trabalho, expondo o respeito às características regionais e às necessidades próprias do
estado.
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Podemos observar que nesse documento a instituição estabelece metas para os
objetivos estratégicos a serem alcançados e todas as gerências constroem seus planos de ação
para o exercício, alinhados aos objetivos. O foco apresentado é planejar ações alinhadas aos
objetivos de cada uma das perspectivas, que devem estar inseridas em uma cadeia de causas e
efeitos, resultando em melhoria do desempenho da organização.
Percebemos que o Senac assume o compromisso de acompanhar os resultados
alcançados ao longo do exercício, através de uma reflexão sistemática e continuada de seus
projetos, a fim de realizar intervenções, caso necessário, e tomando como base os indicadores
definidos. Por conta disso, o Senac finaliza o exercício com a construção de um relatório da
gestão, intitulado de Relato Integrado de Gestão, que apresenta o desempenho dos resultados
alcançados através de indicadores previamente definidos.
O Relato Integrado do SENAC-Bahia é um relatório de gestão elaborado de acordo
com as disposições do Tribunal de Contas da União e as orientações do órgão de controle
interno, que dispõem sobre orientações às unidades jurisdicionadas dos Serviços Sociais
Autônomos quanto à sua elaboração e está estruturado em quatro partes sequenciais.
Inicialmente apresenta uma visão geral da instituição no que tange a sua estrutura e
governança. Em seguida aborda o planejamento estratégico e o processo de construção. Na
terceira parte, demonstra o desempenho institucional quanto aos capitais da produção
educacional, do intelectual e do humano, do relacionamento, da sustentabilidade e do
financeiro. E, por fim, expõe a visão financeira e contábil, demonstrando a gestão dos
recursos financeiros e do trato orçamentário desses recursos.
O Relato Integrado de Gestão busca relatar os esforços empreendidos e os resultados
alcançados pela instituição no desenvolvimento do exercício fazendo uma integração de suas
ações, mas não revela um modelo de gestão específico adotado, pelo contrário, traz uma
mistura de aspectos característicos de diversos modelos. Um exemplo é que, ao mesmo tempo
que mostra uma visão tradicional por ter um diretor maior responsável pela administração,
mostra também uma visão moderna, pois tem uma gestão estratégica que atua de forma
integrada.
Enfim, o documento analisado, apesar de citar a palavra gestão 62 (sessenta e duas)
vezes em todo o corpo do texto, não traz muitos subsídios que apontem para um modelo
específico de gestão. Por outo lado, percebemos que o desenvolvimento de uma gestão
compartilhada já é um caminho iniciado pelo SENAC-Bahia, e julgamos importante que seja
ampliado para outras atividades, inclusive na perspectiva de inclusão dos jovens e adultos
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trabalhadores nesse processo, para de fato formar sujeitos conscientes e críticos de seu papel
na sociedade.
O outro documento analisado, intitulado de Diretrizes do Modelo Pedagógico Senac, é
acompanhado por nove documentos técnicos (Concepções e Princípios, Competência,
Planejamento Docente, Projeto Integrador, Avaliação da Aprendizagem, Ambientes de
Aprendizagem, Metodologias Ativas de Aprendizagem, Aproveitamento de Estudos de
Experiências Profissionais e Itinerários Formativos) que tratam dos pontos cruciais para a
oferta da educação profissional. Todos foram elaborados pelo Departamento Nacional do
Senac.
Na consulta a esses documentos técnicos quanto ao modelo educacional da instituição,
observamos que a proposta apresenta seus princípios organizados em elementos de concepção
filosófica e de concepção pedagógica (Fig.1), acompanhada da concepção de educação
profissional como fator de desenvolvimento humano e de inclusão social, cultural e produtiva.
Esses aspectos demonstram que o trabalho desenvolvido pela instituição transcende a
finalidade de preparação de mão de obra e consolida o seu papel na formação para o trabalho
em seus aspectos mais amplos, fixados nos pressupostos da democracia, igualdade de direitos
e dignidade humana.
Figura 4 - Princípios do Modelo Pedagógico Senac a partir dos diálogos colaborativos.

Fonte: Elaboração dos pesquisadores, em 2021.

Constatamos que, em sua concepção filosófica, o Senac alicerça sua proposta nos
conceitos de ser humano como ser situado historicamente no mundo e constituído a partir de
aspectos naturais, sociais, políticos, culturais e econômicos, que constituem a realidade, o que
abarca aspectos geográficos, econômicos, políticos, sociais e culturais; de trabalho enquanto
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produto da atividade do ser humano de se apropriar da realidade e transformá-la; e de
educação compreendida como processo que tem por objetivo a formação integral do ser
humano e a promoção de suas potencialidades (SENAC.DN, 2015).
Ainda no mesmo documento, oriundos dos princípios filosóficos, a concepção
pedagógica engloba os conceitos de: escola como lugar de acesso ao conhecimento e
desenvolvimento de competências; currículo na qualidade de um documento dinâmico e
comprometido com os perfis profissionais de acordo com as demandas sociais, do mundo do
trabalho e das peculiaridades locais e regionais; metodologia organizada a partir do conceito
de ação-reflexão-ação, segundo o qual se aprende fazendo e analisando o próprio fazer;
estudante como sujeito ativo e autônomo na construção de seu próprio conhecimento; docente
como responsável por planejar, desenvolver e executar estratégias pedagógicas que
promovam a aprendizagem significativa; avaliação como processo de caráter processual e
contínuo, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
Notamos também que, com base nessas concepções, a educação profissional em EJA
do Senac definiu características a serem desenvolvidas nos estudantes ao longo do processo
formativo chamadas de marcas formativas: domínio técnico-científico, que representa a
articulação dos elementos de competência (conhecimento, habilidade, atitudes e valores);
visão crítica, capacidade de compreender e transformar a realidade; atitude empreendedora,
relacionada à capacidade de inovação, criatividade e autonomia; atitude sustentável, que
implica no uso racional de recursos; e atitude colaborativa, que se refere à postura de
compartilhamento com o outro, como mostra o quadro a seguir.
Quadro 3 – Marcas Formativas do Senac nas visões dos gestores colaborativos.
Domínio técnicocientífico

Formativas

Marcas

Visão crítica
Atitude
empreendedora

Demonstrar domínio técnico-científico,
apresentando visão sistêmica e adotando
comportamento investigativo no exercício
profissional.
Compreender o sistema no qual está inserido e
demonstrar capacidade propositiva com foco em
soluções.
Desenvolver ações, novas propostas, soluções e
empreendimentos de forma autônoma, dinâmica,
criativa e com iniciativa.

Trabalhar em equipe, estabelecer relações
interpessoais construtivas e comunicar-se com
assertividade.
Agir de acordo com princípios da
Atitude sustentável sustentabilidade, considerando a ética e
exercendo a cidadania.
Atitude
colaborativa

89

Fonte: Elaboração dos pesquisadores, em 2021.

Portanto, de acordo com os resultados da investigação colaborativa, o modelo traz o
entendimento de que, para ser efetiva, a educação profissional em EJA deve contribuir para o
desenvolvimento do potencial dos sujeitos, não apenas do ponto de vista profissional, mas,
também, como cidadãos, de forma a trazer impacto positivo em suas vidas, na comunidade em
que vivem e na sociedade como um todo. E, segundo Freire,
A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da
ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são
produtores desta realidade e se esta, na “invasão da práxis”, se volta sobre
eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é
tarefa dos homens. (2012, p. 20)

Já nos encontros de pesquisa, conseguimos levantar elementos que ratificam todo o
estudo aqui apresentado, assim como trazer novos pontos que complementaram e auxiliaram
na construção de uma matriz de acompanhamento da gestão de uma unidade educacional do
Senac, levando em consideração a busca pela efetividade da educação profissional.
Todos os encontros foram idealizados para serem curtos (no máximo 1 hora e meia de
duração), para não comprometer os horários de trabalho e de aula dos participantes, sempre
utilizando a ferramenta do Microsoft Teams, com a gravação e a transcrição das falas
(conforme anexo) com a permissão de todos, mas sempre tendo como elemento norteador a
seguinte pergunta: a gestão de uma unidade do SENAC contribui para a efetividade da
educação profissional de jovens e adultos no estado da Bahia?
Conforme planejado, os três primeiros encontros foram realizados separados por
categorias de função: gestores e assistentes de gerente, supervisores pedagógicos e instrutores,
e, por fim, o grupo de alunos. No primeiro dia, com o grupo de gestores e assistentes
totalizamos a participação de 07 pessoas, sendo 04 gestores e 03 assistentes. Em seguida,
realizamos o encontro com a participação de 04 supervisores pedagógicos e 04 instrutores.
Logo após, fizemos o encontro com os 04 alunos participantes.
Nesses primeiros encontros, os participantes tomaram conhecimento da pesquisa com
seus objetivos, referências, metodologia utilizada, resultados esperados e do modo como
seriam desenvolvidos os encontros. Cada participante também teve a oportunidade de se
apresentar para o grupo e dizer quais as suas expectativas e sentimentos ao participar desse
trabalho.
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No primeiro grupo, todos se colocaram à disposição para contribuir com o trabalho e
expresssaram o sentimento da importância de estarem refletindo a gestão, bem como o quanto
isso possibilitava que revessem suas próprias práticas: “No momento que a gente discute, a
gente aborda sobre esse trabalho que a gente realiza, e a gente acaba dialogando e acaba
modificando um pouco as práticas que a gente vem fazendo” (Assistente de Gestão). E ainda
ressaltaram a riqueza que essa participação pode dar para o curso que algumas pessoas do
grupo estão fazendo: “nós estamos tendo a oportunidade de fazer um curso de extensão e eu
acho que o sentimento de estar vivenciando com você esse trabalho, vai dar para a gente um
embasamento para a nossa trajetória nesse curso que nós estamos fazendo” (gestora). Além
disso, ouvimos que esses encontros seriam: “uma oportunidade imensa da gente ouvir também
de todos os atores aquilo que a gente está construindo enquanto trabalho de educação
profissional porque muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de ouvir a todos ao
mesmo tempo, no mesmo momento” (gestora). E ainda foi levantanda a necessidade de
avaliarmos a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Senac: “Que qualidade é essa que o
Senac oferta? Será que é só número? Esse número, ele precisa ser mais qualificado” (gestora).
Já no grupo dos supervisores pedagógicos e instrutores, pudemos identificar a
importância dada ao trabalho fazendo uma conexão com a atividade desempenhada na
instituição, como revela uma instrutora: “Quero dizer que a entrega desse trabalho vai ser de
grande relevância aqui para o Senac e nós enquanto educadores, que ao trazer um conteúdo
como esse, vai nos dar de fato um respaldo ainda maior até para nos direcionar no sentido das
estratégias para nós desenvolvermos”; ou na colocação de uma coordenadora ao afirmar: “que
com a pesquisa empírica objeto de seu trabalho de pesquisa, que seja real, que realmente ele
nos dê fundamento para que a gente possa com certeza dialogar e com certeza trazer a
subjetividade na nossa escrita”. Ou ainda uma outra coordenadora que disse “ser muito
inovador seu tema, porque fatalmente as pessoas que realizam a pesquisa na área de educação
acabam partindo sempre do aluno, do docente e partir da gestão traz um novo olhar, uma nova
perspectiva”.
No encontro com o grupo dos alunos, ficou evidenciado o sentimento de valorização
por terem sido convidados a participar da pesquisa, reconhecendo inclusive o privilégio de
contribuir com esse trabalho de pesquisa, em falas como: “Quando fui informada pela
instrutora e coordenadora, fiquei muito satisfeita, porque dentre outros colegas ser convocada
para participar não deixa de ser um privilégio” (aluno).
Todos esses depoimentos revelam uma boa receptividade do grupo quanto ao trabalho
a ser desenvolvido, o que favorece o estabelecimento de um ambiente propício e de um clima
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amigável, bem como a desenvoltura dos participantes para contribuirem com seus
depoimentos, trocas de experiências e reflexões, de modo a facilitarem os diálogos para a
construção coletiva do produto final a que se propõe essa pesquisa.
No primeiro encontro com todos os participantes, após uma breve apresentação de
todos, foi exposto o resultado da avaliação realizada nos encontros anteriores, e logo em
seguida iniciamos os diálogos sobre a relação existente entre a EJA e a educação profissional,
a partir da seguinte questão: Considerando que a educação de jovens e adultos, comumente
chamada de EJA, é uma modalidade de educação básica, na sua visão, ela é importante para a
sociedade? Por quê?
Nesse momento alguns conceitos introjetados no grupo puderam ser observados como:
a EJA se faz importante para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo
certo (coordenadora); as pessoas que não tiveram a oportunidade de se educarem, acabam
sendo marginalizadas e não se tornam seres críticos, não se tornam reflexivos por não terem o
conhecimento (coordenadora); a EJA é uma modalidade de educação fundamental para a
sociedade por conta da questão da desigualdade (gestora); realmente a EJA é de suma
importância porque ela possibilita a questão da inclusão (instrutora); a EJA é uma
possibilidade do adulto se rever, se enquadrar nesse processo histórico, do seu ser, enquanto
indivíduo e enquanto cidadão (gestora); é importante desenvolver algumas políticas para que
esses jovens possam retornar para as escolas (gestora); é de suma importância completar todo
o ciclo educacional, mas principalmente valorizar essas pessoas da EJA, dar voz a essas
pessoas para que elas se tornem o que de fato são: integrantes de toda uma sociedade
(coordenador); ser aluno da EJA é como se estivesse fazendo um resgate de vida, estivesse
descobrindo um novo mundo (assistente); os alunos da EJA lêem o mundo de forma diferente
(instrutora); a EJA, ela exerce um papel de reparação (coordenador).
Pelos depoimentos observamos que o grupo traz uma noção de que a EJA revela uma
condição de estar à margem imposta pela sociedade àqueles que não completam a sequência
regular de escolarização e a necessidade da implementação de políticas públicas que
valorizem essa modalidade de educação para que assim permita a integração desses jovens e
adultos a sociedade.
Uma outra questão abordada nesse encontro foi: para você, o papel da educação
profissional é importante para o mundo do trabalho? De que forma? E, sob o olhar do grupo,
ouvimos depoimentos de que: a educação profissional acaba complementando a educação
básica (gestora); ou, a educação profissional está a serviço social de forma temporal e muito
ligada às questões políticas e de reparação social (assistente de gerência); a educação
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profissional deve existir para contemplar a todos e não se limitar a uma parcela da sociedade
(coordenadora); a educação profissional surge como um reforço para aquelas pessoas que não
tiveram ou não teriam a oportunidade de ingressar no ensino superior (instrutora).
De uma forma geral, esses depoimentos demonstram uma certa positividade ao
apontar sempre a importância da educação profissional tanto para o indivíduo como para a
sociedade. Contudo, revela também uma visão de que a educação profissional surge de uma
necessidade de reparação e serve como opção para aqueles que não conseguiram alcançar o
ensino superior, quando na verdade ela surge por uma necessidade econômica ditada pelo
mercado de trabalho e precisa ser vista como uma modalidade de um processo educacional
mais amplo.
No segundo encontro com todos os participantes, sob o tema da gestão da educacional
profissional de jovens e adultos, a discussão tomou como base as seguintes questões: com
uma ou duas palavras, qual o papel do gestor em uma instituição de educação? E quais as
prioridades que a gestão deve levar em conta para uma educação mais efetiva? De que forma
a gestão do Senac contribui para a educação profissional de jovens e adultos?
As colocações feitas pelo grupo giraram em torno do entendimento de que a gestão
tem um papel importante em qualquer instituição, mas, tratando-se de educação, ela tem que
ser diferenciada, como nos mostra uma instrutora quando diz que: “minha percepção de
gestão é de liderança, mas em uma instituição de educação como a nossa a gente precisa não
só ter esse líder, mas que ele tenha o perfil de estar ao lado, acompanhando”, ou na fala de
uma gestora que diz que: “um gestor de uma instituição de educação tem um papel muito
importante no sentido mesmo de orientação para caminhar, caminhar junto com sua equipe”.
Nas palavras quanto ao papel de um gestor, destacamos aqui: “empatia e a
sensibilidade” (coordenador), “facilitador” (gestora), aquele que faz “compartilhamento de
informações” e “alguém que crie articulações” (coordenadora), aquele que tem “atitude
colaborativa” (gestora), que sabe “desenvolver gestão colaborativa” (gestora), tem “o olhar
pedagógico e a escuta sensível e ativa à toda a comunidade escolar e papel de articulador do
mercado, do público que ele atende” (coordenadora), “colaboração e motivação” (assistente
da gerência), “o papel do gestor é facilitar os processos, é promover o engajamento do time,
através de uma comunicação empática, gentil e humanizada” (instrutora), “escuta atenta e um
olhar sensível” (assistente da gerência), é aquele que “traz as problemáticas da sociedade para
a prática enquanto gestor educacional”, “acolhe de forma democrática” (aluna), “o gestor é
um facilitador” (aluna), “o papel do gestor é fazer a gente alcançar nossos objetivos” (aluno).
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Assim, o grupo destaca que a gestão de uma unidade educacional exige um perfil
diferenciado, o que implica uma estreita relação entre o gestor e a missão maior de
desenvolver a educação, enquanto lider que supera as questões burocráticas do seu fazer
administrativo e busca compreender a educação como um processo que transcende a
subserviência à sociedade através de atitudes mais contextualizadas face às necessidades dos
educandos.
Quanto às prioridades para uma educação mais efetiva, foram apontadas as seguintes:
“sempre partir de diretrizes, dos princípios filosóficos e princípios pedagógicos que norteiam
todo o nosso fazer e o planejamento estratégico” (assistente de gerência), “cuidar do nosso
cliente interno e acompanhamento de processos” (instrutora), “acompanhamento desses
clientes internos e externos” (assistente de gerência), a preocupação com a “infraestrutura,
atualização metodológica, a formação continuada, olhar sensível e escuta ativa”
(coordenadora), “a questão da gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão financeira,
a gestão de pessoas e a gestão da comunicação” (instrutora), “conjunto de ações que visa
justamente

o

atendimento

dos

objetivos

estratégicos

da

instituição”

(gestora),

“desenvolvimento e atualização do corpo pedagógico e o planejamento estratégico”
(coordenadora), “formação da nossa equipe interna e buscar soluções educacionais que sejam
aderentes àquilo que se propõe, parcerias internas e externas” (gestora), “o cuidado com o
educador, cuidado com a infraestrutura e o pensamento crítico tanto do educador quanto do
aluno” (gestora), buscar “ações estratégicas que levam em consideração o sujeito, o aluno
diante das necessidades” (assistente de gerência), “equipe de trabalho mais estimulada e mais
motivada” (coordenador), “o relacionamento com o mercado” (instrutora), “uma boa
comunicação entre a gestão e os instrutores” (aluna), “adaptáveis ao momento” (aluna),
“adaptabilidade” (instrutora).
Nessa perspectiva, os sujeitos colaboradores elencaram prioridades que, de uma
maneira sutil, se conectam, se interrelacionam e se complementam apontando para dimensões
específicas do trabalho da gestão, chamando a atenção principalmente para a importância do
planejamento, observado em várias falas e o cuidado tanto com as pessoas que compõem a
equipe de trabalho quanto com os alunos/clientes.
Já no que tange à forma como a gestão do Senac contribui para a educação
profissional de jovens e adultos, é percebida na fala da aluna quando diz que “cada aluno está
saindo diferente de como entrou”, assim como na de uma gestora que diz que “o gestor deve
escutar, facilitar os processos”, ou ainda, “o olhar pedagógico do Senac é o diferencial”
(gestora), “estabelecer prioridades, organizar, planejar e participar dos resultados”
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(coordenadora), “propicia uma educação pautada na humanização e na atitude colaborativa e a
metodologia diferenciada do Senac” (instrutora), “transforma vidas e consequentemente a
sociedade através da educação” (assistente da gerência), “prioriza a educação profissional”
(gestora), “dando oportunidade a todos” (aluna), e “ao estimular o retorno desse aluno que
parou de estudar muito tempo” (coordenador), “as equipes pedagógicas, administrativas,
todos os envolvidos nesse fazer e pensar para que a experiência desse aluno se torne de fato
especial” (assistente da gerência), “constante atualização por meio da educação corporativa e
uma gestão participativa junto aos colaboradores e também com os alunos” (coordenadora).
Quanto à importância do Senac para a educação profissional, a visão esboçada pelas
colocações feitas indica que a compreensão da gestão da educação profissional do Senac
incorpora a visão de uma perspectiva de transformação das pessoas baseada em relações
democráticas e fundamentada em princípios educativos que conduzem a um fazer pedagógico
diferenciado.
No terceiro e último encontro, a riqueza das falas, dos diálogos, dos depoimentos,
oriundos de lugares diferentes, mas ao mesmo tempo tratando de um mesmo tema, e também
convergindo para um mesmo caminho, já previsto em todo o levantamento conceitual
construído, possibilitou o esboço de

um instrumento de acompanhamento da gestão

educacional, proposto aqui nesse trabalho, que teve sua finalização coletiva com a inserção,
revisão, alteração desse mapa, que traz elementos que se agruparam em cinco dimensões,
cada uma delas reunindo processos que foram priorizados, sem perder de vista o foco dessa
pesquisa, que é a gestão que contribua para a efetividade da educação desenvolvida.
Quanto ao primeiro ponto apresentado, que foram as dimensões definidas (dimensão
administrativa, dimensão humana do trabalho do gestor, dimensão do fazer pedagógico,
dimensão financeira e dimensão política), ninguém se manifestou, mas, ao longo da leitura de
cada uma das dimensões apresentadas, os colaboradores da pesquisa fizeram diversas
contribuições.
Acerca dos processos elencados na dimensão administrativa, que foram: planejar os
projetos anuais da unidade, conservar e manter o ambiente agradável e utilizar o recurso de
forma sustentável, foi levantada a questão da existência de registro de entrega do colaborador
do material a ser reciclado, quando ficou constatado que esse procedimento não existe. No
entanto, consideraram pertinente sua existência, o que podemos perceber na fala de uma
instrutora: “Ele é burocrático, mas é necessário fazer todas esses protocolos e principalmente
nessas pequenas entregas e pequenas saídas, elas são importantes, principalmente para esse
controle da organização.”
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Na dimensão humana, foram apresentados três processos: buscar desenvolvimento
profissional da equipe, promover um ambiente de trabalho saudável e desenvolver
atendimento de qualidade ao público externo. Nesse interim, foi feito um comentário sobre a
importância do índice de satisfação da comunidade escolar, levantado por uma pesquisa, para
garantir um ambiente salutar e seguro, evidenciado na fala de uma instrutora:
deve ter uma maior intensificação, porque eu sinto falta, é importante
quando você registra. Importante quando você coloca no mapa não só
para a empresa, mas para nós enquanto colaboradores, ter isso em
evidência, e acontecendo de fato dá uma segurança para o todo
institucional.

No que tange à dimensão pedagógica apresentada, os processos definidos como
prioridades para a gestão esducacional foram: desenvolver o planejamento pedagógico
integrado e incentivar a realização de novos projetos. As contribuições do grupo para esses
processos foram a ressalva de que, apesar da participação das equipes em reuniões
pedagógicas periódicas terem avançado bastante na instituição, assim como a diversidade das
equipes participantes de reuniões pedagógicas, o índice ainda é baixo, precisa melhorar e a
inserção no mapa pode contribuir. “O planejamento tem que ter a colaboração do maior
número de pessoas de toda unidade”, disse uma gestora.
E ainda sobre construção coletiva de projetos educacionais na unidade, foi indicado
por uma coordenadora que houvesse o compartilhamento, a socialização entre as unidades,
inclusive com a sugestão da realização de um momento, um encontro de todos os
coordenadores educacionais da instituição para esse fim. Essa colocação também foi
reforçada por uma gestora, ao dizer que: “é importante nesse sentido para que a gente consiga
chegar a esse alinhamento” e desta forma “dar realmente mais força a nossa marca, mais
visibilidade ao trabalho e à missão da instituição”.
Também foi apontado por uma coordenadora que esse envolvimento de um maior
número de colaboradores no fazer educacional permite uma maior valorização da equipe e
consequentemente um ambiente mais agradável. Percebemos, então, a integração geral entre
os processos aqui definidos no mapa, de modo que o bom desenvolvimento de um processo
específico de uma dimensão pode interferir no desenvolvimento de um processo de outra
dimensão.
Na parte da dimensão financeira, apenas dois processos foram apresentados: o
equilíbrio financeiro da unidade e a busca da ampliação das receitas. Quanto aos indicadores
de acompanhamento selecionados para esses processos, foram: o acompanhamento mensal
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dos gastos realizados com o orçamento anual, o planejamento antecipado das aquisições que
são solicitadas, o planejamento da programação, estipulando receitas a serem alcançadas e as
programações alinhadas à demanda do mercado. O grupo concordou com a manutenção
desses processos, mas sinalizaram a possibilidade da inclusão do atendimento corporativo
como indicador, considerando que “é uma das fontes de aumento de receita” (gestora), mas
foi salientado por mim, pesquisadora, que hoje a instituição estabelece uma meta financeira
corporativa de forma ampla, mas a unidade em si não tem hoje meta para atendimento
corporativo. Contudo, trata-se de fato de um indicador importante.
Ainda sob o aspecto do atendimento corporativo, outro ponto acrescentado foi a
possibilidade de o Senac buscar empresas interessadas em desenvolver trabalhos de
responsabilidade social em comunidades carentes, para estabelecer parcerias. “O Senac pode
entrar juntando aí o humano, político, estratégico e financeiro para estar fazendo esses cursos
nessas comunidades carentes”, diz uma instrutora.
Partindo para a dimensão política, vimos três processos: estabelecer relação entre a
formação educacional e o mercado de trabalho, promover inserção dos egressos no mercado
de trabalho e desenvolver autonomia dos alunos. E, para essa dimensão, o grupo sugeriu
mudar o termo “mercado de trabalho” para “mundo do trabalho”, entendendo que os termos
tem significados diferentes, como mostrou uma gestora quando afirmou que: “quando a gente
fala de mercado de trabalho, a gente está direcionando o trabalho a algo muito limitante, a
gente está direcionando o trabalho a um sistema capitalista, ao trabalho enquanto venda”.
Diferentemente, quando se utiliza a expressão mundo do trabalho, estamos “resgatando o
sentido original do trabalho, que é no sentido ontológico, o trabalho enquanto atividade
essencial humana”, acrescentado pela fala de uma coordenadora quando disse: “Quando a
gente prepara o aluno para o mundo do trabalho, não necessariamente é disso que ele precisa,
estar inserido em um determinado espaço de trabalho formal”. Considerando a concordância
de todos, foi feita imediatamente a troca dos termos no mapa.
Um outro ponto importante ressaltado foi a necessidade de inserir na dimensão política
mais um processo que é o de buscar desenvolver ações educacionais para comunidades
carentes, acreditando que a instituição “não pode deixar de atender as comunidades”, e isso
foi justificado pela função de responsabilidade social da instituição. Dessa forma, “não
podemos deixar de atender aquela camada da população, da comunidade que não tem
aderência financeira”, reforçou a gestora. E ainda, falando de outras empresas que precisam
desenvolver trabalhos sociais em comunidades de baixa renda, foi sugerido que a instituição
“pode estar buscando essas empresas e desenvolver essas formações nessas comunidades”,
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segundo uma instrutora. Do mesmo modo, é uma possibilidade para a instituição estar
“devolvendo aquilo que a gente fala para o aluno à sociedade”, o que também proporciona
visibilidade institucional.
O percurso desenvolvido aqui nesse grupo foi permeado de colaboração em todos os
encontros, o que enriqueceu bastante esse trabalho e com certeza todas as contribuições
auxiliaram para a construção do produto final, de maneira que o mapa apresentado trouxe
processos relevantes que convergem para o foco da gestão educacional com vista à
efetividade da educação profissional.
Apresento também nesse capítulo o produto final, um dos objetivos específicos para
essa pesquisa, que é construir uma proposta de instrumento de acompanhamento da gestão
educacional que contribua para a efetividade da educação desenvolvida com base nos
principais processos que envolve o trabalho da gestão, que foram levantados e agrupados em
dimensões. Para cada uma das dimensões, existem processos, para cada processo, existem
parâmetros e indicadores de avaliação, expectativas de resultados, a forma como o indicador
será mensurado, o objetivo a ser atingido (aumentar ou diminuir) e um tipo de medida a ser
utilizado (número, moeda, porcentagem).
A figura abaixo demonstra o design do instrumento criado com os elementos que o
compõem, permitindo uma visão ampla do que chamamos de mapa de acompanhamento da
gestão educacional. Ressaltamos que, para sua implementação, existe a necessidade de alguns
procedimentos para a observação de alguns indicadores, sem os quais não será possível a
avaliação dos resultados, que serão comentados na apresentação de cada uma das dimensões.
Figura 5. Design do Mapa de Acompanhamento da Gestão Educacional
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Fonte: Elaboração da pesquisadora e dos participantes, em 2021.

Salientamos que o mapa preenchido na sua totalidade se encontra no apêndice desse
trabalho e que, para realizar o monitoramento, será necessária a implementação de rotinas e
procedimentos para cada um dos indicadores definidos por dimensão, para que ao final
chegue-se a um resultado de acordo com a meta estipulada versus o realizado pela gestão da
unidade educacional. Esse resultado será categorizado em gestão: fraca, mediana, madura e
avançada, conforme o gráfico de níveis de gestão a seguir.
Gráfico 2. Níveis de Gestão

76 a 100% Avançada
66 a 75% Madura
36 a 65% Mediana
0 a 35%

Fraca
Fonte: Elaboração pela pesquisadora, em 2021.

Conforme a pontuação atingida e consequentemente a categoria alcançada, deve-se
estabelecer intervenções para tratamento das dificuldades encontradas, com o intuito de
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realizar correção e/ou manutenção do status, de modo a buscar alinhamento na gestão das
unidades educacionais existentes e obtenção dos objetivos traçados pela instituição para o
cumprimento de sua missão.

6.1 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA
Considerando que os processos da dimensão administrativa demandam interligação
ainda que sejam interdependentes, ou seja, apesar de serem executados individualmente,
influenciam uns aos outros, e por isso buscamos focar em processos que levam a instituição a
buscar desenvolver, cada vez mais, um trabalho compartilhado, colaborativo, de modo a
proporcionar um ambiente saudável e inspirador.
O primeiro processo de planejar os projetos da unidade tem dois indicadores que
podem ser mensurados através da realização de reuniões com colaboradores de todas as áreas
e de projetos elencados coletivamente para serem executados pela unidade, e isto implica em
estabelecer a rotina de fazer registros em atas das reuniões desenvolvidas e de realizar uma
avaliação consistente do setor responsável pela coordenação do planejamento institucional,
sempre com a perspectiva de ter uma crescente participação da equipe na elaboração dos
projetos e planos de ações integrados às iniciativas estratégicas.
O segundo processo, que trata da conservação e manutenção de um ambiente
agradável, envolve também dois indicadores, com responsabilidades específicas quanto à
limpeza e á manutenção dos equipamentos e móveis da unidade, demandando visitas
programadas de inspeção por grupos responsáveis por auditoria e registros formais das
manutenções solicitadas e realizadas.
Já no terceiro e último processo de utilizar os recursos de forma sustentável
selecionado para essa dimensão, espera-se que a gestão educacional se preocupe com a
redução do consumo de água e de energia, faça o descarte adequado do lixo e busque uma
crescente participação da equipe nas campanhas institucionais de preservação do meio
ambiente. Para o acompanhamento, deverá emitir relatório mensal do consumo de água e de
energia, realizar inspeção semestral da coleta seletiva e emissão mensal de relatório dos
colaboradores que fizeram entrega de material para reciclagem.
O quadro a seguir mostra, de forma sequencial, como os três processos acima descritos
para essa dimensão, cujos parâmetros foram estabelecidos com destaque, buscam ações
integradas, ambientes saúdaveis e sustentabilidade.
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Quadro 4. Dimensão Administrativa

Fonte: Elaboração da pesquisadora e dos participantes, em 2021.

6.2 DIMENSÃO HUMANA
Entendemos que, para proporcionar um bom desenvolvimento educacional, caberá à
gestão o cuidado de manter a equipe pedagógica integrada à equipe administrativa, criando
um clima de colaboração mútua que permita a oferta de um serviço de qualidade para o aluno.
Nesse sentido, na dimensão humana, o destaque foi para os processos de: buscar
desenvolvimento profissional da equipe, promover ambiente de convivência saudável e
desenvolver atendimento de qualidade ao público externo. Nesse caso, o acompanhamento do
desempenho da gestão poderá ser realizado por meio do percentual de colaboradores que
participam em programas de aperfeiçoamento, do índice de satisfação da equipe em trabalhar
na unidade e da excelência no atendimento ao público externo.
Para tanto, a instituição deverá analisar o relatório de participação de colaboradores
em formação profissional enviado pela equipe gestora, realizar pesquisa amostral do índice de
satisfação da equipe e realizar pesquisa amostral do índice de satisfação do público externo
por setores, tendo como objetivo o aumento dos índices estabelecidos em suas metas,
garantindo, assim, uma gestão educacional mais democrática, mais colaborativa, na qual o
comprometimento de todos para o alcance dos objetivos propostos é primordial.
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Quadro 5. Dimensão Humana

Fonte: Elaboração da pesquisadora e dos participantes, em 2021.

6.3 DIMENSÃO PEDAGÓGICA
O aspecto pedagógico da gestão educacional é de suma importância, porque envolve
processos que estão ligados diretamente à atividade-fim da instituição, e isso significa
preocupar-se com a criação de um ambiente favorável à aprendizagem com base no
compartilhamento e na corresponsabilidade da construção de planos de ações educacionais
efetivos.
A dimensão pedagógica no mapa está demarcada pelo processo de desenvolver o
planejamento pedagógico integrado que tem como indicadores o índice da participação das
equipes em reuniões pedagógicas periódicas e o índice da diversidade das equipes
participantes de reuniões pedagógicas, os quais devem ser levantados a partir dos registros de
folha de frequência das reuniões realizadas. Mas também tem o processo de incentivar a
realização de novos projetos educacionais, cujo indicador é um ambiente favorável à
criação/inovação, expressado através da emissão de relatório de projetos educacionais
executados.
Quadro 6. Dimensão Pedagógica
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Fonte: Elaboração da pesquisadora e dos participantes, em 2021.

6.4 DIMENSÃO FINANCEIRA

Nenhuma instituição consegue realizar seus objetivos se não tiver recursos financeiros
que possibilitem a execução de projetos, todavia, não basta ter recursos, é preciso mantê-la
equilibrada financeiramente, ou seja, não deixar que o valor das despesas supere o valor das
receitas e, para isso, torna-se necessária a constante busca por novas receitas. Por isso os dois
processos selecionados foram exatamente o equilíbrio financeiro da unidade, com a
expectativa de superávit e de aquisições planejadas, e a busca pela ampliação das receitas,
pensando em programações alinhadas às receitas previstas, aumento de atendimento
corporativo e oferta de programações aderentes.

Quadro 7. Dimensão Financeira
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Fonte: Elaboração da pesquisadora e dos participantes, em 2021.

Quanto aos procedimentos, destacam-se: avaliação mensal dos gastos realizados,
relatório sistêmico com índice de aquisições realizadas em tempo hábil, acompanhamento
trimestral da receita executada, definição de meta anual de atendimento corporativo para as
unidades e acompanhamento mensal da produção educacional. Todos eles serão
imprescindíveis para monitorar e avaliar a gestão educacional no aspecto da administração
financeira.

6.5 DIMENSÃO POLÍTICA

Garantir o desenvolvimento de sujeitos autônomos através da promoção do exercício
político-social da comunidade escolar é reponsabilidade da gestão educacional, logo, inserir a
dimensão política no mapa traz justamente essa preocupação com a articulação entre os
alunos e o mundo do trabalho e com a criação de espaços com condições de desenvolver a
capacidade de participação crítica e ativa, integrando-os à sociedade, ao mundo em que eles
vivem.
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Quadro 8. Dimensão Política

Fonte: Elaboração da pesquisadora e dos participantes, em 2021.

Contudo, para o acompanhamento desses processos mostrados no quadro acima, será
necessário implementar os seguintes procedimentos: relatório anual demonstrando as
parcerias estabelecidas para práticas profissionais, acompanhamento trimestral do número de
egressos encaminhados x quantidade de egressos da unidade escolar e emissão de relatório
anual com a quantidade de momentos realizados com a participação ativa dos alunos.
Assim, as cinco dimensões que a proposta construída coletivamente compreende
convergem para a busca da efetividade do trabalho desenvolvido, a partir de um
monitoramento contínuo, que verifica, em momentos distintos, o nível de classificação da
gestão (fraca, mediana, madura ou avançada) de acordo com ações previstas e implementadas,
de modo a possibilitar a realização de intervenções que se façam necessárias para a obtenção
de resultados efetivos.
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CONCLUSÃO
Chegamos ao final desse trabalho de pesquisa com a certeza de que foi um longo
percurso, repleto de encontros, de leituras, de diálogos e principalmente de desafios que,
quando superados, fortalecem as nossas crenças, as nossas visões, as nossas concepções e as
nossas práticas profissionais enquanto educadores. Desse modo, nos transformamos em
pessoas mais conscientes do nosso papel na sociedade em que vivemos.
Considerando que o problema definido e os objetivos delineados, apresentados no
primeiro capítulo, foram escolhidos com base na relevância teórica e prática, propondo trazer
uma visão mais abrangente sobre a questão, sem deixar de particularizar com uma proposta de
intervenção, esta investigação científica, de fato, representa uma tentativa de compreensão da
relação existente entre a atuação de uma gestão escolar e o desenvolvimento da educação
profissional de jovens e adultos para o exercício de uma cidadania.
Notamos, no decorrer do trabalho, que a pesquisa colaborativa, dispositivo
metodológico utilizado na pesquisa e apresentado no segundo capítulo, consiste em um
processo de desenvolvimento profissional e científico fundado numa reflexão a ser realizada
tanto pelo pesquisador quanto pelos sujeitos colaboradores, envolvendo as suas atividades
práticas e reflexivas. Além disso, através de uma fundamentação teórica que foi exposta no
terceiro e no quarto capítulo, sobre a relação entre a Educação de Jovens e Adultos e a
Educação Profissional e sobre a gestão da educação profissional de jovens e adultos,
trouxemos subsídios de modo a conduzir a uma superação das práticas já vivenciadas pelos
participantes.
E, para complementar o repertório de conhecimentos, a contextualização retratada no
quinto capítulo, a qual enfatizou a instituição pesquisada e seus processos gestores, permitiu
contribuir para o encadeamento dos resultados e o consequente alcance dos objetivos,
considerando inclusive as particularidades de atuação de cada um dos participantes.
Podemos afirmar que o objetivo geral pretendido de analisar os fatores da gestão
educacional que podem contribuir para a efetividade da educação profissional de jovens e
adultos no SENAC-Bahia foi atingido com sucesso, a partir do cruzamento entre os princípios
contidos nos documentos norteadores da instituição, com o referencial teórico estudado, com
o contexto analisado e principalmente com base nas reflexões realizadas com os participantes
nos encontros de discussão das questões apresentadas, e dos próprios depoimentos feitos nas
avaliações dos encontros.
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Essa análise revelou a preocupação constante não só com os pontos importantes do
modelo pedagógico instituído, mas também reforçou a relevância do papel do gestor no
sucesso da condução do processo educacional e a existência de uma compreensão por parte
dos participantes, quanto à condição marginal dos jovens e adultos que constituem seu maior
atendimento e à necessidade de uma formação inicial e continuada ao longo da vida, o que
gera como consequência a inclusão social desses jovens.
Nesse sentido, percebemos que refletir e investigar sobre a possibilidade de uma
gestão capaz de proporcionar uma educação mais efetiva nos proporcionou um entendimento
mais amplo da educação de jovens e adultos, da educação profissional, da instituição de
educação profissional Senac e dos modelos de gestão existentes com suas características
específicas.
Quanto ao objetivo específico de identificar os elementos técnicos, administrativos e
pedagógicos da gestão educacional presentes nos documentos norteadores institucionais do
SENAC, os principais elementos encontrados revelam uma instituição com uma estrutura
bastante hierarquizada, com órgãos executivos e deliberativos bem definidos que respondem a
instâncias externas governamentais e que desenvolvem suas ações seguindo um modelo de
governança com foco na sociedade. Além disso, revelam que as unidades educacionais, nas
quais o gestor e a coordenação educacional são os principais responsáveis pela condução da
gestão escolar, focam suas ações de planejamento, de acompanhamento e de decisões
principalmente para atender às necessidades do mundo do trabalho na perspectiva de alcançar
resultados mais efetivos.
No que concerne aos pontos mais importantes do modelo pedagógico do Senac, esses
foram identificados nas concepções filosóficas e pedagógicas, já abordados nos resultados e
reforçados na fala dos participantes, com a afirmação de que possuem conhecimento da
proposta pedagógica da instituição. Os participantes destacaram, inclusive, a necessidade de
alinhamento entre o modelo Senac de fazer educação, no que diz respeito às marcas
formativas de sustentabilidade, ao domínio técnico científico, à visão crítica, às atitudes
empreendedoras, sustentáveis e colaborativas, e o trabalho de gestão.
Ao debruçarmo-nos no objetivo específico de analisar os fatores que podem interferir
na gestão educacional, relacionando-os com os resultados alcançados por unidades do
SENAC-Bahia, constatamos, por meio dos dados elencados no item 2.3 do segundo capítulo,
que fatores como infraestrutura com ambientes adequados, recursos financeiros disponíveis,
equipe preparada e estimulada e planejamento alinhado e articulado das ações interferem
diretamente no desenvolvimento educacional e consequentemente resultam em uma
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aprendizagem mais significativa na EJA. Desse modo, o trabalho da gestão administrativa
está atrelado ao fazer pedagógico, numa rede de trabalho conjunto em que os processos das
áreas administrativa e financeira estão interligados e influenciam diretamente nos processos
das áreas pedagógicas, humana e política, e vice-versa.
O terceiro e último objetivo de construir uma proposta de instrumento de
acompanhamento da gestão educacional que contribua para a efetividade da educação
desenvolvida foi alcançado com o processo de construção e finalização de um mapa de
acompanhamento dos resultados da gestão educacional, encontrado no apêndice dessa
pesquisa. Esse mapa pode ser implementado não só no SENAC-Bahia, como em qualquer
outro departamento regional do SENAC, e também em qualquer outra instituição educacional
que vise o contínuo aperfeiçoamento da sua gestão a partir de avaliação e acompanhamento
focado na efetividade do trabalho desenvolvido.
Por fim, ao entendermos que o papel do pesquisador é trazer à tona um grande número
de dados e informações, dialogar colaborativamente com os sujeitos da investigação para
melhor interpretar as informações e, com base no desenvolvimento de um raciocínio
específico, produzir um novo olhar sobre um determinado conhecimento, concluímos que os
participantes desta pesquisa, ao refletirem sobre seu processo de trabalho no setor
educacional, à luz da análise e da discussão, das experiências individuais e coletivas, tiveram
a oportunidade de adquirir bases teóricas dialógicas e com isso puderam se sensibilizar para
avançar em seus processos transformativos em cada lugar investigado. Assim, finalizamos
esta pesquisa com a indicação da aplicabilidade do mapa construído para acompanhamento de
resultados da gestão educacional na instituição pesquisada, o que abre um caminho para que
novas pesquisas sejam desenvolvidas, seja no sentido de aplicar o instrumento para a
compreensão de realidades distintas ou ainda de aprimorar o próprio instrumento elaborado,
considerando que cada experiência de pesquisa coloca em questão diferentes sujeitos e
contextos.
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO
TEMA: Questões sobre o papel da pesquisa para a reflexão profissional.
PARTICIPANTES: Grupo 1– Gestores e Assistentes; Grupo 2 – Supervisores e Instrutores;
Grupo 3 – Alunos.
OBS: Será realizado um encontro com cada grupo de participantes e a pesquisadora.
OBJETIVO DO ENCONTRO COLABORATIVO: acolher os participantes de maneira a criar
um clima favorável entre os pares, que permita a fluidez nos diálogos e estimule uma postura
mais ativa e engajada dos participantes em relação ao conhecimento que deverá ser construído
conjuntamente.
DESENVOLVIMENTO:
1º Apresentação da pesquisadora: apresentação da pesquisadora e de sua proposta de
pesquisa e reflexão sobre a problemática que levou à questão problema da pesquisa.
2º Apresentação dos participantes: apresentação dos participantes com destaque para seus
sentimentos em relação a essa pesquisa, considerando aspectos pessoais e profissionais.
3º Apresentação da pesquisa a ser desenvolvida: apresentação sintética da pesquisa em
desenvolvimento, com ênfase na importância do envolvimento de todos.
Aspectos relacionados à pesquisa: a apresentação da temática, o envolvimento da
pesquisadora com a temática da pesquisa, o problema identificado, a justificativa da pesquisa,
os objetivos propostos, a metodologia definida e as concepções teóricas em que a pesquisa se
baseia.
RESULTADO FINAL: registro da compreensão dos participantes a respeito da pesquisa.
AVALIAÇÃO DO ENCONTRO: realização de uma dinâmica das palavras, em que cada
participante diz uma palavra que represente para ele aquele encontro. Todos receberão um
formulário através do Google forms para complementar a avaliação do encontro.
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA O SEGUNDO ENCONTRO
QUESTÃO BÁSICA: discussão sobre a relação entre a EJA e a educação profissional.
PARTICIPANTES: Grupo Completo – Pesquisadora, gestores, assistentes, supervisores,
instrutores e alunos.
OBJETIVO DO ENCONTRO COLABORATIVO: Refletir sobre a relação entre a EJA e a
EP na perspectiva dos dias atuais, com foco na compreensão do papel social e político da
educação.
DESENVOLVIMENTO:
1º Apresentação do grupo: apresentação sintética de todos para o grupo, que inclua aspectos
pessoais e profissionais.
2º Reflexão conceitual: a relação existente entre a EJA e a educação profissional.
Pontos para questionamentos e discussão
a) A função social da EJA.
b) Os sujeitos da EJA.
c) Para quem se destina a educação profissional.
d) Os sujeitos da educação profissional.
3º Reflexão criativa: entraves e possibilidades para a educação profissional.
Pontos para questionamentos e discussão
a) A finalidade maior da educação profissional.
b) A necessidade da exigência de pré-requisitos para os cursos de educação profissional.
c) A educação integrada enquanto facilitador para o processo de inserção no mundo do
trabalho.
d) A valorização da educação profissional no Brasil.
e) Todas as pessoas devem ingressar no ensino superior.
RESULTADO FINAL: registro da visão de cada um dos participantes em relação à pesquisa e
da compreensão do papel da EJA, da EP e das perspectivas possíveis.
AVALIAÇÃO DO ENCONTRO: realização de uma dinâmica das palavras, em que cada
participante diz uma palavra que represente para ele aquele encontro. Envio de um formulário
através do Google forms para complementar a avaliação do encontro.
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA O TERCEIRO ENCONTRO
QUESTÃO BÁSICA: A gestão da educação profissional de jovens e adultos.
PARTICIPANTES: Grupo Completo – Pesquisadora, gestores, assistentes, supervisores,
instrutores e alunos.
OBJETIVO DO ENCONTRO COLABORATIVO: Refletir sobre a gestão da educação
profissional de jovens e adultos.
DESENVOLVIMENTO:
1º Momento de sensibilização: apresentação de um vídeo de curta duração para o grupo,
como mecanismo de motivação para os questionamentos e as discussões.
Pontos para reflexão
a) Opinião sobre o vídeo.
b) A relação do vídeo com a realidade em que vivemos.
c) O que mudaríamos no vídeo?
d) A relação do vídeo com a pesquisa que estamos fazendo.
2º Reflexão conceitual: a interferência da gestão educacional na qualidade da educação.
Pontos para entendimento
a) O papel do gestor em uma instituição de educação.
b) Os conhecimentos necessários para uma boa gestão educacional (financeiros,
administrativos, pedagógicos).
c) As prioridades que a gestão deve levar em conta.
d) A contribuição da gestão do SENAC para a qualidade da educação profissional dos jovens
e adultos.
3º Reflexão criativa: a gestão educacional e o modelo mais participativo de gestão.
Pontos para inspiração
a) Os grandes desafios para uma gestão educacional e sua superação.
b) A gestão e os fatores de sucesso para uma unidade educacional do SENAC.
c) A meta quantitativa anual de matrículas como fator impeditivo de qualidade da educação
profissional.
RESULTADO FINAL: registro das opiniões, considerações e interpretações significativas de
cada participante quanto ao tema e às questões pontuadas no encontro sobre a gestão
educacional do SENAC, na perspectiva de uma formação ideal para jovens e adultos.
AVALIAÇÃO DO ENCONTRO: realização de uma dinâmica das palavras, em que cada
participante diz uma palavra que represente para ele aquele encontro. Envio de um formulário
através do Google forms para complementar a avaliação do encontro.
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA O QUARTO ENCONTRO
QUESTÃO BÁSICA: Mapa de Acompanhamentos de Resultados.
PARTICIPANTES: Grupo Total – Pesquisadora, gestores, assistentes, supervisores,
instrutores e alunos.
OBJETIVO DO ENCONTRO COLABORATIVO: Refletir sobre a gestão educacional com
base no modelo colaborativo profissional de jovens e adultos.
DESENVOLVIMENTO:
1º Momento de conhecimento: apresentação dos indicadores de resultados e sua métrica,
estabelecidos no planejamento estratégico do SENAC.
Pontos para conhecimento
a) Processo de elaboração do planejamento estratégico do SENAC.
b) Os principais elementos que compõem o planejamento estratégico do SENAC.
c) Os indicadores de acompanhamento de resultados definidos.
d) A relação entre esse planejamento e a gestão de uma unidade educacional SENAC.
2º Reflexão conceitual: a gestão educacional e o modelo mais participativo de gestão.
Pontos de desejo
a) A participação de todos no processo de oferta de cursos do SENAC.
b) A participação de todos nas tomadas de decisões da gestão.
c) A avaliação do índice de participação nas decisões.
d) A possibilidade de uma meta qualitativa para uma unidade educacional.
3º Reflexão construtiva: construção de uma proposta de mapa de acompanhamento de
resultados da gestão educacional.
Pontos para destacar
a) Indicadores para compor um mapa de acompanhamento de resultados da gestão
educacional.
b) Métricas para cada indicador de desempenho.
c) Níveis de desempenho dos resultados.
d) Periodicidade para realização de avaliação/acompanhamento.
RESULTADO FINAL: registro das opiniões, considerações e interpretações significativas de
cada participante quanto ao tema e construção final de uma proposta de mapa de
acompanhamento de resultados.
AVALIAÇÃO DO ENCONTRO: realização de uma avaliação final dos encontros em que
cada participante apresenta um ponto positivo e um negativo da experiência vivida. Envio de
um formulário através do Google forms para complementar a avaliação do encontro.
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APÊNDICE E – FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ENCONTROS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS, MESTRADO PROFISSIONAL – MPEJA
Dissertação: Gestão da educação de jovens e adultos: uma proposta de acompanhamento dos
resultados no SENAC-Bahia.
AVALIAÇÃO DO
DOS PRIMEIROS ENCONTROS
Caros participantes,, a opinião de cada um de vocês é importante. Por favor,
favor respondam às
questões a seguir para que nossos encontros sejam produtivos e prazerosos.
1.Qual seu principal sentimento sobre esse primeiro encontro?
( ) De entendimento
( ) De satisfação
( ) De curiosidade
( ) De entusiasmo
2. A apresentação colaborou para seu entendimento do trabalho de pesquisa a ser realizado?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
( ) Talvez
3. Qual o ponto da apresentação que lhe despertou maior interesse?
( ) O problema
( ) Os objetivos
( )A metodologia
( ) As referências
4. Qual a sua sugestão para o sucesso desses encontros?
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO
Caros participantes, a opinião de cada um de vocês é importante. Por favor, respondam às
questões a seguir para que nossos encontros sejam produtivos e prazerosos. Estamos
avaliando o encontro do dia 17/10/2021.

1.Qual seu principal sentimento sobre esse primeiro encontro?
( ) De reflexão
( ) De discussão
( ) De satisfação
( ) De entusiasmo
2. As questões levantadas enriqueceram seu conhecimento sobre a EJA?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
( ) Talvez
3.As questões levantadas enriqueceram seu conhecimento sobre a educação profissional?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
( ) Talvez
4. Qual outro comentário que gostaria de fazer?
___________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DO TERCEIRO ENCONTRO
Caros participantes, a opinião de cada um de vocês é importante. Por favor, respondam às
questões a seguir para que nossos encontros sejam produtivos e prazerosos.

1.Qual seu principal sentimento sobre esse primeiro encontro?
( ) De reflexão
( ) De discussão
( ) De satisfação
( ) De entusiasmo
2. As questões levantadas enriqueceram seu conhecimento sobre Gestão Educacional?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
( ) Talvez
3. As colocações feitas pelos participantes possibilitaram o aprofundamento do seu
conhecimento sobre a relação entre gestão e educação profissional?
( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente
( ) Talvez
4. Qual o outro comentário que gostaria de fazer?
___________________________________________________________________
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APÊNDICE F – RESPOSTAS DAS AVALIAÇÕES
Avaliação dos primeiros encontro
encontros – 15/09, 16/09, 17/09
Qual seu principal sentimento sobre esse primeiro encontro?

A apresentação colaborou para seu entendimento do trabalho de pesquisa a ser realizado?
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Qual o ponto da apresentação que lhe despertou maior interesse?

Qual a sua sugestão para o sucesso desses encontros?
Estou à disposição para contribuir.
Acredito que os próximos diálogos serão produtivos com a participação de todos.
Boa gestão do tempo.
Que as discussões sejam realizadas baseadas e referenciais teóricos, alinhando a teoria
com a nossa prática profissional.
Atividade colaborativa e permanecer o mes
mesmo dia e horário.
Acredito que a estruturação está bem adequada a proposta e sugiro que futuramente
possamos prosseguir com o grupo focal.
Que as estratégias adotadas para a nossa contribuição com o desenvolvimento da
pesquisa sejam tomadas no tempo e disponibilidade possíveis para o nosso apoio.
Acredito que a escuta ativa e a interação com os participantes são elementos que permitem o
sucesso para qualquer encontro virtual .
Acredito que o pouco em aspectos de dúvida vai ajudar e alavancar o sucesso ssob o trabalho.
Todos participarem de fato , respeitando a opinião do outro e contribuindo da melhor forma.
Troca de experiências e vivências.
Compartilharmos leituras inerentes ao tema;
Por enquanto, para mim está bom da forma que está sendo realizado.
Importante que é algum momento todos os sujeitos se encontrem.

Avaliação do segundoo encontro - 08/10
Qual seu principal sentimento sobre esse segundo encontro?

123

As questões levantadas enriqueceram seu conhecimento sobre a EJA?

As questões levantadas enriqueceram seu conhecimento sobre a educação profissional?
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Qual a sua sugestão para o sucesso desses encontros?
Otimização das falas.
O encontro foi ótimo.
Que se mantenha o debate amplo.
Colaboração.
Mais tempo para reflexão.
Dar continuidade com a metodologia aplicada, considerando que surgem diversos
depoimentos e experiências que contribui de forma assertiva no nosso amadurecimento
profissional.
Que mantenha
antenha a discussão ampla sobre o assunto.
Conforme a explicação dos assuntos abordados, todos os participantes podendo contribuir
com suas palavras isso facilita muito o entendimento para todos e ficamos na expectativa do
próximo encontro. Esses formulários que respondemos também é muito válido pa
para expor de
uma forma mais individual o que achamos.
Sugiro que respondemos as questões anteriormente para que no dia do encontro possamos
dialogar acerca das respostas.
Encaminhamento prévio do assunto a ser abordado, afim de que o tempo seja melhor
aproveitado.
Sendo o encontro para dialogar sobre algum tema, que seja informado antecipadamente e
sugerido pesquisa/leitura prévia para que tenha mais participação, principalmente porque o
grupo é misto (aluno, docentes, coordenadores e gestores).
Continuar com
om a integração

Avaliação do terceiro encontro – 22/10
Qual seu principal sentimento sobre esse terceiro encontro?

As questões levantadas enriquece
enriqueceram seu conhecimento sobre Gestão Educacional?
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As colocações feitas pelos participantes possibilitaram o aprofundamento do seu
conhecimento sobre a relação entre a gestão e a educação profissional?

Qual o outro comentário que gostaria de fazer?
Nenhum.
Acredito que o encontro trouxe varias possibilidades de reflexões inclusive sobre no fazer
pedagógico.
Parabenizá-la
la pelo momento e que esse GT seja mais uma oportunidade de desenvolvimento e
crescimento para seu trabalho acadêmico e também para a instituição Senac. Que possíveis
projetos de troca de saberes e experiências possam surgir.
Foi maravilhoso!
A cada encontro consigo ampliar minhas percepções sobre a educação profissional.
Satisfação em poder contribuir com um trabalho de extrema relevância!
Estou muito feliz por estar participando desses encontros virtuais, poder contribuir co
com a
minha percepção de aluna todo o aprendizado que obtive, agregando mais conhecimentos com
todos os participantes e percebendo cada vez mais como a educação para jovens e adultos faz
a diferença na vida de uma pessoa. Sendo ele pessoal ou profissional.
A contribuição de todos é importante.
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Os diálogos apresentados estão sendo muito motivadores ao nosso fazer profissional.
A condução do trabalho tem sido leve, cuidadoso e muito rico para a equipe participante, além
de promover a troca de ideias e conhecimento.
Conteúdo bastante explicado, sem dificuldades para entendimento.
Está sendo uma importante oportunidade de diálogo entre os principais sujeitos na realização
de nosso trabalho (alunos e instrutores).
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÕES DOS ENCONTROS
PRIMEIRO ENCONTRO – GESTORES E ASSISTENTES
DATA: 15/09/2021
Após apresentação do trabalho dissertativo desenvolvido e da pesquisa participativa a ser
realizada nesses encontros, todos os participantes se pronunciaram colocando-se à disposição
paea esse trabalho.
FARANI – Eu acho que esse momento é super oportuno para que a gestão também se
aproprie, se aproxime mais do fazer pedagógico. Então assim me coloco totalmente a
disposição para que esse trabalho seja referencial para instituição como um todo. Acredito que
será interessante, desejo sucesso e agradeço pela seleção do Aquidabã e coloco toda a equipe
à sua disposição.
MONIQUE - quero dizer também que para mim foi uma grata e feliz surpresa o convite, e
gostei demais, poder estar colaborando. Fiz algumas anotações enquanto foi feita a
apresentação porque penso que de fato, os sujeitos que você traz aí, que são gestão,
assistência, coordenação, aluno e instrutor, são sujeitos que de fato fazem a gestão da
educação, e que com essa composição, acredito que de fato vai ficar um trabalho bacana. E a
oportunidade de ao estarmos presentes, inclusive também, de quando você traz na sua fala
algumas considerações, te faz repensar inclusive a forma como nós estamos gerindo também
nesse espaço e colaborando para esse trabalho do Senac. Assim, venho me colocar à inteira
disposição para a realização e contribuição do trabalho e pode ter certeza que a gente não
estará aqui só contribuindo com a pesquisa, mas todos também estarão contribuindo. Todos
nós que estaremos participando vai estar contribuindo, acredito uns com os outros. No
momento que a gente discute, a gente aborda sobre esse trabalho que a gente realiza, e a gente
acaba dialogando e acaba modificando um pouco as práticas que a gente vem fazendo. Isto é,
de fato é torna-se o trabalho de fato colaborativo. Parabenizar pela iniciativa porque quando
você traz esse olhar para dentro é fazer também o desprendimento, que você no espaço que
você está, também faz dentro do seu fazer, e realmente isso faz com que a gente também
revisite os nossos fazeres e as nossas práticas. Obrigada a todos e conte comigo. E acredito
que com toda equipe aqui do CEP=CAC que vai estar participando desse trabalho.
ANDREA – Obrigada por me colocar no grupo de experientes, de pessoas experientes que eu
gosto muito. Eu sei que eu vou aprender muito com vocês todas. Vai ser um aprendizado
coletivo para todos nós, mas eu acho que estarei tendo um ganho ainda maior por essa
convivência com vocês. Parabéns pelo tema. Eu acho que essa oportunidade que estamos
tendo dos estudos e de olhar para o Senac, além de dar um crescimento pessoalmente e
profissionalmente, sem dúvida vai reverberar para o Senac, porque a gente está com nosso
olhar para instituição onde estamos, e claro, a gente ter a experiência desse contato dentro
desse espaço onde nós estamos, é um ganho ainda maior. Eu estou totalmente à sua disposição
e muito feliz mesmo. Desejo poder alcançar as expectativas e aos objetivos que você traçou
na sua proposta, colaborando mesmo para que esta pesquisa seja desenvolvida como foi
pensada e aplicada. E acima de tudo porque ela é nossa expectativa. Nós estamos tendo a
oportunidade de fazer um curso de extensão e eu acho que o sentimento de que estar
vivenciando com você esse trabalho, vai dar para a gente um embasamento para a nossa
trajetória nesse curso que nós estamos fazendo. Então vamos sair sem dúvida desses
encontros com uma bagagem de conhecimento e de discussões, e uma riqueza que vai ajudar
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a gente nessa caminhada do curso que nós estamos desenvolvendo também. E com muita
vontade de fazer a pesquisa aplicada dentro do que a gente selecionou e decidiu como tema.
Então me coloco como as outras colegas, totalmente à sua disposição.
MAIBI- Essa proposta do trabalho de Laura, ainda mais depois do que a gente vem
vivenciando com o curso da UNEB e também com um projeto de pesquisa aplicada. E quanto
a equipe, eu acho muito bacana essa proposta da gente de compartilhar esse desafio da gestão,
assistência, coordenação docente e aluno. Fantástico ouvir esses atores. Uma oportunidade
imensa da gente ouvir também de todos os atores aquilo que a gente está construindo
enquanto trabalho de educação profissional porque muitas vezes a gente não tem essa
oportunidade de ouvir a todos ao mesmo tempo no mesmo momento. Então vai ser uma
oportunidade que você vai proporcionar aí para esse grupo. É um grupo que eu acredito, que
no diálogo vai crescer bastante. É um desafio a gente parar para pensar no que a gente faz.
Muitas vezes a gente na nossa dinâmica, na nossa rotina, a gente não pára para refletir sobre
esses impactos. De que forma de fato, a educação profissional impacta na vida dos jovens e
adultos e a qualidade, não só a quantidade que a gente forma da meta anual. Eu penso muito,
da gente refletir sobre essa qualidade. Que qualidade é essa que o Senac oferta? Será que é só
número? Esse número ele precisa ser mais qualificado. E a gente realmente precisa parar para
poder dialogar sobre isso. Então desejo muito sucesso. E não é muito fácil, mas eu acho que é
importante a gente parar para poder fazer esses encontros. Eu quero colocar à inteira
disposição também. Não só minha, como do CEP-CAC. E vai ser muito importante a gente
fazer esse diálogo.
ECILENE - Agradeço a todos vocês e a Laura pelo convite da unidade, é um privilégio a
gente estar participando desse momento. Eu acho que a gente só tem a ganhar, a crescer, a
trocar informações com esse grupo que está aqui. No final a gente vai ter um produto muito
melhor não só para o trabalho da pesquisa, mas principalmente para a instituição e nossos
alunos que estarão aqui participando e se atualizando. Desde que Delma e Aureny que
participam também do grupo de mestrado, a gente vem percebendo sempre as trocas, novas
informações, algumas coisas que trazem e fazem diferença no nosso novo fazer. Cada
planejamento que a gente vem desenvolvendo principalmente no momento pedagógico, na
reunião pedagógica com os nossos instrutores, elas sempre trazem contribuições: mas vamos
refletir sobre isso. E a gente percebe isso na qualidade de nosso trabalho, no nosso fazer
pedagógico. Então espero que a gente possa estar contribuindo. Como eu falei agradecer
mesmo pela oportunidade e que a gente tem até essa nova forma de ver, enxergar esse novo
fazer. Me coloco totalmente à disposição e totalmente grata pelas oportunidades.
DELMA – Parabenizar pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelo avanço, com certeza serão
momentos riquíssimos e dizer assim, que a gente, como as colegas também falaram, mas vou
repetir um pouquinho, mas é verdade a gente está aqui à disposição de você e para fazer esse
trabalho colaborativo que a gente sabe que todos nós só temos a ganhar. Vai ser um
crescimento mútuo. Sugiro ver aí a melhor forma da gente fazer esses encontros. A dinâmica
realmente está sendo bem complexa nos últimos dias porque são muitas atividades remotas e
às vezes a gente pensa que é fácil remoto, mas eu acho que ele está sendo até um complicador
nas nossas vidas por conta dessa falta de limite, porque todas as pessoas estão dando
preferência por esse canal remoto. Mas estou aqui também à disposição e vai ser realmente
muito bom participar
LUCIGLEICE – É, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de fazer
parte desse momento que é um momento muito rico, do pensar esse nosso fazer enquanto
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profissionais e o quanto a entrega institucional. E para mim é uma grande honra estar com
essas grandes feras da gestão e aprender também com todos e contribuir. Me coloco 100% à
disposição para contribuir também nas atividades da sua pesquisa que traz uma relevância tão
importante nesse momento inclusive como já falaram tudo que foi dito nós estamos também
vivendo aí um pré-projeto de pesquisa e assim como a trouxe você já está anos luz eu
também fui anotando várias coisas já enriquecendo aí não é esse nosso momento também de
encontros né para uma pesquisa aplicada que também já estamos começando a desenvolver
então pode contar comigo quanto com a unidade, estamos a disposição e vamos juntos aí
desenvolver esse trabalho nessa de fazer experiências que certamente vai engrandecer mais
ainda o nosso trabalho e os nossos resultados.
SEGUNDO ENCONTRO – SUPERVISORES E INSTRUTORES
DATA 16/09/2021
Após apresentação do trabalho dissertativo desenvolvido e da pesquisa participativa a ser
realizada nesses encontros, todos os participantes se pronunciaram colocando-se à disposição
para esse trabalho.
INSTRUTORA ELLEN – Primeiro quero parabenizar pela coragem, você conseguir
desenvolver um trabalho de mestrado que não é fácil, mas com todo o seu conhecimento e
experiência e com colaboração de todos será excelente. Agradecer pela oportunidade de estar
aqui contribuindo com você com seu projeto com a equipe. Tem algumas pessoas que eu não
conheço, eu sou instrutora que da área de gestão daqui do Senac Aquidabã, já tenho 13 anos
na instituição. Trabalhei com jovem aprendiz durante 10 anos, hoje estou aqui
DESENVOLVENDO qualificação e aperfeiçoamento também com jovens e adultos que é
uma área também que me interessa muito, pois estou estudando agora pedagogia, então é um
conteúdo que muito interessa. Quero dizer que a entrega desse trabalho vai ser de grande
relevância aqui para o Senac e nós enquanto educadores, que ao trazer um conteúdo como
esse, vai nos dar de fato um respaldo ainda maior até para nos direcionar no sentido das
estratégias para nós desenvolvermos. Sucesso aí e conte comigo
COORDENADORA CAROLINE – Sou Coordenadora educacional do Senac Bahia já tenho
uma familiaridade querendo ou não com a questão da pesquisa, pois eu trabalhei na área de
pesquisa dentro da UFBA com educação social de 2009 até 2014, e tive como orientadora a
professora Cláudia Mira que trabalhava na época com educação social na Universidade
Federal da Bahia, que foi a minha orientadora. Acho que esse momento é um momento muito
importante. Estava aqui refletindo sobre o quanto é importante essa participação, do, digamos,
objeto de pesquisa, e quanto é interessante a gente trazer dados reais, fatos realmente, porque
isso não prejudica o pesquisador de fato. Porque a gente vem de algumas referências que são
obsoletas, de algumas coisas que às vezes não nos dão respaldo para a nossa pesquisa, então a
gente realmente quando entrar digamos que com a pesquisa empírica objeto de seu trabalho
de pesquisa, que seja real, que realmente ele nos dê fundamento para que a gente possa com
certeza dialogar e com certeza trazer a subjetividade na nossa escrita. Então me coloco a
disposição. Parabenizo a coragem de Laura, realmente trabalhar com pesquisa hoje dentro de
um cenário onde educação às vezes ela não é colocada em primeiro lugar e principalmente a
pesquisa, é muito importante. Estou assim me sintndoo muito honrada de estar aqui nesse
grupo e quero contribuir no que se faça necessário. A gente é pesquisador o tempo todo e
dentro do Senac não é diferente.
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COORDENADORA FABIANE – Eu sou coordenadora de educação aqui da unidade CEPCAC, já no Senac desde 2018, atuando frente a coordenação pedagógica, antiga supervisão
PEDAGÓGICA agora coordenação educacional. Primeiramente agradecer a oportunidade e o
convite, pois a gestão que fez essa indicação. Dizer que para mim é um prazer muito grande
participar desse projeto, sobretudo pela perspectiva de atuação. Então além da coordenação de
educação que eu estou aqui no Senac, faço um trabalho paralelo como autônomo de
orientação, correção e formatação de trabalhos acadêmicos e me interesso muito por todo esse
universo da pesquisa. E tenho algumas experiências, de olhares que eu vejo com os temas que
eu acompanho e que eu atuo nessa correção e formatação. E dizer que para mim é muito
inovador seu tema, porque fatalmente as pessoas que realizam a pesquisa na área de educação
acabam partindo sempre do aluno, do docente e partir da gestão traz um novo olhar, uma nova
perspectiva. Eu acredito muito nisso, porque muitas vezes é o sucesso ele se dá também
lógico por quem operacionaliza, mas o pensar a educação precisa ser visto, o pensar os
elementos técnicos como você traz na sua pesquisa, os documentos que nos norteiam na nossa
atuação. Então a gente tem os nossos instrutores que atuam de uma forma brilhante, temos nós
que fazemos esse acompanhamento pedagógico, mas a gente não pode esquecer nunca da
nossa gestão, da gestão da unidade operativa, da gestão pedagógica, da superintendência,
enfim de todo o universo que pensa a educação e sobretudo com relação ao Senac que pensa
nessa educação profissional. Eu acredito que vai ser muito interessante participar desse
projeto por conta desse olhar que é diferente e que é tão importante e que muitas vezes fica
esquecido. Então SEU objetivo me traz muita felicidade, inclusive por poder participar e
contribuir de alguma forma para esse resultado e desejo muito sucesso para essa empreitada aí
que sei que não é fácil, a pesquisa ela exige uma dedicação muito grande, mas pode contar
conosco, pode contar comigo e vamos fazer aí com que esse resultado seja muito assertivo e
que traga também esse olhar para além das paredes do Senac. Trazer aqui para
nossa comunidade educativa a importância da educação profissional que eu percebo também
que muitas vezes não é valorizada E talvez com seu trabalho a gente consiga plantar uma
sementinha na sociedade.
INSTRUTORA MARIA LUIZA - Eu acredito que todo o grupo aqui compartilha do mesmo
sentimento pela educação. Eu percebi isso no depoimento. Parabéns pelo seu projeto também
achei muito legal a proposta. E acredito que vai ser bem rico considerando os depoimentos
que já foram dados aqui da equipe. Eu me chamo Maria Luiza já sou uma parceira do Senac
aproximadamente Há 14 anos desde quando eu concluir a minha primeira graduação.
Também estou me formando em pedagogia, estou concluindo a graduação em pedagogia,
estou no sexto semestre, nessa fase final do curso e também tive a oportunidade de atuar em
outras instituições de ensino com educação profissional. Então eu já tenho 14 anos e desde
quando coloquei o meu pé no Senac, tive esse amor pela educação. Foi a descoberta, digamos
assim, então nunca mais consegui abandonar a sala de aula, sair dessa relação de
professor que a gente termina nos formando professores, porque a gente sai da área de gestão
enquanto profissionais de um segmento e quando a gente entra na sala de aula, que a gente se
descobre educador, eu acho que você diz: meu Deus eu não tenho como sair desse espaço, ele
realmente cria um sentimento de pertença muito grande. E hoje eu decidi fazer a graduação
em pedagogia exatamente porque eu não me vejo atuando em outro segmento, E dentro do
Senac eu tive a oportunidade de trabalhar em vários programas, desde o PSG nas
comunidades, em outras instituições de ensino técnico também profissional inclusive em
algumas instituições menores de bairro então não consegui sair dessa relação nesses últimos
14 anos e acredito que vai ser muito interessante realizar o projeto junto com você.
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COORDENADOR BRUNO - Não conheço todos aqui presente e alguns só conheço
virtualmente. Primeiramente é agradecer pela participação no projeto. Eu acredito que de um
modo geral vai ser bastante positivo, essa questão do trabalho em conjunto, nessa perspectiva
de trabalho juntando gestão, juntando coordenação, instrutores e alunos. São visões diferentes,
mas vai ter um resultado significativo, inovador. E aqui temos um convênio com a prefeitura
municipal e por isso temos muitos alunos que são oriundos da EJA que estão retornando agora
gradativamente para a instituição após esse período aí das aulas remotas. Estão voltando. Hoje
por exemplo, fiz abertura de uma turma de pães e que já tinha alguns alunos que eram
oriundos da EJA. Eu Acredito que o resultado final vai ser bastante significativo conheço
então a gente eu desejo então agradecer pela participação para todas projeto e vamos que
vamos seguindo em frente sei lá ela vai trazer vai agregar muita coisa positiva para a nossa
prática profissional e essa dama mais uma vez para esse trabalho em conjunto vai ser muito
bom porque são visões diferentes das já estão vai ter uma visão coordenação tem uma
previsão instrutor tá na sala diretamente com o aluno e o aluno também tem outra visão, então
essa junção vai ser muito dispositivo para a nossa prática obrigado mais uma vez aí pelo
espaço
INSTRUTORA AMANDA - Eu gostaria de inicialmente parabenizar pela iniciativa, pela
temática tão relevante. Como professora já de atuação e formação eu trabalho com educação
há 20 anos já atuei na EJA, fui professora da EJA por muitos anos, coordenadora da EJA, já
fui secretaria de educação e escolhi trabalhar, melhor dizendo, desenvolver melhor a minha
atuação no segmento de educação profissional do Senac. Eu estou aqui desde abril de 2013,
estou apaixonada pela sala de aula, pensava em ficar meses e estou aqui, cada vez mais
apaixonada. Retomamos as atividades presenciais e a gente tem assim um prazer imenso em
perceber como a missão do Senac, como o trabalho que a gente faz é de suma importância.
Então realmente eu parabenizo por você escolher fazer uma pesquisa nesse segmento,
desenvolver o seu mestrado nesse segmento, que é tão relevante. Então realmente Laura
parabéns, espero que a gente possa contribuir aqui da equipe daqui conosco. Então estou certa
no desenvolvimento e conte conosco, será um prazer participar, eu amo trabalhar com
pesquisa, como a colega mencionou, eu também já trabalhei como orientadora monográfica e
a gente percebe como é bacana você perceber e ratificar informações através da pesquisa.
Você vê que a credibilidade do trabalho acadêmico tem um diferencial quando você escolhe
essa metodologia para dar seguimento. Então parabéns será um prazer.
INSTRUTORA SILVIA – Eu sou Sílvia Cruz, sou coordenadora pedagógica de Lauro de
Freitas. Quero dizer que para mim é importante participar de uma pesquisa que fala de gestão
e principalmente da educação de jovens adultos. Eu tenho uma relação muito estreita com a
educação de jovens e adultos porque eu estudei na universidade federal da Bahia e trabalhei
no EPEJA que é um laboratório de estudos em educação de jovens e adultos, participei das
pesquisas voluntárias pelo fórum de educação de jovens e adultos da Bahia, fui uma das
pioneiras, primeiro como pesquisadora voluntária e depois fui bolsista, e depois disso, desse
processo, me formei e coordenei uma especialização também lá dentro, na área de educação
de jovens e adultos. Então, assim, eu estou muito engajada, quero dizer, sou muito engajada
nessa área, então assim, falar de educação de jovens e adultos e educação profissional, a gente
não pode dissociar, quero dizer que elas estão interligadas. A própria educação de Paulo
Freire iniciou dessa forma. Então para mim é muito prazer participar dessa pesquisa. No que
você precisar em relação à documentação, em relação a material didático, pode contar comigo
que eu tenho bastante. Obrigado e trazer esse tema aqui para o Senac realmente é muito
importante.
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INSTRUTORA REGIANE – Eu sou Regiane, era da equipe do Chile, agora faço parte da
equipe do Aquidabã, atuo na área de Beleza. Parabenizar por esse trabalho, pela dedicação
necessária a esse trabalho, que bom podemos te apoiar de alguma maneira. E estou à
disposição.
LAUREDITE – No final ratifiquei que esse era um momento de fato de apresentação, de
conhecimento um do outro, do fazer e da formação de cada um, para que a gente possa se
situar nesse grupo e se sentir à vontade a colaborar mesmo.
TERCEIRO ENCONTRO – ALUNOS
DATA 17/09/2021
Após apresentação do trabalho dissertativo desenvolvido e da pesquisa participativa a ser
realizada nesses encontros, todos os participantes se pronunciaram colocando-se à disposição
para esse trabalho.
ANA CARLA – Sou aluna do curso de assistente administrativo aqui no Senac Aquidabã, na
modalidade flexível, a gente tem aula tanto presencial quanto online. Até o momento estou
gostando muito da experiência, busquei esse curso porque quis mudar minha área de
formação, sou formada em Turismo e como estou desempregada há 03 anos resolvi mudar de
área de trabalho para poder voltar ao mercado do trabalho. Quando fui informada pela
instrutora e coordenadora, fiquei muito satisfeita, porque, dentre outros colegas, ser
convocada para participar não deixa de ser um privilégio.
FERNANDA – Eu estudei no Senac Chile e de lá fui para o Aquidabã. Já sou ex-aluna do
Senac, me formei em cabeleireira. Estou muito feliz com a instituição. Escolhi o Senac porque
fiz várias pesquisas antes de entrar e nenhuma tinha a metodologia que o Senac tem. Já sabia
o que iria acontecer, porque a coordenadora me explicou direitinho, e meu sentimento é de
estar muito feliz por estar contribuindo na sua formação e de terem me escolhido para isso.
MISMARA – Eu me chamo de Mismara, eu sou aluna da unidade daqui de Camaçari. Já fiz
alguns cursos no Senac, já tenho uma carteirinha de aluno Senac pelo tempinho. O meu
último curso foi de português, a questão de oratória, foi com a professora Elaine Bastos. E eu
já estou verificando com relação a outros cursos para poder voltar de novo, para fazer mais
outros que ficar em casa... Só estou tentando conciliar com a questão da faculdade, faço
Gestão de RH e prometo que a gente vai se ajudar um pouquinho.
FELIPE – Meu nome é Felipe, eu sou daqui da unidade de Juazeiro. A senhora tinha falado
Camaçari e Lauro de Freitas e eu sou de Juazeiro. Então, eu sou assistente de RH e assistente
de tecnologia da informação. Sou estudante aqui no SENAI também, na área comercial, eu
sou jovem aprendiz, então eu faço um curso pelo Senac, para aprimorar os meus
conhecimentos na área comercial. A minha parte de estudo, desde 07 anos a informática, mas
aí eu procurei me qualificar em outras áreas e descobri recursos humanos. Fiz como bolsista
na universidade rural de Pernambuco, e hoje atualmente atuo nos 02 setores. Em Lauro de
Freitas, fiz Serviços em Administração Comercial, com Maria Luiza. Onde moro facilita fazer
cursos. Estou gostando de participar, pois é uma experiência nova, e realmente um trabalho de
mestrado não é um trabalho qualquer, então exige um pouco de esforço, de determinação,
então fazer parte desse projeto de pesquisa será algo legal para mim.
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PRIMEIRO ENCONTRO COM TODOS PARTICIPANTES.
DATA: 08/10/2021
LAUREDITE – Saudações e agradecimento a todos.
APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS PRIMEIROS ENCONTROS – Nós fizemos
uma avaliação. Eu encaminhei para vocês um formulário de avaliação e alguns de vocês
responderam, outros não. Nós temos, como eu disse a vocês, somos 19 participantes e foram
14 pessoas que responderam e eu gostaria de apresentar aqui para vocês o resultado da
avaliação desses encontros.
APRESENTAÇÃO DE TODOS DO GRUPO – Pedi a todos que fizessem uma breve
apresentação dizendo nome e função.
PROPOSTA DO DIA – Comentarmos, pensarmos juntos sobre algumas questões acerca da
relação existente entre a EJA e a educação profissional.
1ª QUESTÃO: Considerando que a educação de jovens e adultos, comumente chamada de
EJA, é uma modalidade de educação básica, na sua visão, ela é importante para a sociedade?
Por quê?
LUCIGLEICE – Eu Acredito que se faz necessário, porque a visão ainda da educação para
grande parte das pessoas está fragmentada, então muitos, até para sobreviver, precisam
ingressar no mundo do trabalho, abandonando a educação e retornando para ela às vezes por
uma necessidade de se manter. E a EJA dá todo esse suporte. Então a EJA se faz importante
para poder inclusive alfabetizar essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no
tempo certo, se faz necessário para ampliar oportunidades para as pessoas, de torná-las
cidadãs ativas dentro desta nossa sociedade, que ainda não é muito segregada.
FABIANE – É bem o que Lucigleice falou, eu acredito que é oportunizar mesmo aquelas
pessoas que não tiveram a oportunidade (bem redundante aí), oportunizar a eles que eles não
tiveram essa oportunidade na idade regular, no período regular, e entender que por meio da
educação de fato é possível algumas conquistas, é possível uma visão diferenciada na
sociedade, porque a gente sabe que aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade
acabam sendo marginalizadas e não se tornam seres críticos, não se tornam reflexivos por não
ter esse conhecimento, e então eu acho que não só educação como também essa formação
enquanto cidadãos mesmo, poder também trazer a realidade da vida deles, as experiências
trocadas. Eu acho que também vai ser muito rica para o profissional que está à frente. Na
oportunidade que eu estive acompanhando, na EJA, na alfabetização inclusive, a gente sempre
saía das salas com muito aprendizado. Então, essa troca social, ela também é importante, não
só no fomento da educação como também na formação cidadã, eu acho que isso também
valoriza a EJA
MARIA LUIZA – É só para complementar, Paulo Freire, ele traz uma tese que eu acho muito
interessante, que é essa questão da leitura do mundo. E eu acho que a partir do momento que
você não tem conhecimento, sobre tudo que te cerca, é muito mais complexo para você
compreender o mundo ao seu redor, você se ver como integrante de uma sociedade que tem
algumas particularidades que você não tem total compreensão. Então a educação, através do
conhecimento, permite que o indivíduo consiga essa leitura do mundo de forma mais crítica,
então para mim é fundamental.
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DELMA – Eu Acredito que a EJA é uma modalidade de educação, fundamental para a
sociedade por conta da questão da desigualdade. Hoje o último censo que nós tivemos
apresentou que no Brasil tem mais de 11 MILHÕES de pessoas analfabetas, que não sabem
nem ler nem escrever, e nós temos atualmente mais de 50% de pessoas que não têm a
educação básica completa, isso falando de pessoas adultas. Pessoas com 25 anos, pessoas que
não têm educação básica completa. Então, em um país que a metade da população não tem
educação básica completa, e essas pessoas na idade adulta, uma idade que a gente tem que
estar contribuindo mesmo para o nosso crescimento e desenvolvimento, do nosso que é da
sociedade como um todo, porque nós somos a sociedade. Então a EJA se faz necessária de
forma muito mais ampla e muito mais ativa por conta da desigualdade para poder a gente dar
oportunidades para todos. Sem essa educação, a gente não tem como eliminar essa
desigualdade ou reduzi-la no Brasil.
AMANDA – Ratificando aí o que as colegas mencionaram, realmente a EJA é de suma
importância, porque ela possibilita a questão da inclusão. A gente percebe que existe uma
desigualdade bem acentuada, e essa modalidade, ela não proporciona apenas pessoas,
independente da idade, a questão de ingressar no ensino, de ter educação, mas sim tornar mais
próxima dessa pessoa uma possibilidade de crescimento, a possibilidade de desenvolver o seu
potencial, de se inserir no mercado de trabalho, de perceber a importância na condição de
sujeito, de pessoas, de profissional. Então a gente percebe que quando eles começam a
aprender, que começam a evoluir, existe um feedback muito positivo. Então nós precisamos
valorizar essa educação, e dar o nosso melhor para que de fato possamos ficar um pouquinho
mais perto dessa questão da igualdade, porque essa modalidade ela nos faz pensar, enxergar
mais próximo da nossa realidade, da sociedade, os valores de igualdade e liberdade que a
gente sabe que são lindos, mas infelizmente às vezes distantes da nossa prática.
FARANI – Corroborando com tudo que já foi dito, de forma muito sensível e de forma muito
sensata, porque esse fórum de educadores, MESMO os estudantes que aqui estão, estão
engajados na educação, então a EJA é necessária e imprescindível. Não existe transformação
de vida sem a educação, sem essa possibilidade, sem esse olhar de avançar o nível da sua
própria história. Só consegue se rever e se encaixar num contexto social quando você se
empodera desta caminhada educacional. Então a EJA é uma possibilidade do adulto se rever,
se enquadrar nesse processo histórico, do seu ser, enquanto indivíduo e enquanto cidadão.
MAIBI – Quando você traz esta pergunta eu reflita um pouco sobre o que a gente tinha como
realidade de energia aos 15 a 20 anos atrás, que quando eu estava na graduação a gente falava
de ser muito vinculado à questão da idade, de pessoas muito mais velhas, de pessoas que não
tiveram possibilidade de seguir com seu ensino no período regular e a gente vem observando
a crescente, na verdade, dessa necessidade de pessoas jovens né, com os seus 15 e 16 anos
que pararam os estudos aos 10 e 11 anos e que têm a necessidade de serem inseridos nessa
educação de jovens e adultos. São pessoas que não perderam o interesse pela educação que
deixaram a escola por algum motivo enfim e que aí retornam para a escola numa educação né
que a gente chama de jovens e adultos e como isso me reflete, me chama atenção de como é
importante desenvolver algumas políticas para que esses jovens, eles possam retornar para as
escolas e aí eu me lembro de um projeto que o Senac desenvolveu há 03 anos em parceria
com a SMED, que era para educação de jovens e adultos, e que o Senac conseguiu resgatar
muitos dos jovens que tinham abandonado uma escola do ensino regular né, a educação
básica, por conta da possibilidade da educação profissional. Então eu trago essa reflexão de
como a educação, ela é importante ainda mais quando você faz algo, acho que o lado e que
você devolve para aquele cidadão é o desejo dele aprender, dele desenvolver um
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conhecimento não só na educação básica, mas para a vida dele enquanto cidadão resgatar esse
desejo de aprender qual é a importância do conhecimento para a vida.
ANDREA – Quando veio a pergunta, no primeiro momento me veio justamente esse público,
pessoas mais velhas, que tinham esse desejo reprimido, que não tiveram acesso à escola, e que
muitos deles, pela falta de acesso, nem o próprio nome sabiam escrever. Então essa foi a
lembrança que me veio assim à mente, principalmente pela trajetória no Senac, de estar perto
dessas pessoas, nos municípios onde muitas vezes é mais difícil, nos distritos principalmente.
E aí a gente sente, percebe, como é importante para os que conseguem através do EJA chegar
até a escola, o valor que tem a educação, a importância que tem saber escrever o próprio nome
e saber ler. E nesse momento a gente sente como ele se reconhece participante de uma
sociedade. É inclusão, é a necessidade de ser incluído nessa sociedade que é discriminatória, é
excludente também. Então eu vejo como extremamente importante é a oportunidade e
necessidade hoje. O EJA eu entendo dessa forma. A oportunidade de dar a essas pessoas a
educação. Que elas façam parte desse mundo, se sintam importantes também, mas não há
necessidade também de diminuir essa faixa, essa diferença que a gente sabe que existe, tão
grande.
CAROLINE – Eu Acredito que, além de tudo que foi dito, a importância que o EJA tem, que
esta modalidade de educação básica tem uma importância muito grande, para além dos
conteúdos escolares, porque o indivíduo ele vai acabar tendo o desenvolvimento da sua
capacidade de inserção, de participação social, no exercício da sua cidadania. Então, ou
seja, ela oportuniza você a estar dentro desse contexto através da educação, através de
conteúdos, através da participação, dos grupos. Então ela realmente é importante para que o
indivíduo se sinta parte daquilo, se sinta parte da sociedade de certa forma.
BRUNO – Essa pergunta e junto com o comentário das colegas me remeteu à época que eu
trabalhei durante muito tempo, em um outro “S” que foi no SESI, justamente com um núcleo
de EJA que era voltado para trabalhadores das indústrias de construção civil. E como eu
ficava responsável pela elaboração dos instrumentos avaliativos e sempre ficava na sala de
aula também, que era nas obras, espalhadas pela região metropolitana como um todo. Essas
pessoas, eu me recordo muito bem, que realmente ficavam à margem do processo da obra
inclusive, eram pedreiros, carpinteiros, marceneiros, muito bons na prática. Todavia, o fato de
não saber ler e não saber escrever, acabavam realmente virando alvo de chacotas, de palavras
pejorativas e acabavam ficando inibidos, e ficavam à margem. Quando veio o projeto,
justamente que era quando o aluno saía com o diploma, do ciclo completo, é que se percebia o
olhar de gratidão nos olhos, o fato de coisas simples, que para a gente realmente eram
simples, como ler a placa de um ônibus por exemplo, era algo realmente sublime para eles.
Fazia realmente elevar a autoestima de uma forma bastante significativa, porque eles já eram
profissionais excelentes naquilo que faziam, todavia, em função do fato de não saber ler e
escrever, realmente ficavam à margem de todo o processo. Às vezes não
desenvolviam plenamente suas capacidades profissionais por conta de ser alvo de chacotas, de
palavras pejorativas, que normalmente existiam em um grupo de trabalhadores. Então é de
suma importância completar todo o ciclo educacional, mas principalmente valorizar essas
pessoas, dar voz a essas pessoas para que elas se tornem o que de fato são, que são integrantes
de toda uma sociedade. Mas me recordo realmente de diversas passagens, das aulas de
matemática, sexualidade, de várias ações que envolveram relatos deles, que eram realmente
bem densos. Por mais que aprendemos aquele conteúdo na faculdade, mas quando nós vamos
para a prática, para a sala de aula, realmente vimos que é algo delicado. Enfim, realmente é de
suma importância, como todos falaram.

136

ANA – A minha visão do EJA, eu penso que meus pais não tiveram a oportunidade de cursar
o ensino superior, eles tiveram ensino médio, só que toda a bagagem que eles tiveram, eles
investiram em mim e em meu irmão. Então numa visão geral, é que os pais que não tiveram
oportunidade de estudar, eles então investem nos seus filhos, nos netos e sempre que tem uma
oportunidade assim como EJA, eles têm como retornar para poder concluir os estudos que
eles não conseguiram antes.
MONIQUE – Assim como os colegas trouxeram a importância da EJA, eu trago também um
pequeno relato de uma experiência que eu tive durante a graduação, pensando na EJA na
modalidade educação básica. Sempre, desde que eu entrei na graduação de pedagogia, a
minha intenção sempre foi trabalhar com educação infantil, mas em um determinado
momento houve a necessidade de ingressar na EJA e isso me deu a oportunidade de
desenvolver um trabalho com eles e assim poder perceber o quanto que a gente pode de fato
colaborar com a vida de outras pessoas. Os colegas já trouxeram a questão da inserção, da
oportunidade. Lá a gente ouvia muito de mães e de pais que iam para aqueles espaços para
poder ter uma oportunidade de se reconhecer como cidadão. Eles falavam, na medida que eles
chegavam nos espaços, que eles não conseguiam ler um determinado rótulo ou até ter a
informação de um preço, para ele poder passar um troco. E quantas vezes eles tinham a
sensação de que eles não tinham recebido o toco devido de uma mercadoria que eles
compravam. Então assim é algo que naquele momento me sensibilizava bastante. De você
perceber o quanto que ações que a gente pensa que eram tão mínimas para a gente, porque ali
eu estava para poder de fato desenvolver um trabalho que era vinculado à minha graduação e
o quanto que eu estava colaborando na transformação da vida daquelas pessoas, e deles se
perceberem enquanto seres no mundo, como cidadãos, que poderiam de fato estar ali também
para colaborar naqueles espaços. Então, assim, realmente é uma experiência fantástica a EJA
e a importância dela sem dúvida é muita.
ECILENE – Para contribuir, ratifico com as palavras dos colegas, e o mais importante de tudo
que vocês trouxeram aqui é que para esse sujeito que muitas vezes ele está à margem da
sociedade quando ele resgata, ele tem a oportunidade de fazer o resgate dessa educação que,
na sua maioria das vezes, não é por falta de interesse, mas por falta de oportunidade em um
dado momento, é como se ele tivesse fazendo um resgate de vida, ele estivesse descobrindo
um novo mundo a partir daquilo, daquele momento que ele tem essa oportunidade de estar
ingressando nesse mundo, nesse novo mundo. Ele poder ter criticidade, ele poder dialogar e
poder fazer coisas que antes para ele passavam despercebidas. Nesse mesmo projeto que
Bruno trabalhou, também tive a oportunidade de trabalhar aqui em Camaçari, pelo sistema,
pelo SESI na época, na que educava jovens e adultos e por mais cansada do dia que eu estava
também, era tudo muito prazeroso, porque até a forma como eles pegavam no lápis, para
poder fazer, eles agradeciam a gente pela oportunidade de estar ali descobrindo, e por mais
que eu levasse o planejamento pronto, eu saía aprendendo muito mais com eles porque a
experiência de mundo que eles tinham, é muito diferente. Uma coisa que me chama muito a
atenção é a questão dessa vivência de mundo, a questão do raciocínio lógico que muitas vezes
eles têm para poder dialogar e fazer uma atividade era algo que nos trazia muita riqueza no
fazer pedagógico. Então é uma troca, uma experiência muito boa, principalmente para o
educador, aquele educador que acredita na mudança do mundo, acredita principalmente que
aquele sujeito, ele pode transformar a sociedade e a educação é a base de tudo isso.
MARIA LUIZA – Eu fui estagiária na Bahiatursa, quando eu fazia o ensino médio ainda. E lá
tinha uma senhora, dona Rosa, que não foi alfabetizada e ela dentro daquela empresa era tipo
quebra-galho, aquela ideia do Severino, precisa de alguém na recepção para outro ir no
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banheiro, vai dona Rosa. Tudo que precisava ela fazia, e ela trabalhava dentro da instituição
no administrativo, mas ela começou como servente, foi mudando de cargo, as pessoas iam
dando uma oportunidade, porque ela já tinha muito tempo na empresa. E algo que chamava
muito a minha atenção era a forma dinâmica de trabalho dela de anotar recados. Ela tinha uma
forma, porque ela não era alfabetizada, de codificar os nomes das pessoas, de forma muito
particular, e ela escrevia errado e eu dizia certo e ela conseguia fazer as coisas funcionarem,
por isso que eu ficava ali meio que tentando entender como é que ela conseguia fazer esses
registros se ela não foi alfabetizada. E aí, em alguns momentos, eu ia lá corrigia, dizer olha
Rosa, você tem que escrever assim. E ela dizia: Malu obrigada, olha quando você vai me
ajudar? Eu vou ajudar, então dava alguma assessoria, algum auxílio para ela, mas sem saber
nada de educação, era mais como uma forma de contribuir, e ela ficava numa felicidade
quando ela aprendia algo novo. Então eu ficava analisando como algumas pessoas aqui já
disseram como eles lêem o mundo de forma diferente, como eles realmente ficam frágeis
diante dessa sociedade, diante da dinâmica de trabalho, e abrem sua vida, abrem o
contracheque porque querem entender aquele desconto, ou querem entender aquilo e isso é
realmente uma experiência bem diferente para nós enquanto educadores.
REGIANE – Me emociono quando fala sobre o EJA, porque minha mãe não foi alfabetizada
no tempo que deveria. E minha mãe sempre foi muito proativa, sempre conseguiu resolver
todos os problemas e era uma coisa que eu ficava o tempo inteiro me perguntando, como que
uma pessoa dessa não teve oportunidade e fazia tanta coisa, se tivesse essa oportunidade, de
ter inserção, de ter uma participação e de ser alfabetizada e buscar os seus sonhos, o que ela
não poderia contribuir de maneira ainda maior para a sociedade, porque ela já fazia tanta
coisa, não existia uma pessoa que chegasse na minha casa enquanto minha mãe podia fazer
que ela não conseguisse resolver um problema, seja ele qual fosse, e eu ficava muito
impressionada com isso. E aí com uns 70 anos ela resolveu buscar essa alfabetização, e foi
para a escola e amava a escola. Era uma escola que, na verdade, era um espaço da
universidade católica, que as estagiárias do curso de pedagogia trabalhavam fazendo as suas
atividades de estágio ali, naquele espaço, e minha mãe simplesmente amava, e super se
identificava, e conseguiu compreender e aprender a escrever o nome dela e a ler algumas
coisas. Esta educação para jovens e adultos é algo que realmente é muito importante e
necessário para a nossa sociedade de um modo geral.
LUCIGLEICE – Olha, eu queria trazer algo que eu fiquei aqui refletindo, né, a nível social
político mesmo, como a EJA ela exerce um papel de reparação, como se fosse um modo de
encobrir a falta de oportunidade que alguns têm no acesso no tempo correto, porque pela
legislação a partir dos 15 anos que esse jovem já é considerado, por não ter estudado no
tempo certo, como estudante da educação de jovens e adultos. Então essa educação que a
gente vê, que deveria ser equalizadora, que qualificasse essas pessoas no tempo certo, para a
vida, para o mundo, para serem pessoas políticas sociais ativas, que é o que Freire traz muito,
que é o grande precursor da educação de jovens e adultos. Que elas se vejam enquanto
sujeitos que fazem história, que sofrem essa história. Então que elas compreendam esse
contexto político social e que intervenham nisso, mas conscientes desse papel. E aí a gente vê
também esse outro lado da educação de jovens e adultos. Que vem para reparar algo, que deve
ser visto antes, que deve ser olhado, que deve ser cuidado e que deve ser oportunizado no
tempo certo, para que essa parte dos adultos, que a gente poderia chamar essa educação de
jovens e adultos como profissional, com olhar mais profissional e que a gente ainda não
consegue na íntegra porque a gente tem tantas pessoas sem uma oportunidade, como os
colegas falaram. Então trago também esse olhar crítico.
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2ª QUESTÃO: Para você, o papel da educação profissional é importante para o mundo do
trabalho? De que forma?
FARANI – Eu acredito que a EJA é uma grande ponte para a educação profissional. Na nossa
caminhada, percebemos o quanto é difícil a apropriação de saberes mesmo, se o estudante não
trouxe a educação básica na sua bagagem, mas ainda assim a educação profissional se move e
na medida do possível acaba também por fazer o papel que a educação de jovens e adultos
nunca formal faz. Não obviamente na sua totalidade, mas acaba complementando também
essa educação básica. Então, como falei, eu acho que existe uma ponte e essa ponte tem que
ser contínua para que a educação profissional consiga realmente cumprir o seu propósito.
LUCIGLEICE – Esta questão é bem complexa, que tem várias vertentes aí. A educação
profissional sempre será importante, mas ela tem algumas vertentes. Primeiro a gente pensar
na relação da educação e o trabalho. Então o trabalho é inerente ao ser humano, mas a
educação profissional ela está a serviço social de forma temporal e muito ligada às questões
políticas inclusive. E aí a gente vê as mudanças, mas falando enquanto instituição Senac ,eu
acredito que o trabalho que nós desenvolvemos é também um trabalho de reparação social.
Muitas pessoas que nos procuram, nos procuram para geração de renda imediata, porque elas
precisam sobreviver, então elas querem um curso onde elas possam aprender técnicas que elas
executem no mercado de trabalho e elas tenham renda em retorno disso. Então nós exercemos
um papel fundamental. Falando da nossa metodologia, eu trago uma importância ainda maior,
porque nós não estamos só ensinando técnicas, nós não somos tecnicistas, nós trazemos uma
metodologia que desenvolve esse ser, que se propõe a desenvolver esse ser de forma integral.
As nossas próprias marcas formativas mostram isso. Então acho que é de extrema importância
o que nós fazemos, o que o SENAI faz o que o sistema “s” faz é essencial e fundamental para
a sociedade.
FABIANE – Costumo dizer que nós temos que possibilitar para a realidade de cada público.
Eu acho que uma não suprime a outra, uma não anula a outra. Eu acho que uma complementa
a outra. Então obviamente que vai ter pessoas que vão ter a possibilidade e estarão preparadas
para, ao sair do ensino médio, imediatamente emergir no ensino superior, mas terão aquelas
pessoas que encontrarão dentro no seu caminho, uma oportunidade maior, de fácil acesso e de
receptividade, de condições financeiras. “N” situações, como foi trazido pela colega, a
necessidade da empregabilidade, do recurso imediato, da renda imediata, o tempo que o curso
leva e o retorno que vai ser dado de imediato, pois de repente um tecnólogo demora mais que
um superior, mas enfim. Eu acredito que para cada público a gente precisa trazer essa
oportunidade de educação e Senac, o Senai, o Sesi e o sistema S conseguem acoplar não só a
perspectiva técnica de profissionalização, de conhecimento técnico para atuação profissional,
como também a visão de mundo dentro das nossas marcas formativas, de sujeito crítico
reflexivo, a visão sistêmica, atitude sustentável, empreendedorismo. Então a gente consegue
promover para esse público, além do fazer profissional, o desenvolvimento humano enquanto
cidadão. Então a gente tem aqui várias experiências, trazendo para um estudo de caso, de
alunos que saem, por exemplo, do curso de atendente de farmácia, se apaixona pela área,
investe, consegue se inserir num curso superior de farmácia. Então isso vai da realidade de
cada um. Existe a possibilidade também de uma pessoa fazer um curso conosco e abrir o seu
próprio negócio e expandir no empreendedorismo. Então para cada cidadão uma oportunidade
de vida e um caminho a seguir, a trilhar. Então a educação profissional tem essa importância
assim diante desse cenário. Já houve uma época em que quem não tivesse ensino superior não
tinha oportunidade, e aí logo em seguida o ensino técnico era prioridade, e aí por ser mais
rápido, resultado mais ágil, e aí ele que estava latente. Depois surgiu o tecnólogo a nível
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superior, para atender essa dinâmica do curto prazo. Então a cada momento da sociedade cada
esfera da educação emerge, e hoje como a colega falou e é uma fala que nós também trazemos
muito aqui na nossa unidade. É que hoje a gente percebe que os cursos curtos eles têm uma
receptividade maior justamente por essa necessidade de retorno mais rápido, que foi o que a
colega trouxe também, essa necessidade de se inserir ou de trazer um retorno financeiro mais
ágil. Então acho que vai seguindo aí a sociedade, o momento do mundo e todas essas a
educação profissional, a tecnológica, a técnica e a superior precisam existir para contemplar a
todos e não limitar a uma parcela da sociedade.
ECILENE – Só completando aqui a fala de Fabiane e de Lucigleice, antigamente se a gente
fosse buscar através dos estudos que a gente fez durante o período da academia, que a
educação profissional ela surge como um reforço para aquelas pessoas que não tiveram ou
não teriam a oportunidade de ingressar no ensino superior, e a educação profissional surge
nesse contexto histórico. Só que depois que a gente entra no Senac, conhece o trabalho que é
desenvolvido aqu,i percebe que ao longo desse período ela vai e volta de acordo com esse
contexto histórico que a colega traz aí. Hoje aqui a gente já tem alunos que saem da academia
e retornam para a educação profissional para complementar aquilo que a academia não deu
conta. Então, ao longo desse período, ao longo dessa história, ela foi mudando o seu papel e o
seu fazer, e a gente já consegue perceber aqui que temos alunos que não tiveram a
oportunidade, mas também aqueles alunos que tiveram a oportunidade, mas que retornam
para complementar e dá conta. E aí agora, quando a gente estava fazendo um estudo de
educação flexível para Assistente Administrativo, a gente estava elaborando um material,
escolhendo quais são os livros que dariam conta, na hora que a gente estava fazendo análise,
aí eu disse esses livros aqui tem 03 papéis: tem aquele que serviria para aquele aluno que já
está cursando administração, que já tem uma visão de mundo, uma visão de empregabilidade,
uma visão um pouco mais apurada e tem aquele menino que chega aqui para poder fazer o
curso de Assistente Administrativo e que vai descobrir o mundo do trabalho, então são 2
vertentes, são 2 fazeres e cada um é complemento da outro. Então eu acredito e vejo através
desses estudos, dessas análises e experiências, que a educação profissional é importante sim,
para o mundo do trabalho, para a sociedade e que ela complementa a educação de jovens e
adultos e principalmente essa questão da sociedade como um todo, do mundo do trabalho.
MARIA LUIZA – Vou trazer uma observação que eu venho fazendo só para aumento dos
cursos de extensão. O que é que a gente percebe, nós enquanto profissionais, a gente já havia
necessidade de estar realizando outras formações, imagina essa pessoa que precisa se inserir e
não tem nenhum olhar sobre a formação profissional. Enquanto educadora, durante esse
período que eu venho trabalhando com educação profissional, eu percebo o diferencial que
nós fazemos quando a pessoa assiste uma palestra. Uma palestra que muitas vezes tem a
duração de 2 a 4 horas e a repercussão positiva que a carga de informação que a gente traz
para esse aluno ela é transformadora em 4 horas. Imagine uma formação para a vida dele.
Então eu acho que é algo que é muito importante.
Para finalizar, o encontro foi apresentado e comentou-se uma fala de Paulo Freire que diz:
“Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são
históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se
encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é,
na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm.”
TRANSCRIÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO COM TODOS OS PARTICIPANTES
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DATA: 22/10/2021
APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO – Nós fizemos uma
avaliação. Eu encaminhei para vocês um formulário de avaliação e alguns de vocês
responderam, outros não. Nós temos, como eu disse a vocês, somos 19 participantes e foram
14 pessoas que responderam e eu gostaria de apresentar aqui para vocês o resultado da
avaliação desses encontros.
Após breve apresentação, deu-se início às falas dos participantes sobre o tema: A gestão
educacional profissional de jovens e adultos.
1- COM UMA OU DUAS PALAVRAS, QUAL O PAPEL DO GESTOR EM UMA
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO?
ELLEN – Eu entendo que a importância da gestão para uma instituição de educação,
principalmente profissional, ela é tudo, no sentido da parceria. Eu gosto muito dessa palavra
parceria, participação, porque sem isso, sem esse contato direto com aluno e com professor as
relações, os processos internos acabam ficando frágil. Eu tenho uma experiência de uma
instituição privada que eu estagiei, e trabalhei na federação das indústrias e trabalhava
diretamente com o superintendente do instituto Euvaldo Lodi que é um órgão da federação
das indústrias, e a minha experiência lá, eu digo que aprendi tudo lá e minha percepção de
gestão é de liderança, pois eu não tinha um chefe eu tinha um líder, mas ele delegava, ele
estava junto e o que diferencia é que ele delegava e precisava de resultados, mas em uma
instituição de educação como a nossa, a gente precisa não só de ter esse líder, mas que ele
tenha o perfil de estar ao lado, acompanhando, de proximidade, de estar lado a lado, no apoio
na ajuda tentando perceber nossas dificuldades, quais são os nossos resultados, como tudo
acontece para que nós como, e eu falo no papel de instrutor e de aluno, se não houver esse
acompanhamento, a gente acaba deixando passar, alguns processos e resultados que
fragilizam nosso trabalho. Até porque o próprio aluno e instrutor, ou seja, os parceiros
internos, para que eles se sintam mais seguros, a gestão precisa estar lado a lado passando
serenidade, segurança, maturidade, para que a gente possa, de alguma forma, sempre dar um
resultado bom, um resultado, além de a gente se sentir bem na instituição em que estamos
trabalhando. E com isso, naturalmente, os resultados vão fluir, se a gente tem uma gestão
dessa forma os resultados vêm fácil.
BRUNO – Então quando você deu o exemplo de gestão de uma loja, por exemplo, e gestor de
educação, me remeteu realmente ao início de minha trajetória profissional que foi em uma
loja, e hoje é que exerço o papel enquanto coordenador de educação e com isso duas palavras
me chamaram muita atenção, fazendo um comparativo que seria justamente empatia e a
sensibilidade, já que nós trabalhamos com transformação de pessoas, com transformação de
vidas, então essa gestão participativa ela é extremamente importante ao longo desse processo,
que envolve não somente o corpo docente, coordenadores, supervisores, equipe pedagógica de
modo geral, desde o porteiro até o próprio gestor, mas todo um quantitativo enorme de
pessoas que procuram nossa instituição, que procuram a escola, justamente com esse objetivo
de crescer profissionalmente, de mudar de vida. Então essa gestão participativa ela é
extremamente importante nesse processo, porque vai trabalhar justamente com empatia, que é
se colocar no lugar do outro, mas de um modo geral contribuindo de forma assertiva nesse
processo. Eu acho que essas duas palavras igualmente chamaram muito a minha atenção.
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MAIBI – Quando você fala da gestão e você fala em duas palavras, eu vou ser bem rápida e
objetiva, até pelo que os colegas já colocaram, mas eu acredito que a questão da gestão, em se
tratando de uma instituição de educação, me remete muito à questão da condução da equipe
de trabalho, dessa construção de um trabalho coletivo, da orientação, da integração, do
alinhamento, do acolhimento, então eu vejo um gestor de uma instituição de educação com
um papel muito importante no sentido mesmo de orientação para caminhar, caminhar junto
com sua equipe.
Delma – Já tivemos aí comentários muito bons dos nossos colegas sobre duas palavras que
traduzem o papel do gestor em instituição de educação. Eu acho que o gestor tem que ser
facilitador, tem que buscar caminhos para alcançar o nosso objetivo de forma mais fácil, mais
simples, mais leve. O papel do gestor é isso.
CAROL – O papel do gestor em uma instituição de educação, também trazendo uma fala
objetiva, eu sinalizei o compartilhamento de informações, eu acho que ele é muito importante,
principalmente porque parte de uma gestão humanizada, tendo em vista que nós estamos em
uma instituição de educação e também alguém que crie articulações, que aí também traz essa
proposta do acolhimento, também traz essa proposta da organização da equipe como um todo.
FARANI – Acho que os colegas já trouxeram muito bem as palavras e eu vou trazer só o
resumo básico do que eu acredito que seja importante, que é a atitude colaborativa, é buscar
justamente essa possibilidade do que todos colaborem, participem de uma gestão
comprometida, participativa, humanizada. Aí eu já falo várias palavras e que todos os outros
colegas também já trouxeram, mas basicamente uma gestão participativa, onde os talentos,
onde as articulações sejam bem evidenciadas e aproveitadas por todos.
MONIQUE – Colaborando com os colegas eu também acredito em tudo que eles trouxeram e
também acredito em uma gestão colaborativa, no sentido de além de integrar, de facilitar, de
apoiar e também desenvolver. Desenvolver, porque eu penso que nem todos estão na mesma
sintonia, então esse gestor, principalmente pensando no espaço de educação, ele tem que
apoiar no desenvolvimento também dessas pessoas. Isso tudo envolve a colaboração, o apoio,
o acolhimento, enfim tudo que os colegas já trouxeram que eu também colaboro.
FABIANE – Para além de tudo que já foi dito e que acredito, também contemplado a questão
da gestão participativa e democrática eu penso também, até colaborando com as falas de
Freire, de uma organização educativa e democrática, e não esquecendo a visão estratégica
obviamente, todo o planejamento estratégico da organização, mas também o olhar pedagógico
e a escuta sensível e ativa à toda a comunidade escolar. Então não só a vertente da
organização, mas para além da organização, toda a comunidade, qual é a realidade que aquela
comunidade vive e as necessidades que existem. Eu acredito que a gestão pode trazer esse
olhar também para dentro da instituição educativa, a necessidade da comunidade educativa
como um todo, então acredito que também tem esse papel de articulador do mercado, do
público que ele atende e também com a visão pedagógica.
ECILENE– Venho aqui elencar na verdade algo que eu acredito bastante, que alguns colegas
já citaram aí, que é a questão da colaboração, a colaboração e motivação. Penso sempre que
um líder ele sempre forma líderes, então a gente precisa estar sempre, prezando pela
participação de todos os envolvidos na comunidade, na ponta da comunidade escolar, que é
esse ambiente que a gente vive, então as duas palavras que eu acho que eu deixo aqui seria a
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colaboração e motivação, e sempre com o case de desenvolver pessoas e de desenvolver
líderes também.
AMANDA – Ratifico todas as palavras que as colegas mencionaram aí, e acrescentaria
apenas algumas. Realmente o papel do gestor é facilitar os processos, é promover o
engajamento do time, através de uma comunicação empática, gentil e humanizada.
LUCIGLEICE – Eu corroboro com o que os colegas já falaram. Uma gestão que é
humanizada é colaborativa, ela tem uma escuta atenta, ela tem um olhar sensível, ela tem
amorosidade sem permissividade, mas compreendendo o outro e tentando é conduzir os
processos da melhor maneira possível, acompanhando, direcionando e buscando o
desenvolvimento como as colegas já falaram. Durante o desenvolvimento dos processos o
crescimento é inerente, então esse olhar e o acompanhamento, a escuta e a comunicação do
gestor é extremamente importante. Eu acredito muito na escuta, acredito no diagnóstico,
acredito na avaliação, na possibilidade de caminhos possíveis da gente melhorar sempre na
estuda. A gente vê uma gestão comercial que vem também mudando muito esse olhar e esse
posicionamento, descentralizando muitas coisas, invertendo inclusive a pirâmide, onde não é
mais o gestor que é o detentor, ele é mais um participante dessa equipe, e como tal cabe a ele
apenas conduzir, acompanhar, mostrar caminhos, descobrir que caminhos juntos. Eu acredito
nessa gestão, mas principalmente nessa amorosidade que na educação se faz extremamente
necessária.
MARIA LUIZA – Então, também concordo com tudo que já foi trazido pelas colegas e
gostaria apenas de contribuir com a minha visão, dentro de um aspecto que o gestor de uma
instituição educacional, a relação que ele tem com as pessoas envolvidas transpõe apenas as
práticas mercadológicas. Paulo Freire traz na pedagogia crítica social a visão de que a
educação ela tem que se relacionar com as situações em que a sociedade vive, então transpõe
tudo isso, a gente traz as problemáticas da sociedade para a nossa prática, enquanto gestor
educacional com os nossos públicos, com o nosso público interno, com os nossos
colaboradores, de forma humanizada, então acho que esse é um diferencial muito grande.
ANA – Eu concordo com tudo que foi falado e quero destacar em relação à minha experiência
como aluna no Senac Aquidabã. Meu curso terminou na semana passada, de Assistente
Administrativo. E com tudo o que foi falado, eu consegui perceber nas palavras de todos e na
minha vivência em relação à coordenadora Milena, juntamente com a instrutora Cláudia e
Ellen, que fizeram todo um trabalho conjunto, justamente que foi falado, do papel do gestor
juntamente com os alunos. Então me senti muito acolhida, achei que o papel do gestor foi de
forma democrática, ela sempre deixava a gente muita vontade, ia na sala conversar com a
gente, perguntar como é que estava o curso, se tinha alguma sugestão e deixava a gente à
vontade para ir na sala dela, para poder a gente falar alguma outra coisa que não quisesse ser
falado na frente de todos. Eu acho que foi bem legal, bem produtivo.
MISMARA – Eu, vendo pelo meu lado como aluna, o gestor é um facilitador, para poder
facilitar os processos educacionais, porque quando a gente fala, que a gente coloca assim um
gestor na frente de todos os âmbitos, a gente tem que entender que ele tem que facilitar todos
os processos ali, não ser de um lado só, ser de um outro lado, entender e procurar o jeito mais
fácil de caminhar aquela situação.
FELIPE – Na minha visão o papel do gestor, em uma instituição como o Senai, por exemplo,
ele como fazer a gente a alcançar nossos objetivos, que a gente implemente esses materiais
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pedagógicos, que tem muito trabalho para fazer, tem muito trabalho para se dedicar, várias
madrugadas perdidas. E eu acredito que é muito importante o papel do gestor no nosso dia a
dia como aluno, como futuros profissionais, futuros líderes. Então essa maneira é alcance
nossos objetivos, então as duas palavras que eu trago aqui são os nossos objetivos e a nossa
liderança de vida.
2- QUAIS AS PRIORIDADES QUE A GESTÃO DEVE LEVAR EM CONTA PARA UMA
EDUCAÇÃO MAIS EFETIVA?
LUCIGLEICE – Eu acredito que a gente sempre parte de diretrizes, então a gente tem
princípios filosóficos e princípios pedagógicos que norteiam todo o nosso fazer. Depois a
gente vai ter o nosso planejamento estratégico, como já foi dito, e com base nele a gente
prepara toda a nossa equipe e o nosso foco maior de fato é esse cliente esse aluno, esse
profissional que vai sair da nossa instituição com o perfil profissional pré-estabelecido, mas
que ele se expande, porque o desenvolvimento ele é individual, ele é prezando sempre por
uma jornada muito positiva dele então a educação, as pessoas, e o nosso cliente.
ELLEN – Eu também vou recontar o que Lucigleice falou. Em primeiro lugar eu acredito que
então são os seus colaboradores, porque a gente não consegue tratar bem o nosso cliente
externo, se a gente não cuidar do nosso cliente interno. Essa relação, esse cuidado, esse
respeito, internamente deve acontecer, dando toda atenção e instrumento necessário para que
esse atendimento, essa relação com o cliente externo seja satisfatório. E falar mais uma vez,
do acompanhamento dos processos, respeito, cuidado e acompanhamento de processos.
ECILENE – Eu colaboro com as palavras das colegas que disseram aí agora, partindo dos
princípios de nós, enquanto instituição Senac, como Lucigleide falou aí agora, nós temos
diretrizes, a questão do planejamento estratégico e logo em seguida vem o planejamento e a
gente articula o trabalho dos coordenadores e dos professores visando sempre essa qualidade
do ensino por que alguém pontuou aqui também que é de suma importância a qualidade desse
ensino e esse acompanhamento desses clientes internos e externos.
FABIANE – Eu acredito que existe algumas prioridades para que seja verdadeiramente
efetivo. Eu acredito numa infraestrutura que é importante, a questão da atualização
metodológica, o que que está sendo utilizado atualmente, principalmente dentro dessa nova
premissa da educação 4.0 e dos recursos tecnológicos que são necessários, então a gestão está
constantemente atualizada nesses processos didáticos e metodológicos, a formação continuada
do seu corpo pedagógico e continuo batendo na tecla do olhar sensível, escuta ativa para os
estudantes, para os alunos, para o público, que já foi dito aqui, ao público que é atendido. Eu
acredito que a gente precisa dentro de uma perspectiva de gestão, escutar o nosso aluno,
entender as necessidades, para poder adequar nossos formatos de educação, para que ela seja
verdadeiramente efetiva.
AMANDA – Concordo com tudo que os colegas mencionaram e acrescentaria alguns pontos
que estariam pautados nessa questão. O gestor ele precisaria rever algumas prioridades que
seria a questão da gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de
pessoas, que eu considero uma das mais importantes de uma organização, a gestão da
comunicação, sempre primando por uma comunicação empática e assertiva e a gestão de
eficiência dos processos onde ele vai primar pela utilização do tempo objetivando trazer os
resultados positivos para instituição.
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FARANI – Eu acho quando se tem um planejamento estratégico bem estruturado, tem pontos
importantes para serem desenvolvidos como foi colocado por último, muito evidenciado por
Amanda, que é a gestão financeira, a gestão de pessoas, e aí eu não estou colocando em
ordem de prioridade, mas um conjunto de ações que visa justamente o atendimento dos
objetivos estratégicos da instituição.
CAROL – Eu acho que como prioridade acredito que a gestão deve levar em conta para uma
educação mais efetiva, além de ferramentas para o desenvolvimento e atualização do corpo
pedagógico, muito do que Fabiane traz, sobre essa educação 4.0, sobre essa atualização de
visão de mercado, de mundo, também o planejamento estratégico que é uma premissa da
nossa instituição e o planejamento também é uma premissa da educação. Então acredito que
esses dois pontos são prioridades para uma gestão levar em conta e para uma educação mais
efetiva.
MAIBI – Muitas pessoas falaram na questão da formação da equipe de trabalho pedagógica.
Acho que a partir do momento que a gente trabalha essa formação da nossa equipe interna, a
gente tem uma educação mais efetiva. E aí eu trago também como prioridade buscar soluções
educacionais que sejam aderentes àquilo que se propõe, se for educação profissional de fato o
ao que o mercado deseja, se for uma educação do ensino regular é propor estratégias
pedagógicas que possam atender melhor o aprendizado do aluno. Então dependendo do cunho
da instituição. Então acredito que buscar soluções educacionais, parcerias internas e externas.
Eu acredito que é uma prioridade da gestão para a gente ter uma educação mais efetiva.
DELMA – Concordo com os colegas, Amanda destacou aí vários pontos interessantes e eu
acrescentaria realmente também o cuidado, o cuidado com o educador, é o cuidado com esse
educador no que diz respeito à sua capacitação constante, o cuidado com a infraestrutura com
o ambiente educacional, como está sendo esse ambiente, o clima organizacional educacional e
também eu gostaria de destacar a questão da comunicação. A comunicação ela realmente deve
estar bem alinhada, a comunicação nesse ambiente de educação, e o desenvolvimento também
proporcional ao pensamento crítico, o pensamento crítico tanto do educador quanto do aluno,
no sentido de observar e colocar, se posicionar, para poder realmente dizer se está, se aquilo
que está fazendo e está aprendendo e o que o educador também está fazendo está sendo
efetivo. O pensamento crítico no sentido que a gente está buscando a melhoria constante.
MONIQUE – Colaborando, penso na prioridade desse gestor como você traz na pergunta,
pensando em uma educação mais efetiva. Eu acredito que quando a gente pensa, quando a
gente monta, as colegas trouxeram a questão do planejamento estratégico, quando a gente
busca elencar dentro desse planejamento ações estratégicas que levam em consideração o
sujeito, o aluno diante das necessidades e o movimento que esse mundo do trabalho nos pede,
a exemplo de várias, a gente já precisou modificar o nosso planejamento por diversas vezes
para atender uma educação mais efetiva, para que a gente pudesse de fato atender aquele
sujeito que é o nosso aluno que nos busca de forma mais efetiva. Então a prioridade a gente de
fato é elencar essas ações tendo esse olhar para esse para esse mundo do trabalho, para esse
mercado para esse sujeito que está indo buscar, levando em consideração os diferentes
momentos que a sociedade, que o mundo está.
BRUNO – Acredito que todas já falaram aí, realmente de uma forma muito clara essa questão
dos recursos humanos, da equipe de trabalho. Realmente é de suma importância nesse
processo. As pesquisas já mostram cada vez mais profissionais mais estimulados e mais
motivadas desenvolvem sempre o melhor trabalho, então isso é muito importante no contexto

145

de uma equipe, principalmente trabalhando com educação e o planejamento estratégico, como
as colegas já falaram, que realmente é um instrumento muito bom de trabalho, por conta de
diversas questões, as questões financeiras também que é de suma importância ao longo desse
processo. Então eu acredito que esses dois pontos: tanto, recursos humanos, com estímulo e
motivação junto com planejamento estratégico são as prioridades ao longo desse processo.
MARIA LUIZA – Destaco aqui um ponto que ficou muito evidente agora diante da pandemia
que é a questão do relacionamento. A gente percebeu que o relacionamento, seja ele interno e
principalmente com nosso cliente, ele foi de fundamental importância para que as decisões
estratégicas fossem tomadas. Então a partir do momento que eu tenho uma rede de
relacionamento com meu cliente, que eu entendo quais são as ansiedades, as dores como nós
falamos muito hoje, a gente consegue ter uma ação mais efetiva quando se pensa em gestão de
qualquer instituição. Então acho que o relacionamento com nosso cliente, o relacionamento
com o mercado é muito importante na gestão.
ANA – Como aluna eu gostaria de parabenizar o pessoal lá do curso que fiz de Assistente de
Administrativo, porque como aluna eu pude vivenciar e observar de fato tudo o que está
sendo falado por todos os instrutores, coordenadores e gestores que estão aqui presente. E
pude ver que realmente acontece dessa forma, tipo uma boa comunicação, eu acho essencial
ter uma boa comunicação entre a gestão e os instrutores facilita bastante para nós alunos.
MISMARA – Eu coloquei alguns pontos aqui, os princípios de onde vem a metodologia, se
está de acordo com o mercado, com o que o mercado está pedindo e com a direção da
instituição, o que a instituição quer passar para os alunos, para os seus clientes, para as
pessoas é bastante de suma importância. A questão da empatia e da comunicação, tanto com a
instituição e alunos, instituição e os educadores, e os educadores e os próprios alunos. Acho
que também isso faz toda uma diferença. E quando a gente fala na questão do corpo
pedagógico da instituição eu levo em consideração e coloco o ponto de como essa pandemia
ela veio para nos mostrar que a gente tem que estar preparado para tudo. Quando a gente se
deparou no curso agora na instituição do Senac Camaçari, a gente teve uma preparação, a
gente teve que se adaptar a um sistema todo tecnológico, teve que mudar as aulas presenciais
para as aulas remotas e a gente percebeu que os educadores do grupo Senac, eles foram
bastante adaptáveis ao momento, muito rápido com relação a isso. Então isso a gente pode
colocar que no ponto de adaptação do corpo pedagógico, sempre vai lembrar do Senac porque
se adaptaram muito rápido.
REGIANE – Respondendo a essa pergunta, nesse momento pandêmico realmente a
adaptabilidade é algo que virou palavra de ordem, para ajudar nessa gestão e dar conta da
educação e não deixar essa lacuna nesse período, tendo em vista quando iniciamos a
pandemia, me lembro, lá em março de 2020, a gente tinha uma perspectiva de ficarmos
parados uma média de 20 dias, ninguém tinha noção do que vinha depois disso, e ficamos em
casa por um tempo muito maior do que o esperado, e que essa palavrinha adaptação foi e tem
sido em alguns momentos a palavra de ordem. E mais do que isso, essa desconstrução do que
é usual, do que está estabelecido, da gente aceitar enquanto as nossas emoções, e gerenciar
isso, até com os nossos alunos, porque nós somos especialmente aqui nós somos, nós somos
de uma área do país em que a gente vive muito corpo a corpo e a gente gosta disso, então foi
muito difícil, mas a gente se propôs e isso com certeza para mim na minha visão faz uma
grande diferença tendo conseguido.
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3- DE QUE FORMA A GESTÃO DO SENAC CONTRIBUI PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS?
ANA – Tem uma semana hoje que o curso terminou e na minha sala tinha alunos de 15 anos
que ainda estão no ensino médio, tinha aluno de 18, de 20, de 20 e poucos, então a gente pode
ver tanto em conjunto, como individual que cada aluno que está saindo diferente de como
entrou. A gente entrou sem saber muito a respeito da profissão, aí no decorrer do curso com a
UC1 e a UC2, o projeto integrador e na UC 3, então a gente entrou com a mentalidade e agora
na saída a gente sai realmente como profissionais.
DELMA – Muito do que foi dito, essa questão da gestão, de como ela pode contribuir para a
qualidade da educação. Eu retomo as palavras, a escuta, a escuta dessa comunidade de
educação é muito importante o gestor escutar, facilitar os processos. Eu acredito ainda que a
gente está nossas mãos, buscar facilitar esse processo, a condução dessa educação e a
motivação. Motivar também toda essa comunidade tanto os educadores, como os educandos
cabe o gestor a fazer esse papel, com isso aí ele vai estar contribuindo na qualidade da
educação profissional exercida no Senac.
MAIBI – Eu acredito que quando você fala dessa qualidade, eu acho que o olhar pedagógico
com o compromisso do Senac faz a grande diferença para a qualidade da educação
profissional. O Senac, ele tem um olhar muito cuidadoso para o pedagógico. Eu acho que esse
investimento da própria gestão do Senac, eu trago à gestão do Senac até em nível maior, em
nível macro, trazendo o nacional para os regionais. O Senac valoriza muito o pedagógico. E a
gente tem aí um modelo pedagógico do Senac, que é um modelo diferenciado, que traz na sua
raiz as marcas formativas, que tem um planejamento ou plano de trabalho docente que é
muito bem feito, articulado. Eu acho que isso reverbera inclusive na fala quando Ana traz,
porque ela acaba de finalizar um curso e como o percurso fica muito vivo na memória desses
alunos. Então eu acho que dessa forma é que a gente contribui, a gestão do Senac que está de
fato contribui para a qualidade e esse olhar pedagógico do Senac é o diferencial.
CAROL – Eu acho que é a gestão pode contribuir estabelecendo realmente prioridades que foi
o que veio na questão na questão 2. Eu acho que organizando, facilitando tendo nesse olhar
para a planejamento estratégico, tendo essa participação dentro de todo o contexto pedagógico
que traz também o olhar pedagógico que Maibi falou, então é a junção de tudo aquilo que a
gente já dialogou dentro das outras questões. Mas eu acredito que estabelecer prioridades,
organizar, planejar e participar dos resultados além do acompanhamento pedagógico contribui
muito de forma muito efetiva para a qualidade da educação profissional da EJA.
AMANDA – É um papel assim de suma importância porque propicia uma educação pautada
na humanização e na atitude colaborativa. E isso faz toda diferença com esse público do EJA.
Através disso aí, eles conseguem desenvolver o protagonismo, eles se sentem importantes,
valorizados, motivados para ingressar no mercado de trabalho. E também a metodologia
diferenciada do Senac onde desenvolve competências habilidades onde fomenta o
desenvolvimento do protagonismo que é tão cobrado hoje no mercado de trabalho.
ECILENE – Me chama atenção nesse grupo aqui agora é quando a aluna, ela vem e certifica,
ela comprova tudo isso que a gente vem falando aqui. E aí a gente mostra quanto que o Senac
ele tem um papel de contribuir para a qualidade de ensino e principalmente transformar vidas.
A gente ouve muitos alunos dizendo que quando eles entram aqui e quando eles saem daqui
do Senac, que eles têm uma vida transformada. E aí quando ela traz, sempre que ela traz um
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comentário, ela remete a essa vivência prática que ela teve na unidade. Então eu acho que o
Senac ele contribui mesmo com a educação de profissional de jovens e adultos nesse sentido,
dessa qualidade, dessa harmonização, principalmente nesse papel de transformar vidas e
consequentemente a sociedade através da educação.
FARANI – Eu acho que o gestor contribui quando no momento que ele prioriza a educação
profissional e as questões anteriores do outro encontro, que você traz a questão da EJA com a
educação profissional. Eu acho que uma está muito ligada a outra. A gente trabalha o tempo
todo com jovens adultos e hoje o gestor quando ele prioriza a educação, coloca a educação
acima de tudo, é a grande contribuição, é onde o Senac entra para fortalecer ainda mais a
formação dos seus jovens e adultos. Ana traz, e eu fico muito feliz, esse depoimento de uma
aluna que viveu um processo de formação e entendeu o propósito do Senac. Independente
hoje, isenta de qualquer relação, obviamente que a relação dela com o Senac não termina com
a formação dela, mas vai perpetuar para a vida dela como um todo e isso me deixa muito
feliz.
MISMARA – Quando a gente fala de que forma o Senac contribui na qualidade de ensino, a
gente verificar todas as últimas duas questões. E o quesito anterior eu retiraria toda essa
questão de facilitar a questão do processo, e de dar a oportunidade a todos. Não é porque eu
tenho 30 anos que eu não posso estar na mesma turma de uma pessoa de 15 ou assim
sucessivamente. Quando uma pessoa entra para poder fazer um curso no Senac, ela entra com
uma visão, ela entra esperando uma coisa, quando ela sai, ela já sai com uma outra visão, de
alguma coisa, porque é quando ela percebe que a metodologia é totalmente diferente. De novo
citando também na questão do último curso que eu fiz foi de Camaçari a gente tinha pessoas
20 e poucos anos exatamente, uma tinha de 50, então toda essa questão uma ajudando sempre
o outro, e o educador sempre estava ali intermediando e nos ajudando também. Até quando a
gente foi para forma remota, quando foi outra questão, outra adaptação e também estava
sempre ali um ajudando o outro. Esse princípio de empatia da comunicação na metodologia
Senac eu acredito que faz toda a diferença.
BRUNO – Acho que a fala de todos os colegas aí, parecem realmente todas alinhadas. Acho
que quando Farani trouxe a questão de priorizar a educação, realmente ratifica todo o nosso
pensamento. E é justamente isso que é a forma realmente ideal. Percebo isso muito quando
nós fazemos atividades não aqui na unidade, mas fora da unidade principalmente nos locais
mais afastadas daqui da cidade, no qual essas pessoas realmente acabam estando na sala
conosco num ambiente pedagógico durante o dia e à noite estão na escola. E às vezes durante
o próprio curso o professor estimula esse aluno para que ele retome a escola por meio da EJA.
Então isso é muito importante, isso é realmente priorizar a educação é articular o trabalho
tanto da educação profissional quanto facilitar e estimular o retorno desse aluno que parou de
estudar muito tempo, principalmente que eu falei desses locais mais afastados, na zona rural
de Camaçari, por exemplo, nós temos algumas atividades e eles retomam as atividades. Isso é
muito gratificante pra gente quando de um modo geral está priorizando a educação. Acho que
a fala de Farani foi muito assertivo e realmente é o que ocorre normalmente.
MONIQUE – Pensando na gestão do Senac é possibilitar junto com as equipes pedagógicas,
administrativas, todos os envolvidos nesse fazer, que o aluno tenha de fato vivências e
experiências significativas junto conosco. Que quando ele nos busca, seja, para fazer um
curso de carga horária menor, ou um curso de carga horária maior, a gente possibilite com que
ele de fato vivencie uma experiência significativa junto conosco. Eu penso que é essa a nossa
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a nossa missão aqui todos os dias quando a gente chega. É pensar para que a experiência
desse aluno se torne de fato especial.
FABIANE – Acredito que a gestão do Senac contribui na medida que promove à sua equipe a
constante atualização por meio da educação corporativa, bem como realiza a gestão
participativa junto aos colaboradores e também com os alunos, se colocando sempre acessível
a todos e proporcionando a fala e escuta dos envolvidos no processo educativo. Promover tem
o nosso modelo pedagógico, que corrobora com as novas tendências educativas da cultura
maker em que os alunos são os protagonistas do processo e favorecem a aprendizagem por
meio de experiências e vivências dos mesmos.

TRANSCRIÇÃO DO TERCEIRO ENCONTRO COM TODOS OS PARTICIPANTES
DATA: 07/01/2022
TEMA: CONSTRUÇÃO DO MAPA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO
EDUCACIONAL
LAUREDITE – Inicio minha fala com a apresentação do esboço do mapa de indicadores da
gestão educacional, que é o objeto final desse trabalho de pesquisa, na perspectiva de que
todos possam avaliar, complementar, riscar, contribuir, fazer as intervenções que vocês
julguem necessário, possibilitando o enriquecimento do instrumento. Sem perder o foco de
que todo esse trabalho é em função da qualidade que nós queremos para a educação
profissional na perspectiva de uma educação mais efetiva, para que o aluno possa de fato não
só ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento do fazer, e até mesmo conhecimento
teórico daquela ocupação, mas que ele possa utilizar esses conhecimentos em benefício
próprio, em benefício da sua família, da comunidade e que ele possa interagir na sociedade de
uma forma mais efetiva contribuindo cada vez mais, para melhorar as nossas relações e o
contexto que nós estamos inseridos. Esse mapa vai trazer um olhar, na perspectiva de
acompanhamento daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo conduzido, dos
processos realizados numa unidade educacional, mas, além disso, na perspectiva de melhoria,
de acompanhar para melhorar, de acompanhar para a gente fazer cada vez melhor aquilo que
já fazíamos. Não é no intuito de avaliar para dar nota, para punir e nem para premiar. O mapa,
como vocês estão vendo na apresentação, ao lado temos as dimensões, que foram as
dimensões identificadas, não só por aquilo que foi construído nas teoricamente na dissertação,
mas pela fala do grupo, por aquilo que foi colocado, de uma riqueza imensa, nos encontros
realizados. Então temos a dimensão administrativa, a dimensão humana do trabalho do gestor,
dimensão do fazer pedagógico, a dimensão financeira e a dimensão política de seu trabalho. E
em cada uma dessas dimensões foram elencados alguns processos que julguei que eram o
mais importante para o acompanhamento da gestão, no foco que aqui se predispõe. É claro
que tem muito mais processos, muito mais fazeres, muito mais responsabilidades que a gestão
assume em cada uma dessas dimensões, mas que aqui não seria interessante pontuar, porque
na verdade não iria remeter ao objetivo final do projeto. Então, os processos administrativos
foram planejar os projetos anuais da unidade, conservar e manter o ambiente agradável, e
utilizar o recurso de forma sustentável. E quais os indicadores que foram definidos para
avaliar? As reuniões com os colaboradores de todas as áreas, e os projetos elencados
coletivamente para serem executados pela unidade. Qual é o resultado que quero alcançar?
Crescente participação da equipe na elaboração dos projetos, e plano de ação integrado às
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atividades estratégicas. Isso porque entendemos que a gestão colaborativa é aquela que traz
mais efetividade para a educação profissional. Conservar e manter o ambiente agradável, os
indicadores são: limpeza em todos os ambientes da unidade, manutenção corretiva e
preventiva dos ambientes. Ambiente sempre limpo e ausência de estrutura, equipamentos e
móveis danificados. Utilizar os recursos de forma sustentável – acompanhamento e controle
de consumo de água e energia através de relatórios, separação devida do lixo para coleta
seletiva e participação da equipe nas campanhas institucionais de preservação do meio
ambiente. E se espera redução do consumo de água e de energia, descarte adequado do lixo, e
crescente participação da equipe nas campanhas institucionais. Até aqui, tem alguma coisa
que vocês gostariam de colocar? Não irei ler tudo que está na tabela, porque vai ficar
cansativo, mas aqui eu trago a forma que nós vamos medir o indicador, que vai ocorrer a
mensuração, que vocês veem aí: quantidade de reuniões, índice de satisfação, quantidade de
visitas de manutenção e prevenção, nível de desempenho de consumos, material descartado,
quantidade de pessoas que realizam entrega de material. E aqui, ao lado temos o objetivo que
pode ser aumentar ou diminuir. No caso aqui das reuniões, a preocupação nossa é que ela
tenda a aumentar o número de reuniões e de participação da equipe. E como isso vai se dar?
Através de registro em atas das reuniões realizadas. Então essa coluna de procedimento eu
coloco aqui tudo que deve ser realizado para acompanhar essa gestão, esse trabalho, esses
processos aqui definidos. Nessa parte da sustentabilidade onde coloco a questão das
campanhas, eu botei como procedimento a emissão mensal de relatório dos colaboradores que
fizeram entrega de material para reciclagem. Eu tive dificuldade de definir melhor esse
procedimento, porque eu digo que o indicador é a quantidade de colaborador que faz entrega
desse material. E aí a gente sabe que tem hoje no Senac, que tem a questão das pilhas, do
plástico, do lacre, enfim tem uma série de materiais que hoje o Senac tem essa preocupação
de fazer a coleta e o encaminhamento para as empresas devidas. Mas eu preciso da ajuda de
vocês que me orientem se isso aqui eu fiz correto. Um relatório, há essa possibilidade? Como
é feita essa entrega pelo colaborador? Existe algum registro?
(Houve falha no entendimento da questão levantada, até que por fim ficou esclarecido).
FARANI – Não tem isso formalmente na unidade do Aquidabã. A entrega final sim é
registrada, mas a coleta não.
LAUREDITE – Se a sua unidade não faz, provavelmente as outras também não fazem, mas,
para que esse indicador seja imputado, é preciso então orientar para que passe a fazer antes de
avaliar.
FARANI – Eu acho que isso inclusive tem que estar no POP, entendeu Laura? Porque se as
unidades não procedem com esse registro, certamente não houve essa orientação e talvez
naquele momento não havia essa necessidade. Aí agora, com toda essa sistematização do seu
trabalho, que eu lhe dou muito parabéns por isso, porque a gente tem que pegar o itinerário de
todo o processo, desde o momento que você coleta até o momento que você entrega.
MONIQUE – No nosso caso, Laura, temos ainda uma outra questão, porque a gente não
guarda os materiais, porque a gente passa para o Aquidabã, porque é quem faz a distribuição.
FARANI – O Aquidabã, ele acaba sendo a central de reciclagem. A gente construiu aqui na
parte lateral, uma central de reciclagem onde a gente recebe de todas as unidades. A gente tem
aí Helga que tem a informação do quantitativo que veio da Casa do Comércio, o que veio às
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vezes de Camaçari, que vem da região metropolitana. Então esse registro é feito, mas não é
feito o registro de quem doou à Casa do Comércio.
LAUREDITE – Isso é importante porque irei fazer o registro lá na dissertação fazendo essa
observação.
BRUNO – Só para complementar a informação das colegas, aqui em Camaçari realmente
concordo com tudo que as meninas estão falando, agora quando é um registro grande de
entrega, por exemplo, lacre, tem algumas empresas aqui da área enfim restaurantes que
entregam quantitativo muito grande, aí nós registramos com registro fotográfico, mas como as
meninas estão falando, quando um cidadão comum chegar e entregar um determinado
quantitativo ou de garrafas pet para que seja aí também realmente nós não fazemos esse
registro.
LAUREDITE – Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre os processos aqui definidos
sobre os indicadores e as mensurações colocadas aqui no painel dessa dimensão
administrativa?
ELLEN – Laura, eu estava ouvindo você e as gestores falando, e eu estava refletindo aqui. O
protocolo de entrada e saída, ele é burocrático, mas necessário. E fazer todos esses protocolos,
principalmente essas minúncias, essas pequenas entregas, essas pequenas saídas elas são
importantes, para esse controle da organização. Então a gente peca quando não consegue dar
andamento. Porque não dá andamento? Porque dá trabalho. Protocolo dá trabalho. Enfim, ter
uma pessoa direcionada mesmo para aquilo e saber da importância. Até porque, se a gente
precisar saber ou ter a informação de quem entregou com a quantidade, a gente não tem isso.
Então é muito, vamos dizer assim, pertinente, importante esse trabalho que você está fazendo,
porque para inclusive deixar registrado na empresa, na instituição, o quanto é necessário. É
uma doação, mas a doação é uma entrega e essa entrega tem que ser anotada e registrada no
administrativo.
LAUREDITE – Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ou posso passar para uma outra
dimensão? Ou vocês ainda querem fazer alguma intervenção para a dimensão administrativa?
Eu estava querendo mostrar para vocês aqui que cada trimestre, por isso que eu apertei aqui,
temos uma meta, a gente tem uma meta, tem o que foi realizado, e a gente vai computando e
essa tabela gera um relatório final, um comparativo anual de tudo daquilo que foi realizado,
previsto e realizado. Posso passar para a dimensão humana?
Todos concordaram.
LAUREDITE – Na dimensão do humano, eu coloquei três processos: buscar desenvolvimento
profissional da equipe, promover um ambiente de trabalho saudável e desenvolver
atendimento de qualidade ao público externo. Isso implica em capacitação de pessoal,
ambiente de trabalho harmonioso e qualidade no atendimento ao público externo. Os
indicadores, que foram aqui selecionados, foram participação de colaboradores em programa
de aperfeiçoamento, satisfação da equipe em trabalhar na unidade e excelência no
atendimento ao público externo. A expectativa é que todo colaborador tenha participado de
pelo menos uma formação no ano, que a satisfação seja crescente da equipe em trabalhar na
unidade, e crescente também seja a satisfação do público externo nos principais setores da
unidade. E aqui tem todo um trabalho de porcentagem, de relação entre os elementos que
compõem o indicador, que é a quantidade de colaboradores e a quantidade de colaboradores
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aperfeiçoados, a quantidade de colaboradores satisfeitos e a quantidade que respondem a
pesquisa de satisfação. E aí vão sendo definidos quais os procedimentos deverão ser
implementados para que esse indicador possa ser avaliado. E aí nós temos envio de relatório
de participação dos colaboradores em formação profissional, e isso nosso RH, de uma certa
forma, já faz o acompanhamento. Mas eu acho que esse indicador traz uma questão
importante para o gestor que é a necessidade do gestor se preocupar mais com isso. É claro
que nós temos um setor de RH que se preocupa. Sei da preocupação do gestor de ter uma
equipe aperfeiçoada, com bons conhecimentos, não só da parte técnica, mas também da parte
humana. Mas eu acho que ao colocarmos no mapa isso incentiva mais ainda. E também a
realização de pesquisa amostral, tanto do índice de satisfação dos colaboradores, quanto do
índice de satisfação do público externo e aí eu digo cliente, aluno, fornecedores, uma série de
pessoas com as quais a unidade estabelece uma relação de atendimento. Alguém gostaria de
fazer alguma colocação sobre esses três pontos que coloquei?
ELLEN – Dos três itens, eu acredito que o terceiro a realização de pesquisa amostral de
satisfação eu acho que esse deve ter uma maior intensificação, porque eu sinto falta, é
importante quando você registra. Importante quando você coloca no mapa, não só para a
empresa, mas para nós enquanto colaboradores, ter isso em evidência, e acontecendo de fato,
sair do papel, dá uma segurança para o todo institucional. Concordo plenamente com esse
item. Os outros dois já acontecem.
LAUREDITE – Eu acredito que seja um elemento para rever nossas ações. Aquilo que lá é
posto serve de fundamento para que a gente avalie nosso desempenho. O que é que eu posso
melhorar? Então eu acho que é pertinente. E aí a gente vai estar abrindo a possibilidade de
outras pessoas colaborarem com o nosso trabalho, fazer com que o nosso trabalho seja cada
vez melhor e é essa a nossa intenção.
LAUREDITE – Alguém mais quer fazer alguma colocação? Posso passar para o fazer
pedagógico?
Todos concordaram.
LAUREDITE – No fazer pedagógico, eu coloquei como processos: desenvolver o
planejamento pedagógico integrado e incentivar a realização de novos projetos. E aí fica a
participação em reuniões de planejamento e o incentivo à criação de realização de novos
projetos educacionais, como parâmetros, onde os indicadores são a participação das equipes
em reuniões pedagógicas periódicas, diversidade das equipes participantes de reuniões
pedagógicas, e ambiente favorável de criação e inovação, na perspectiva de termos como
resultado o aumento da participação de pessoas nas reuniões pedagógicas, o número crescente
da participação de setores diversos e ampliação da realização de projetos educacionais
inovadores. A gente sabe que no Senac já é comum o processo dessas reuniões pedagógicas
com instrutor, coordenador educacional, mas eu acredito que a gente ainda pode melhorar,
pode se essas reuniões forem mais compartilhadas com o maior número de pessoas,
incluindo-se aí na medida com relação questão dos projetos a participação do alunado. Então
é com essa intenção que a gente traz esses dois processos e esses três indicadores, para
fomentar de forma que esse fazer pedagógico seja mais comprometido com todos, que todos
se sintam parte contribuintes desse processo. O que é que vocês acham? Com relação ao
aumento da participação de pessoas na reunião pedagógica, eu coloquei a quantidade de
pessoas participantes versus a quantidade de colaboradores da unidade. Aí se se traz um
percentual. Quantidade de setores participantes versus a quantidade de setores existentes.
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Todos os setores se envolvem nesse pedagógico ou só instrutor e coordenador? Não será que
outros setores, não seria interessante a participação de outros setores nessas reuniões? E a
quantidade de projetos educacionais executados, a gente sabe que as unidades hoje ela tem
uma série de projetos que elas criam independentes dos projetos maiores da instituição e
desenvolvem esses projetos e isso é bacana, é enriquecedor. O que vocês acham?
FARANI – Laurinha, eu acredito que a gente tenha avançado, e aí eu falo em relação ao
Senac como um todo, tem avançado bastante em relação à participação dos colaboradores.
Precisamos ainda melhorar, precisamos melhorar muito, porque o produto final que é a
programação de cursos e é o que é mais levado em consideração nesse quesito. A gente tem
uma participação bem efetiva a nível de coordenação, instrutoria e secretaria. Gradativamente
a gente vem interagindo com outros setores, mas acredito que ainda precisa avançar muito. A
nível de aluno não efetivamente, dos estudantes, não é efetivamente na própria elaboração,
mas é em registros de demanda que normalmente eles deixam na Secretaria. Então eu acredito
que vem avançando bastante, mas precisa avançar ainda mais. Hoje a gente tem uma
participação bem efetiva da biblioteca, com a vinda da biblioteca digital favoreceu muito o
trabalho da bibliotecária e da interação dela com o contexto como um todo. A Secretaria nem
se fala, ela está presente em todas as reuniões quando se pensa na programação ela traz todos
os resultados que registrou para a elaboração dessa programação. E eventos, não tem como a
gente não trazer à tona a participação da equipe como um todo, mas acredito que a gente está
caminhando e precisa melhorar ainda mais.
MONIQUE – Lau, assim como Fá colocou, as unidades têm caminhado bastante nesses dois
aspectos. Você trouxe antes a questão do humano que eu colaboro com os pontos que você
traz, que acho importante estar no mapa, apesar de ser um trabalho que a gente tem realizado
junto com o RH, assim como Ellen colocou sistematizar isso é muito importante. Com relação
ao fazer pedagógico, de fato as unidades, elas têm avançado muito nesses planejamentos. No
momento que a gente constrói o plano de ação, seja para pensar em eventos que a unidade vai
realizar, ou seja, para pensar no próprio planejamento estratégico da unidade, a gente tem
buscado dialogar com todos os setores, com todos os espaços, seja com a equipe de
coordenação de forma mais latente, junto com os instrutores, as outras equipes, secretaria,
zeladoria, enfim todos eles têm participado muitas vezes em momentos diferentes. Talvez seja
isso, importante que a gente pense para que estejam todos em um único momento, ou pensar
estrategicamente para que sejam de fato mesmo em momentos diferentes. Aqui a gente tem
feito assim, a gente dialoga com as equipes em momentos diferentes para depois levantar e
apurar todo em um único plano de ação. Então eu acredito que seja importante você trazer
dessa forma sistematizada até para que seja de fato um trabalho não só das unidades de forma
estanque, que seja um trabalho do próprio regional com relação a esse fazer, por que a gente
já percebeu, a gente sabe da importância, que a gente precisa dialogar com todos os pares
nessa construção, o quanto que os alunos contribuem assim como os outros personagens no
momento que a gente está construindo ou planejando uma ideia, ou no momento que a gente
pensa em um evento, a cada avaliação que a gente faz daquele evento foi o nosso aluno quem
avalia aquele evento, foi o nosso aluno que contribui para que a gente possa melhorar. Para o
próximo ano então, dialogar com esses pares é de fato muito salutar e importante.
SILVIA – Eu concordo com a fala de Monique e principalmente trago até como uma
sugestão, essa parte. Eu até acho muito importante essa parte da socialização, da gente
construir em coletivo, e isso na unidade a gente já está começando a fazer, ouvindo a
Secretaria, ouvindo o atendimento, mas eu acho que ainda está muito tímido, a gente ainda
pode melhorar. E acredito também que a gente pode fazer um encontro pedagógico, que a

153

supervisão também precisa socializar. O que é que as outras unidades estão fazendo? Então
acho, eu acredito que até uma reunião entre a supervisão, que seja mensal ou em cada dois
meses. Eu acho muito importante também a gente socializar enquanto um corpo pedagógico.
LAUREDITE – Você fala entre supervisores apenas, o grupo de supervisores da instituição,
não é?
SILVIA – Sim, do regional como um todo. Eu acho muito importante também a gente
socializar que a gente vem do micro para o macro, então isso é muito importante. Trazer essa
unidade, essa unificação entre o regional eu acho importante, até mesmo para a gente
melhorar os processos pedagógicos.
DELMA – Então esse fazer pedagógico é o que a gente considera realmente o coração da
instituição porque é daí que vai mesmo desenvolver todas nossas ações educacionais. Então
eu colaboro e concordo com o que as colegas disseram, fizeram as exposições e com sua
exposição também. E acho importante que nesse planejamento tenha que ter a colaboração do
maior número de pessoas de toda a unidade, por quem a gente sabe que cada um tem um
papel importante e um olhar diferenciado também, esse olhar de fora, de acordo com a
dimensão, de acordo com o repertório que cada um traz, ali pode estar colaborando
positivamente. Mas assim, eu acho que também tem aquela reunião que deve ter uma rotina
maior que é justamente com aquelas pessoas que fazem parte do processo pedagógico, com a
equipe educacional. A gente traz isso aqui como exemplo da unidade, além de ter essas
reuniões grandes com todo mundo mesmo, tanto de planejamento, como também para mostrar
os resultados, depois, e a gente tem grandes contribuições. A gente tem uma frequência maior
com as reuniões com a equipe educacional, justamente e principalmente porque além de
planejar para a gente estar acompanhando a execução e estar avaliando o processo. E a a gente
parte de um contexto, que a gente sabe que existe alguns problemas que a gente vem
enfrentando, a nível de sistema, de mudanças do contexto, da questão do remoto para o
presencial, que realmente exige reuniões mais frequente. Agora independente desse contexto a
gente já tinha essa reunião mais frequente que a gente para, para poder estar tanto discutindo
um tema, fazendo mesmo um estudo dirigido, trazendo algo que acha necessário para poder
estar fazendo essa alimentação com a equipe pedagógica e também estar avaliando como é
que está sendo feito essa execução, e vendo como a gente pode estar melhorando. Que são
essas reuniões mais frequentes com a equipe educacional. Aí no meu ponto de vista, se me
permite acredito que poderia incluir aí, tanto essa questão dessa reunião do fazer pedagógico
com o todo como você colocou, as indicações aí, o quanto maior número de pessoas e de
diversidades da equipe contribui, mas também dentro dessa caixinha aí tem uma outra, um
outro fazer pedagógico que realmente é de um grupo específico.
ANDREA – essa colocação sobre o fazer pedagógico, eu concordo com as falas de minhas
colegas e eu queria só endossar a pontuação de Sílvia. Eu acho que a gente já avançou muito.
O Senac avançou muito principalmente no que a gente tem buscado, que é o alinhamento.
Mas realmente esses momentos específicos que Delminha também enfatiza, eles são
importantes, principalmente com a equipe pedagógica porque é mesmo o coração da
instituição, e ter sistematizado e enfatizado nesse documento que está excelente é muito
importante no sentido de poder proporcionar esses espaços para que de fato a gente consiga
chegar no alinhamento que a gente deseja, que a gente busca, porque nós sabemos que a nossa
dinâmica ela é muito intensa. Então por mais que as equipes tentem trocar, quer dizer equipes
tentem buscar uma boa prática, conhecer um caminho que até o outro está tomando, no dia a
dia isso se torna complicado por conta da dinâmica. Então eu queria só trazer isso como
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ressalva, que foi a contribuição que Silvia deu, como algo importante nesse sentido, para que
a gente consiga chegar a esse alinhamento que nós buscamos, que a gente sabe que é
necessário e importantíssimo para nossa instituição, porque isso é que vai dar realmente mais
força a nossa marca, mais visibilidade ao trabalho, e a missão da instituição, que é de fato esse
alinhamento. Não adianta a gente ter um sistema único, a gente ter tantos outros processos que
sejam únicos, se no dia a dia, no fazer, a gente também não pensa de forma única e a gente
internamente não caminha nesse sentido. Então, eu queria só colocar essa contribuição.
LAUREDITE – Já vou colocar no plano de ação da GEPED essa ação, esse encontro de
coordenadores educacionais e ver se a gente consegue para 2022.
CAROLINE – Laurinha, a gente falou bastante sobre tudo aqui do pedagógico. E valido o que
todos os colegas falaram, principalmente as gestoras, mas eu acrescento, como a gente está
fazendo uma análise, né Laura, de tudo o que você tem planilhado aí, principalmente de dados
e de organização, eu acho que essa parte da participação de todo o contexto, de todos os
setores, principalmente das unidades, principalmente do Senac, em determinadas validações,
determinadas tratativas, é importante também porque a gente consegue perceber, aí vem o
fazer pedagógico junto com o humano, o colaborador ele consegue se enxergar durante esse
processo, ele consegue perceber que durante essa construção, principalmente da programação,
principalmente da construção de todos os projetos. Quando a gente realiza um novo projeto, a
gente tem esse olhar dos setores além dos educacionais, o setor administrativo também,
porque quando o colaborador ele se enxerga, ele se sente parte também, então a gente
transforma esse ambiente em um ambiente saudável. Então a gente consegue elencar tantos os
dados do nosso fazer pedagógico que já é nosso, que a gente faz, como também o lado
humano do colaborador, porque ele vai estar participando daquele processo junto com a
equipe pedagógica. Então eu acho que é muito importante a gente trazer esse
compartilhamento de informações, essa participação de todos, essa leitura de todos, esse olhar
de todos, para que nossa construção seja muito mais potencializada e possa atingir muito
mais. A Secretaria tem a esse olhar do atendimento. Nós temos setores que estão aqui rodando
em nossas unidades, nós temos setores de relacionamento com o mercado que traz um olhar
externo, que também valida e nos ajuda também nessa construção de todo o processo
pedagógico, então isso é fundamental para que a gente possa crescer cada vez mais.
LAUREDITE – Essas contribuições são muito importantes, viu gente, porque tudo aqui está
sendo registrado na gravação. Eu faço a transcrição, eu olho de novo, vou com outro olhar
para a fala de vocês e faço as intervenções necessárias, farei as intervenções necessárias para
esse mapa e se tiver dúvidas eu recorro a vocês. Alguém mais gostaria de falar sobre o fazer
pedagógico? Podemos ir para o financeiro?
Todos concordaram.
LAUREDITE – No financeiro, eu coloquei dois processos que é o equilíbrio financeiro da
unidade e a busca da ampliação das receitas, isso implica em controle de gastos da unidade e
o aumento de receitas. Como indicadores nós temos o acompanhamento mensal dos gastos
realizados com o orçamento anual, o planejamento antecipado das aquisições que são
solicitadas, o planejamento da programação, estipulando receitas a serem alcançadas e as
programações alinhadas à demanda do mercado. Tudo isso tem o foco, tem a perspectiva para
o resultado de uma unidade com superávit, aquisições realizadas em tempo hábil sem gerar
aumento de custos, nem desgastes de processos, programações alinhadas a previsão da receita
da unidade e alta aderência da programação ofertada. Para que isso ocorra estabeleceu-se
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como medidas de acompanhamento o valor gasto versus o valor orçado, total de solicitações
em tempo hábil versus total de solicitações realizadas, receita arrecadada trimestral versus a
receita prevista trimestral, e aí vai dar um valor em dinheiro, matrícula realizada versus
número de matrícula ofertada. Isso tudo implica em uma avaliação mensal dos gastos
realizados, índice de aquisições realizado em tempo hábil, obtido por relatórios sistêmicos.
Hoje a gente já tem isso no MXM, já tem lá computado. Quando cada unidade coloca, faz
uma solicitação é registrada a data que essa solicitação é feita e ela também programa o
recebimento, ela diz quando ela deve receber aquela aquisição. Então isso pode ser feito.
Acompanhamento trimestral da receita executada e acompanhamento mensal da produção. A
gente sabe que a nossa instituição ela cuida muito do educacional, da produção educacional,
isso é muito forte no Senac, mas a gente precisa cada vez mais olhar também a receita, o
controle daquilo que a gente disse que ia fazer no planejamento, esboçou lá. Cada unidade
educacional, para os alunos que estão aqui compondo esse grupo, existe uma meta de receita
para cada unidade, não só meta alunos, mas meta de receita, e ela precisa ser acompanhada de
fato, e claro as equipes da gestão estratégica, ela precisa apoiar melhor as unidades para que
ela alcance as metas que foram estipuladas. Então esse acompanhamento é muito importante.
Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o financeiro?
MONIQUE – Laura, com relação à meta financeira, na verdade às metas, física e financeira, a
gente hoje também com relação a controle, a gente consegue acompanhar. A gente tem até o
BI que também hoje que é uma ferramenta que dá suporte às unidades para poder fazer esse
acompanhamento mais próximo. No entanto eu concordo quando você traz que as gestões
estratégicas precisam contribuir com esse trabalho junto com as unidades, porque, de fato,
muitas vezes, todas as unidades, obviamente têm as suas metas para serem cumpridas de
acordo com a avaliação que é feita dos espaços físicos e equipe, mas muitas vezes por
algumas questões a gente tem algumas intercorrências para atingir dentro daquele mês ou
dentro daquele trimestre. E aí hoje a gente tem um diálogo bom com as outras unidades, eu
trago isso pela vivência que nós tínhamos enquanto unidade CEP-CHILE, porque a gente
tinha unidades muito próximas ali no centro e acabava que a gente precisava tentar fazer uma
articulação entre nós, os gestores das unidades, para que a gente pudesse encontrar um
equilíbrio entre o que a gente ofertava e o que a gente precisava atingir com aquela oferta,
porque acabava que ficávamos com ofertas muito próximas. E aí a gente precisava naquele
momento contar com o apoio das gestões estratégicas, o diálogo era muito era muito
importante. Então hoje, a gente com a saída do Chile do centro, acaba que isso também,
acredito que foi um pensamento estratégico, para que a gente pudesse melhor organizar e
equilibrar aquelas questões com relação às ofertas que nós tínhamos para o Senac. Então hoje
eu acho que trazer isso como como objetivo, trazer os gestores estratégicos mais para próximo
da unidade no momento que a gente precisa cuidar dessas ações e dessas estratégias, eu acho
muito válido, porque foram vivências que nós tivemos ao longo dos anos enquanto unidade
operativa e que muitas vezes deixávamos a gente um pouco angustiada de como que a gente
conseguiria atender a aquele planejamento que a instituição fez para a unidade, se a gente
muitas vezes não tinha como sozinhos pensar ações que pudessem dar conta da demanda que
foi apresentada. Então é importante.
LAUREDITE – Esse mapa, esse produto final da dissertação, ele tem a intenção e coloca
como sugestão a implementação dele para o Senac Bahia, assim como a possibilidade de ser
replicado em outros regionais do Senac ou em outras instituições de educação. Então aqui, no
momento que eu escrevi esse mapa, eu não coloquei nome de setor nenhum, mas nessa
conversa que a gente está aqui falando de gestão estratégica que é até muito pertinente nessas
terminologias aqui do Senac e particularmente do Senac Bahia. Mas a intenção é que ele

156

possa ser replicado em outras instituições. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa
sobre o financeiro? Podemos passar para o político?
ANDREA – Laurinha, olha eu não sei se estaria inserida aqui, mas hoje a gente tem cada vez
mais intensificado e pensado estrategicamente disso no nosso planejamento, a questão do
corporativo, que é um dos pontos dentro do aumento de receitas. Seja por meio das
articulações com o poder público que tem sido inclusive, acho que a gente pode dizer, como
uma prioridade até, por conta da gente conhecer a fonte de recursos e para isso se tem feito
capacitações com a equipe de atendimento, de analistas, até para poder orientar muitas vezes a
própria gestão pública que não sabe como usar esse recurso, e que não sabe como usar para
esse fim de qualificação. Então as equipes de corporativo, relacionamento com o mercado tem
se preparado para isso, e não ficar apenas restrito às empresas. Então a gente tem duas linhas
de atendimento, que é o corporativo com as empresas privadas, e o poder público. Então é
uma das fontes de aumento de receita que a gente tem dado, tem tido um olhar, digamos até
especial, principalmente nesse momento que a gente ainda atravessa aí a crise da saúde e
consequentemente econômica.
LAUREDITE – Então, bem colocado Déa, tua pontuação. Eu até já havia pensado em colocar
algum indicador com relação a isso, mas fiquei com receio porque hoje esse atendimento
corporativo eu não sei se eu poderia estar medindo por unidade, quando a gente tem um setor
estratégico que cuida disso, apesar de algumas unidades, principalmente as unidades do
interior, elas têm um analista que é responsável, que tem esse olhar, tem essa preocupação e
tem meta, mas assim a unidade em si ela não tem hoje meta para atendimento corporativo.
FARANI – Laura, achei super válida essa colocação de Andréia, bem lembrado. Eu acho que
a GERMEC praticamente, aí eu sei que não estamos citando setor, mas só para a gente
concretizar, tem feito esse trabalho muito corpo a corpo com a unidade. E a gente avançou
demais, a gente avançou muito no corporativo. Desbravamos um universo de possibilidades,
principalmente com o setor público. Até porque todas as secretarias têm uma verba específica
para a formação profissional e muitas vezes o secretário não tem conhecimento disso, e não
tem necessidade de estar deixando de lado essas possibilidades, seja para o cidadão, seja para
o próprio servidor público. Então, esse avanço que o Senac através da própria gerência de
mercado, esse novo posicionamento do Senac através do atendimento corporativo, avançou
muito. Agora eu acredito, você está falando das questões extremamente financeira, mais
voltada para o financeiro, eu acredito que a gente pode avançar muito mais, a partir da
visibilidade institucional. Apesar do Senac ser uma instituição que tem mais de sete décadas,
muita gente ainda não conhece o Senac, e aí não utiliza dos seus serviços justamente por
desconhecer como fazer, como abordar, como chegar. Então eu acredito que o Senac ainda
tem muito que avançar nesse sentido. E para além disso, a gente também não pode deixar de
atender as comunidades, porque esse trabalho era feito muito bem pelas unidades móveis. E
em 2021, eu não sei se eu já estou atropelando, em 2021 tivemos a oportunidade de estar mais
perto dessas comunidades em função de todo o cenário que vivemos. Então fomos em
comunidades que, com o desaparelhamento da unidade móvel, o Senac deixou de atender.
Então é a missão institucional do Senac também fazer este trabalho e eu acredito que a gente
pode fazer esse trabalho não necessariamente cursos maiores de capacitação, mas a gente
pode estar trabalhando de uma forma onde a gente dê ferramentas a esses cidadãos, a essas
pessoas, a comunidade, essa possibilidade. E também é uma forma de visibilizar quantas
pessoas a partir dessa retomada de trabalho com a comunidade veio ao Aquidabã, foi a Casa
do Comércio. Outro dia eu tive um contato de uma pessoa que disse: olhe, depois daquela
oficina que foi feita lá no Vale do Matatu, eu fui fazer um curso na Casa do Comércio, no
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sétimo andar, de BI e fiquei encantado, vou fazer outro, de Excel. Então, assim a gente não
pode olhar só para o retorno financeiro. A gente tem que trabalhar ações que fomente na
comunidade o desejo de continuidade, nem que aquela pessoa depois vá assumir custos. Então
a gente não pode perder de vista. Muitas vezes é uma ação que não demanda grandes recursos
financeiros naquele momento, mas que vai reverberar com muito mais propriedades no futuro.
Então eu acho que a gente não pode perder de vista, nem a sustentabilidade financeira e
também não podemos deixar de atender aquela camada da população, da comunidade que não
tem aderência financeira, mas que esteja dentro do contexto institucional, apesar de que é a
nossa missão, a nossa missão institucional.
LAUREDITE – Agradeço muito pela sua colocação, bastante pertinente, e a Andrea pela
questão do atendimento corporativo, eu vou ver como inserir aqui, mas essa questão das
comunidades, eu acho que inclusive não deveria nem estar no financeiro, mas no humano,
inserir isso na dimensão humana. Do Senac, da instituição educacional estar voltada também
para comunidades carentes que necessitam de um apoio, de um olhar mais cuidadoso nosso.
Então eu acho importante. Vamos ver aí de que forma eu vou colocar isso.
MARIA LUIZA – Só uma observação, meninas. Conversando aí com tudo o que foi dito
agora por Andréa, Farani, Lauredite, e principalmente relembrando o trabalho que o Senac
fazia com os programas de gratuidade nas comunidades, a gente sabe que existem aí empresas
que estão em crescimento e que querem exportar seus produtos, a obrigatoriedade de
desenvolver trabalho de responsabilidade social nas comunidades. E aí vem um olhar de que
de repente o Senac, com o corporativo, pode estar buscando essas empresas para desenvolver
essas formações nessas comunidades, retomando esse trabalho que já era realizado antes pelas
unidades móveis. Então tem a SAA, que é uma certificação que obriga as grandes empresas a
desenvolverem alguns trabalhos, e que o Senac pode entrar juntando aí humano, político,
estratégico e financeiro para estar fazendo esses cursos nessas comunidades carentes.
LAUREDITE – Maria Luiza, muito legal sua colocação. Gostei.
MARIA LUIZA – É isso. É uma certificação obrigatória. Tem a ISO, tem SAA e o Senac,
como uma empresa nacional, pode estar buscando também ocupar esses espaços.
LAUREDITE – Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição?
FARANI – Só reforçar e parabenizar a Maria Luiza por esta colocação. Ela com olhar de
instrutora, muito é muito pertinente Maria Luiza sua colocação, excelente.
LAUREDITE – Podemos passar para o político? Alguém gostaria de falar?
REGIANE – Eu super concordo, eu como instrutora tenho tido a oportunidade lá pela unidade
do Aquidabã, junto com Farani e Carol participar desses atendimentos nessas comunidades, e
assim os relatos são diversos. Desde aquela pessoa que não conhece uma área específica,
determinada, no caso, eu que sou da área da beleza e vou falar de diversas coisas acerca da
beleza em alguns lugares. Aquela pessoa que tem só a curiosidade, que quer crescer, aquela
pessoa que quer também se qualificar, que tem interesse em crescer profissionalmente, quer se
estabelecer no mercado e que não tem essa condição financeira, nem mínima, para participar
de um curso e que vê nessas oficinas e workshop que têm sido promovidas aí pelo Senac
nesses lugares diversos, uma oportunidade. É muito bacana ter esse retorno das pessoas. Tem
gente que consegue dar o primeiro passo a partir disso. E aí então buscar uma possibilidade
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até se aperfeiçoar no que já faz, como tem muitas que já tem salão de beleza, por exemplo,
que vão ali para ouvir, ver qual é a novidade do momento acerca daquele assunto, daquela
temática, enfim. Então, assim, eu acho super importante, acho que isso agrega muito dentro
do social e o olhar de aproximação do Senac com as comunidades. Que a gente sabe que a
realidade da nossa cidade, a gente falando especificamente aqui de Salvador, é essa. Que essas
pessoas às vezes estão à deriva, sem ter um direcionamento de alguém, sem perspectiva, sem
ideia, não têm para onde ir. Eu atendo nessas comunidades, já atendi nessas comunidades,
mulheres que tem 4, 5 filhos e que não têm uma certificação e às vezes até sabe fazer alguma
coisa dentro da área da beleza, mas a gente sabe que, para ocupar um espaço em uma empresa
formal, é importante ter uma certificação, que as empresas são cobradas, e elas não contratam
se a pessoa não tem, mas a pessoa não tem condição nenhuma financeira de custear essa
formação, Então, pensando dessa forma, se faz muito mais que importante essa aproximação.
CAROLINE – Eu queria só acrescentar, em relação a esse trabalho que a gente teve, o
trabalho que o Senac tem dentro das comunidades, quando Fá traz a questão da visibilidade,
eu acho que hoje a gente percebe que o poder público, ele está muito mais dentro, está muito
mais dentro das comunidades. Ele está, digamos, que ele está visualizando muito mais essa
questão do povo como um todo. E o que que acontece, quando a gente está em alguma
comunidade que o poder público percebe que o Senac tem essa questão da responsabilidade
social, isso é uma porta para que a gente consiga trazer essa questão, principalmente do
atendimento corporativo, para o lado financeiro muito mais latente, porque é algo que eles
estão vendo, é algo empírico, eles estão vendo a gente atuando ali. Então, se a gente sabe
fazer, se a gente está fazendo ali daquela forma, dentro da comunidade, é porque a gente sabe
fazer negócio, fazer negócio muito bem. Então eu acho que isso é uma porta, essa
visibilidade, ela é muito importante, mas para além da visibilidade também é importante esse
trabalho que a gente faz, com essa responsabilidade social, devolvendo aquilo que a gente fala
para o aluno à sociedade. Então a gente está fazendo aquilo que a gente fala ao aluno na sala
de aula, dentro do modelo pedagógico Senac. Então é muito importante também esse trabalho
dentro das comunidades. Além de ser, de ter um retorno muito bom para o instrutor, quando
Regiane traz essa fala, quando Fá traz a fala da aluna, que vem para o Senac agora como
aluno, fazendo curso em outras unidades, muito importante a gente sempre continuar, dar
continuidade a esse trabalho, dentro daquilo que a gente faz tão bem que é a educação
profissional.
LAUREDITE – Muito obrigado pela sua fala, por você ter reforçado a questão do poder
público nos espaços, ele faz e entra, e ele vê o Senac lá, ou às vezes não vê o Senac, busca o
Senac para juntos fazerem alguma coisa, isso é realmente importante. Mais alguém gostaria
de fazer alguma colocação? Ou então podemos passar para o político?
Todos concordaram.
LAUREDITE – Na dimensão política, nós temos aí três processos que eu julguei importantes.
Buscar estabelecer a relação entre a formação educacional e o mercado de trabalho, promover
inserção dos egressos no mercado de trabalho e desenvolver autonomia dos alunos. Como
parâmetros, temos: aproxima o aluno do mercado de trabalho, encaminhamento de
profissionais ao mercado de trabalho e desenvolvimento de autonomia política dos alunos.
Como indicadores, temos: formalização de parcerias para visitas e práticas profissionais de
alunos em ambiente do trabalho, realização de encaminhamentos para o mercado desse
trabalho e criação de espaços/momentos de participação ativa dos alunos. Como expectativa
de resultados, nós temos aí: aumento de parcerias formalizadas, aumento de número de
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egressos inseridos no mercado de trabalho e crescente participação ativa do aluno. Como
indicadores, temos: a quantidade de parcerias estabelecidas, a intenção é que se aumente o
número e que isso seja acompanhado através de um relatório anual; a quantidade de egressos
encaminhados versus a quantidade de egressos da unidade, vou até acrescentar aqui.
Lembrando que hoje a gente tem esse acompanhamento de egressos, mas tomando a
instituição como um todo e não como a unidade especificamente. Não temos essa
preocupação específica de olhar e de fazer crescer esse encaminhamento por unidade. Para
isso a gente vai fazer um acompanhamento trimestral do número de egressos encaminhados
versus a quantidade de egressos da unidade. E com relação à autonomia dos alunos, temos aí a
perspectiva de uma crescente participação ativa do aluno e isso será medido pela quantidade
de espaços versus momentos criados para a participação ativa do aluno, e o relatório anual
com o procedimento para registro desses momentos com a quantidade de alunos que
participaram. Eu sempre falei aqui e continuo falando, eu acho importante a fala do aluno, é
para ele que nós estamos desenvolvendo a educação, é para essa comunidade, então nós temos
que ouvir e temos que fazer com que ele participe cada vez mais dos nossos processos. E com
relação à dimensão política, inclusive, é um dos pontos que nosso modelo pedagógico traz, é
preciso que de fato as unidades criem espaços, criem momentos, criem eventos, situações para
que ele possa participar ativamente e que possam se sentir enquanto ser político dentro
daquela unidade, como cidadão, com direitos, com participação, com voz ativa, com
capacidade de opinar. É isso que eu trouxe para vocês no político e gostaria de ouvi-los um
pouco. O que é que vocês acharam? Está bom, está legal? Precisa de mais alguma coisa? Está
tudo errado?
DELMA – Realmente, a dimensão política ela é essencial, até por conta da relação fundante
mesmo do Senac. Se a gente for ver a nossa história de criação, tem tudo a ver com o
desenvolvimento político, social e econômico do país e ao longo de toda essa história foram
grandes mudanças que a instituição veio passando justamente para acompanhar para melhor
colocação mesmo, situação político-social de todas as pessoas que participam do sistema da
educação profissional, que a gente sabe que é um público bem específico, embora a gente
quisesse que não, mas foi criado de uma forma direcionada para um público específico para a
educação profissional. Então hoje a gente acompanha toda essa evolução, da política e das
instituições que falam de educação profissional, e principalmente o Senac, e a gente vê assim,
o que eu gostaria de apontar, como você colocou, mas é muito importante esse assunto, mas é
a questão quando a gente fala do mundo do trabalho e mercado de trabalho, que tem assim
uma diferença muito grande, embora pareça que tem o mesmo significado. Faz a gente
observar que até mesmo nos documentos novos, no modelo pedagógico da instituição se
refere ao mundo não mais ao mercado de trabalho. Por que isso? Porque quando a gente fala
de mercado de trabalho, a gente está direcionando o trabalho a algo muito limitante, a gente
está direcionando o trabalho a um sistema capitalista, ao trabalho enquanto venda, eu estou
vendendo a minha mão de obra para o sistema capitalista que tem um valor agregado a isto e
que beneficia as minorias. A maioria, que é quem vende a mão de obra, ela não tem assim um
valor, não é valorizado. Então, assim, os teóricos quando falam de mercado de trabalho,
quando trazem isso para discussão, eles demonstram muito isso. E quando a gente traz um
novo termo, que é mundo do trabalho, a gente está resgatando o sentido original do trabalho,
que é no sentido ontológico, o trabalho enquanto atividade essencial humana, no sentido mais
amplo do que se deve ser trabalhado para desenvolver todas as dimensões humanas e fazer
com que as pessoas que estejam aprendendo, ou seja, que estejam desenvolvendo uma
educação profissional, estejam aprendendo, estejam se inserindo ao trabalho, eles tenham o
conhecimento do processo geral do trabalho, o processo como um todo e não só apenas com o
intuito de atender algo específico, do imediatismo capitalista, mas uma formação integral,

160

como trabalha nosso próprio modelo pedagógico. Então assim, tem uma diferença quando a
gente fala de mercado e de mundo, e hoje a gente está trabalhando o mundo do trabalho. E se
a gente trabalha esse profissional para se inserir ele no mundo do trabalho, porque a gente
desenvolve ele de uma maneira mais ampla e não especificamente para um sistema capitalista.
LAUREDITE – Muito pertinente sua fala. Na verdade, quando eu coloquei mercado de
trabalho na verdade, eu queria focar mesmo o mercado, mas ouvindo você falar eu achei
pertinente mudar e já fiz a alteração aqui na planilha.
DELMA – E aí, Laurinha, é bom você depois aprofundar isso com Frigotto, com Antunes,
porque eu acredito que até no seu próprio trabalho, você pode estar trazendo esses conceitos,
porque foi um avanço, foi uma mudança. Antes a gente falava de mercado de trabalho nos
nossos documentos, hoje a gente não fala mais. A gente fala de mundo do trabalho,
justamente porque quer romper com esse limite capitalista, de opressão, de desenvolver
apenas uma minoria. Mas sim, a gente ter essa perspectiva de formar, mesmo que tenha uma
educação profissional com um curso de qualificação, mas que ele tem essa dimensão, que ele
pode crescer, que ele pode vir a fazer um curso técnico, ele pode se integrar, fazer um curso
superior, ele pode fazer todo aquele itinerário formativo. Então essa é uma perspectiva de
continuidade da formação. E isso é uma educação também integral da constituição do ser
humano, para desenvolver ele como um todo, para o mundo do trabalho, para ele ter uma
visão ampla e não limitada que o mercado de trabalho traz.
FARANI – Que é a premissa do modelo pedagógico do Senac. O próprio modelo pedagógico
já traz esse entendimento, essa possibilidade de ascenção desse aluno, no sentido dele
entender o seu real valor, eu não gosto nem de utilizar muito a palavra aluno, eu gosto mais de
estudantes. Então, dele entender o seu valor, o seu posicionamento, onde ele está e onde ele
pode chegar. Então, assim, super valido essas reflexões trazidas por Delma. É por aí mesmo.
LAUREDITE – Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação?
MONIQUE – Laura, quando você traz o acompanhamento do egresso, do aluno que buscou o
Senac, onde a gente chega a dizer, a gente sempre diz que quando fecha o ciclo, é quando a
gente consegue identificar que esse aluno de fato conseguiu ser inserido no mercado. Acredito
que o que Delma traz cabe perfeitamente com essa avaliação e essa visão. Quando a gente
prepara o aluno para o mundo do trabalho, não necessariamente é disso que ele precisa, estar
inserido em um determinado espaço de trabalho formal. Enfim, é que ele tenha a possibilidade
de desenvolver habilidades para que ele possa, dentro do mundo do trabalho, dentro dos
espaços, conseguir conquistar o seu espaço, o seu lugar que é essa autonomia que a gente
busca que o aluno consiga ao final de um curso que a gente realiza. Então, assim, ele está
inserido nesses espaços? Ele estar inserido nesse espaço de trabalho significa dizer que a
gente conseguiu fechar, finalizar essa entrega. Que é exatamente isso que colabora
exatamente com o que Delma traz. Não necessariamente ser um espaço formal. Ele veio,
buscou um curso, fez o curso com a gente ali, ele está empregado na farmácia ali do bairro
dele. E sim, ele ter a possibilidade de com aquele curso ali ele conseguir expandir visões e
derrubar fronteiras.
LAUREDITE – Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vocês querem falar mais
alguma coisa sobre o mapa?
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ELLEN – Eu só acho que, eu acho não, eu percebo que você fez um trabalho excelente,
acredito que muito difícil porque não é fácil fazer essa construção, essa análise toda dos
processos da educação profissional utilizando o Senac como um estudo de caso, mas
pensando macro. E te parabenizar pelo excelente trabalho. Acho que vai dar muitos frutos aí,
quando ele estiver concretizado na sua defesa, e você vai receber muitos parabéns e agradecer
também por ter dado a oportunidade da gente participar, mesmo que de forma simples, mas
que a gente pode participar de toda essa construção, no apoio a você. Parabéns.
LAUREDITE – Obrigada, Ellen!
FELIPE – Parabéns, Laura!
LAUREDITE – Obrigada, Felipe. Olha, eu não faria isso se não tivesse realmente a
contribuição de vocês. Não chegaria aqui. Foi muito importante. Esse mapa, foram vários
processos que eu coloquei, tirei, vocês não têm noção, porque a gente elenca todos os
processos da gestão que são grandes, é um número grande, um quantitativo grande para cada
uma dessas dimensões. E a gente selecionar aqueles que de fato vão contribuir para essa
atividade da educação profissional não é um trabalho fácil, mas eu consegui fechar esse mapa
com vocês, a fala de vocês nos encontros, das colocações que vocês fizeram, das questões que
vocês pontuaram como importantes nesse processo, e mais do que nunca aqui nesse momento
que vocês fizeram algumas pontuações que faz a gente rever o mapa mais uma vez, e inserir
novos processos e novos indicadores para que a gente possa acompanhar. A minha pretensão
é fazer a defesa em fevereiro porque, após fechar o mapa, eu tenho que concluir a dissertação,
entregar para o orientador, para o orientador olhar e ver se está tudo ok, e se estiver tudo ok,
então encaminhar para a banca, e definir a data de defender. Então espero que em fevereiro eu
possa estar defendendo. Vou correr atrás, não é? E aí não tem mais final de semana, não tem
mais lazer, não tem mais nada pra mim, até lá é trabalho. E eu também só tenho a agradecer a
vocês. Muito obrigado por tudo que vocês aqui colocaram. Assim que estiver pronta e
defendida, passarei para vocês. Colocarei, claro, meu agradecimento, vai estar registrado lá
nas primeiras páginas da dissertação, mas o nome de vocês já faz parte desse trabalho. Muito
obrigado por tudo.
ELLEN – A gente é que agradece.
MONIQUE – Agradece mesmo pela oportunidade. Foi excelente a proposta de a gente poder
dialogar com todos. Eu achei desde o início a proposta, a possibilidade de dialogar com a
equipe de professores e coordenação, com a presença de alunos, isso é muito significativo,
porque de fato eu não me lembro de ter participado de um trabalho que conseguisse atender a
todos, a todos esses personagens, que é tão importante no momento que a gente dialoga sobre
as nossas ações. Então achei a proposta excelente e o trabalho que você nos apresenta hoje
como mapa, acredito que trazendo para uma visão operacional de todas as unidades, um
trabalho como esse, vai contribuir muito para o desenvolvimento de cada unidade, para o
desenvolvimento de um todo. Obrigada e parabéns! Sucesso na sua apresentação!
FARANI – Parabéns, Laurinha, pela seriedade, pelo compromisso, muito legal. Como Moni
trouxe, essa interação com tanto personagem, vou utilizar a palavra que ela utilizou que eu
gostei muito, e você valorizar as contribuições, muito legal. Parabéns! Sucesso na sua
apresentação, continuo me colocando à disposição para o que você precisar. Um grande
abraço.
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FELIPE – Igualmente.
ANDREA – Laurinha, parabéns. Seu trabalho está maravilhoso. Gostei muito de ver como
você conseguiu sintetizar, digamos, porque, como você disse, são muitos processos realmente,
e você teve que fazer uma análise muito criteriosa e cuidadosa para trazer para o trabalho.
Desejo a você sucesso. Que você seja aprovada com louvor, porque está riquíssimo. E a gente
também aprende muito, para mim foi uma experiência maravilhosa. Apesar dos últimos, no
quais tivemos algumas dificuldades, por conta da dinâmica, tivemos algumas reuniões,
algumas convocações de última hora e eu acabei não contribuindo tanto. Mas eu espero que as
minhas contribuições tenham sido importantes, que de fato tenham complementado aí com as
contribuições dos outros colegas que estão com o seu pensar também. Eu desejo a você
sucesso. Parabéns. Que a gente sabe que abre mão de tantas coisas, mas esse mérito aí é seu, e
eu fico feliz e honrada por ter contribuído, colaborado e participado porque para mim também
foi um aprendizado muito grande. Beijo pra você.
ELLEN – Laura, no início quando eu hoje cheguei na reunião, que dei bom dia, eu percebi no
tom da sua voz o alívio de ter chegado até aqui. Eu fiz uma reflexão assim, é como se você
estivesse subindo uma montanha, com todas as suas dificuldades, e aí você hoje chegou no
topo, e é só correr para pegar a bandeirinha e balançar, porque eu tenho certeza que vai ser
sucesso. No tom da sua voz eu percebi isso.
LAUREDITE – É isso mesmo. Na noite anterior aos encontros, podem ter certeza, eu não
durmo porque a preocupação de fazer um trabalho legal, de trazer aqui para vocês elementos
que de fato pudessem contribuir com a pesquisa. E esse momento final então, de ontem à
noite para hoje, realmente a minha noite foi tensa, preocupada. Eu cheguei cedo aqui hoje
para poder apresentar o mapa, para ver se o mapa estava todo direitinho. Mas é isso, e o alívio
maior vai ser na hora da defesa, quando eu finalizar a defesa.
ELLEN – Mas não tem vitória sem dificuldades.
LAUREDITE – Não tem não. Nada é fácil nessa vida, nada. Tem que ter muita persistência.
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APÊNDICE H – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DA
GESTÃO EDUCACIONAL NO SENAC-BAHIA
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Dimensões

Processos

Parâmetros

ADMINISTRATIVO

Planejar os
Plano de Ações
projetos anuais da
integradas
unidade

Conservar e
manter o
ambiente
agradável

Conservação e
Manutenção do
Ambiente

Utilizar os recursos
de forma
Sustentabilidade
sustentável

Indicadores

HUMANO
FAZER
PEDAGÓGICO
FINANCEIRO
POLÍTICO

Promover
Ambiente de trabalho
ambiente de
harmonioso
trabalho saudável
Desenvolver
atendimento de
qualidade ao
público externo

Participação em
reuniões de
planejamento

Incentivar a
realização de
novos projetos

Incentivo à criação e à
realização de novos
projetos educacionais

Manter o
equilibrio
financeiro da
unidade

Buscar ampliar as
receitas

Controle de Gastos da
Unidade

Aumento de Receitas

Objetivo

Tipo

Alcance

Meta
Registros em atas das
Real
reuniões realizadas
Atingimento da
Meta
Avaliação consistente do Meta
Real
setor que coordena o
planejamento
Atingimento da
institucional
Meta

Número

Projetos elencados
coletivamente para
Plano de Ações integradas
serem executados pela às iniciativas estratégicas
unidade

Índice de satisfação positivo
na avaliação do Plano de
acordo com as iniciativas
estratégicas anuais

Aumentar

Porcentagem

Limpeza em todos os
ambientes da unidade

Índice de satisfação da
limpeza constatada através
de visita de inspeção

Aumentar

Porcentagem

Manutenção corretiva e Ausência de estrutura,
preventiva dos
equipamentos e móveis
ambientes
danificados

Quantidade de visitas de
manutenção preventiva e
corretiva realizadas X
Quantidade de visitas de
manutenção preventiva e
corretiva solicitadas

Diminuir

Número

Registros formais das
manutenções solicitadas
Atingimento da
e realizadas
Meta

Acompanhamento e
controle de consumo de Redução do consumo de
água e energia através água e de energia
de relatórios

Nível de desempenho do
consumo de água e energia
apresentado na contas

Número

Meta
Emissão mensal de
Real
relatório do consumo de
Atingimento da
água e de energia
Meta

Ambiente sempre limpo

Material descartado
Separação devida do
Descarte adequado do lixo separadamente constatado
lixo para coleta seletiva
em inspeção

Diminuir

Aumentar

Número

Crescente participação da
Quantidade de pessoas que
equipe nas campanhas
Aumentar
realizam entrega de material
institucionais

Número

Quantidade de
Todo colaborador ter
colaboradores
participado de pelo menos aperfeiçoados X quantidade Aumentar
uma formação
de colaboradores da
unidade
Quantidade de
Crescente satisfação da
Satisfação da equipe em
colaboradores satisfeitosos
equipe em trabalhar na
Aumentar
trabalhar na unidade
X quantidade de
unidade
colaboradores respondentes
Participação de
colaboradores em
programas de
aperfeiçoamento

Quantidade de pessoas
satisfeitas X quantidade de
pessoas respondentes

Participação das
Aumento da participação
equipes em reuniões
de pessoas nas reuniões
pedagógicas periódicas pedagógicas

Quantidade de pessoas
participantes X quantidade
de colaboradores da
unidade

Diversidade das
equipes participantes
de reuniões
pedagógicas

Número crescente da
participação de setores
diversos

Quantidade de setores
participantes x quantidade
de setores existentes da
unidade

Ambiente favorável à
criação/inovação

Ampliação na realização de
Quantidade de projetos
projetos educacionais
executados
inovadores

Visitas programadas de
inspeção por grupos
responsáveis pela
auditoria

Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real

Meta
Inspeção semestral sem Real
aviso prévio
Atingimento da
Meta
Meta
Emissão mensal de
Real
relatório dos
colaboradores que
Atingimento da
fizeram entrega de
Meta
material para reciclagem
Meta
Real

Porcentagem

Envio de relatório de
participação de
colaboradores em
formação profissional

Porcentagem

Realização de pesquisa
amostral do índice de
satisfação

Porcentagem

Realização de pesquisa
amostral do índice de
satisfação por setor

Porcentagem

Meta
Registros de folha de
Real
frequência das reuniões
Atingimento da
realizadas
Meta

Número

Meta
Registros de folha de
Real
frequência das reuniões
Atingimento da
realizadas
Meta

Aumentar

Número

Emissão de relatório de
projetos educacionais

Aumentar

Aumentar

Aumentar

Acompanhamento
mensal dos gastos
Unidade com superávit
realizados x orçamento
anual

Valor gasto X valor orçado

Diminuir

Moeda

Avaliação mensal dos
gastos realizados

Planejamento
antecipado das
aquisições

Aquisições realizadas em
tempo hábil

Total de solicitações em
tempo hábil x Total de
solicitações realizadas

Aumentar

Porcentagem

Planejamento da
programação
estipulando receitas a
serem alcançadas

Índice de aquisições
realizadas em tempo
hábil obtidos por
relatório sistêmico

Programações alinhadas à Receita arrecadada
previsão de receita da
trimestral X receita prevista
unidade
trimestral

Aumentar

Moeda

Acompanhamento
trimestral da receita
executada
Acompanhamento
mensal da produção

Programações alinhadas
Alta aderência da
à demanda do mundo
programação ofertada
do trabalho

Matrícula realizada X
Número de vaga ofertada

Aumentar

Porcentagem

Buscar estabelecer
relação entre a
Aproxima o aluno do
formação
mundo de trabalho
educacional com o
mundo de trabalho

Formalização de
parcerias para visitas e
práticas profissionais de Aumento de parcerias
alunos em ambientes
de trabalho

Quantidade de parcerias
estabelecidas

Aumentar

Número

Promover a
Encaminhamento de
inserção dos
profissionais ao mundo
egressos no
de trabalho
mundo de trabalho

Realização de
Aumento de número de
encaminhamento de
egressos inseridos no
egressos para o mundo
mundo de trabalho
de trabalho

Quantidade de egressos
encaminhados X quantidade
de egressos da unidade

Desenvolver a
autonomia dos
alunos

Criação de
espaços/momentos de Crescente participação
participação ativa dos ativa do aluno
alunos.

Quatidade de
espaços/momentos criados
para a participação ativa dos
alunos.

Desenvolvimento de
autonomia política dos
alunos

Procedimentos

Aumentar

Crescente satisfação do
Qualidade no
Excelência no
público externo nos
Atendimento ao público atendimento ao público
principais setores da
externo
externo
unidade

Desenvolver o
planejamento
pedagógico
integrado

Mensuração

Reuniões com
Crescente participação da
Quantidades de reuniões
colaboradores de todas equipe na elaboração dos
colaborativas desenvolvidas
as áreas
projetos

Participação da equipe
nas campanhas
institucionais de
preservação do meio
ambiente
Buscar
desenvolvimento
Capacitação de Pessoal
profissional da
equipe

Resultados Esperados

Aumentar

Aumentar

Porcentagem

Número

Relatório anual com as
parcerias estabelecidas
Acompanhamento
trimestral do número de
egressos encaminhados x
quantidade de egressos
Relatório anual com a
quantidade de
momentos realizados
com a participação ativa
dos alunos.

Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta

Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
Meta
Real
Atingimento da
Meta
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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