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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é investigar a percepção de egressos quanto a eficiência do  

curso técnico em secretaria escolar da Escola de Governança do Pará.  Em um cenário de 

carência de registro de secretario escolar habilitado no estado, implementou-se em 2014, o 

curso de nível profissionalizante para servidores efetivos do estado, com duas turmas de 

egresso. A pesquisa é de abordagem quanti-qualitativa, com características exploratório-

descritiva. Utilizou-se o questionário como instrumento de coleta de dados a 25 egressos 

do curso. A análise foi baseada na análise do conteúdo, utilizando-se tabelas e gráficos. O 

estudo revelou que os egressos consideram o curso de Secretaria Escola da EGPA como 

eficiente. Ainda foi possível constatar que a EGPA oportuniza aos seus egressos formação 

satisfatória para atender as necessidades de formação para o trabalho em secretaria das 

escolas, com a valoração da função e do exercício da identidade profissional, porém deve 

melhorar seu quadro profissional e possibilitar maior número de atividades práticas no 

referido curso. A percepção do curso de secretariado escola é considerada eficiente para os 

egressos.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to investigate the perception of graduates regarding the 

efficiency of the technical course in school secretariat of the School of Governance of 

Pará. The research is of quantitative-qualitative approach, with exploratory-descriptive 

characteristics. The questionnaire was used as an instrument for collecting data from 25 

graduates of the course. The analysis was based on content analysis, using tables and 

graphs. The study revealed that graduates consider the EGPA School Secretariat course to 

be efficient. It was also possible to verify that the EGPA gives its graduates satisfactory 

training to meet the training needs for the secretarial work of the schools, guaranteeing the 

evaluation of the function and the exercise of the professional identity, improving its 

professorial framework and enabling a greater number of activities practices in that course. 

The perception of the school secretariat course is considered efficient for graduates. 
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INTRODUÇÃO 

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), com sua natureza 

jurídica de autarquia e autonomia técnica, administrativa e financeira, implica diretamente, 

na amplitude de ações e projetos desenvolvidos e direcionados a formação de gestores 

públicos, promovendo ações de valorização, viabilizando ferramentas que permitam o 

desenvolvimento da qualificação profissional. 

Enquanto Instituição de Ensino Superior (IES), a Escola de Governança vêm 

ampliando sua atuação por meio de curso Técnico em Secretaria Escolar, com participação 

de servidores de municipais e estaduais, pós-graduação lato-sensu, e em paralelo está em 

andamento as providências para oferta do Mestrado próprio, além da parceria que está em 

construção com a Universidade do Estado do Pará – UEPA, a qual visa esta mesma 

formação em caráter de parceria. 

Conforme relatório de gestão da EGPA (2016) as estimativas do Conselho 

Estadual de Educação (CEE), somadas as redes estadual e municipal, apresentam um 

quantitativo de aproximadamente 8 mil servidores públicos em todo o estado, para as quais 

estão sendo feitos levantamentos com a finalidade de proporcionar alternativas de 

qualificação. Este relatório ainda identifica que o curso técnico em Secretaria Escolar 

atende a uma necessidade da Secretaria de Estado de Educação, que apresenta demanda 

reprimida de 1.800 servidores carentes de qualificação somente da rede estadual de ensino.  

Neste sentido, apesar da evolução e do maior reconhecimento da profissão, ainda 

é comum a indagação sobre a necessidade de qualificação, ficando implícito, no imaginário 

social, de que se trata uma profissão que realiza atividades rotineiras e, por isso, podem ser 

desenvolvidas por pessoas com qualquer formação (ARAÚJO, et al., 2014).  

Cabe ressaltar, que a figura do(a) secretário(a) escolar é fundamental, pois o 

funcionamento da escola está condicionado a qualidade dos serviços desenvolvidos na 

secretaria, que entre outras funções cabe a capacidade de organização da equipe 

responsável pelos registros e arquivos, atendimento da comunidade escolar e outros 

interessados.  

Identifica-se que o estado do Pará, apresenta insuficiência de profissionais para o 

exercício da função de secretariado, o que prejudica o funcionamento e a regularização de 

diversas escolas públicas, junto ao CEE, pois é condição é um dos requisitos para 

credenciamento e funcionamento de uma escola (CEE/PA nº 01/2010). 

Aqueles com formação anterior a essa lei recebiam seus certificados de habilitação 

ao exercício da atividade das instituições que ofereciam o curso; porém, após a recente 

aprovação da Deliberação nº 16, em complemento às 20 áreas do ensino técnico-

profissionalizantes estabelecidas pela LDB, definiu-se que, para o exercício da função de 

secretário escolar, é necessário o diploma do curso de técnico em secretaria escolar 

(BRASIL, 1996). 
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Assim, o “Curso de Secretariado Escolar objetiva preparar o profissional para 

cumprir suas funções na unidade escolar, a partir de princípios gerenciais que assegurem a 

eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos” (EGPA, 2013, p. 2).  

Neste contexto, a presente pesquisa aborda o seguinte questionamento: Qual é a 

percepção do egresso do Curso de Secretariado quanto à efetividade do curso para sua 

formação e atuação profissional?  

Como objetivo geral, optou-se por analisar a eficiência do curso de Secretariado 

Escolar da EGPA, junto aos egressos, quanto à efetividade do curso para a sua formação e 

valoração da função no exercício da identidade profissional. Os objetivos específicos 

foram: a) apresentar o papel do profissional de secretariado escolar; b) estudar a eficiência 

da educação profissional c) analisar a percepção dos egressos sobre a eficiência do curso 

Técnico em Secretaria Escolar da EGPA. 

 O presente artigo foi estruturado em cinco seções. A primeira seção trata da introdução 

com a apresentação da problemática da pesquisa, do objetivo geral e dos específicos. Na 

segunda seção, o referencial teórico com apresentação do Papel profissional de 

Secretariado e a Eficiência e Efetividade na Educação Profissional. Na terceira seção, trata-se 

da metodologia de pesquisa. Na quarta seção, apresentou-se a análise e discussão dos 

resultados da pesquisa e na quinta seção, são apresentadas as considerações finais.  

 

1 O PAPEL DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO  

A origem da profissão de Secretariado ainda é incerta. Sabe-se que, nas civilizações 

antigas, através dos escribas se desenvolviam atividades como ler, escrever, calcular, 

arquivar, redigir, executar ordens, obrigando-se a manter sigilo sobre dados que tinham 

acesso. Foram designados secretários e exerceram importante papel na administração 

pública (NATALENSE, 1998).  

Para a autora, essas pessoas, por pertencerem às civilizações mais modernas, foram 

os primeiros secretários da história. Tendo o conhecimento e o poder, seus registros eram 

merecedores de confiança.  

A função de Secretariado já venceu muitos desafios, participando de mudanças 

importantes no cenário organizacional mundial, sempre se adaptando às inovações no 

mundo do moderno. As lutas e ações sindicais ocorridas no Brasil foram muito intensas. 

As conquistas adquiridas são resultantes de um movimento empenhado, composto pela 

categoria, pelos representantes e dirigentes das associações dos sindicatos, dos 

organizadores, professores e alunos, enfim, dos profissionais como um todo. 

Desta forma, os Cursos de Secretariado Escolar devem proporcionar aos formandos 

uma formação crítica e abrangente, através de conhecimentos gerais que atendam as 

expectativas organizacionais e profissionais. Preparando o profissional para atender a sua 

adaptação, enfrentar desafios, cobranças e constantes mudanças no mundo da educação.  

Além de, no exercício da profissão, atuarem eticamente, respeitando a si próprio, a 

categoria, a organização e a sociedade (GAMA e CARVALHO, 2010). 

É através do secretário escolar e de sua organização, que a escola tem acesso a 

dados estatísticos de aprendizagem, sociais, familiares e sociais de seus/suas educandos/as, 
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sendo que esta organização deve ser de fácil acesso a todos/as os membros da escola com a 

devida identificação destes documentos, não basta limpar, inventariar e organizar, é 

também fundamental reinstalar a informação a partir de uma nova organização, para que o 

acervo e a conservação condignos sejam possibilitados (MEDEIROS e HERNANDES, 

2006). 

Araújo, et al., (2014) concebem que a situação do secretário escolar após a recente 

aprovação da Deliberação nº. 16, em complemento às 20 áreas do ensino técnico 

profissionalizante, estabelecidas pela LDB, definiu-se que para o exercício da função de 

secretário escolar é necessário o diploma do curso de técnico em Secretaria Escolar ou de 

licenciatura plena em Pedagogia (qualquer área) ou de pós-graduação lato sensu de 360 

horas em universidade credenciada. 

Disso decorre Frigotto (2009; 2007) onde afirma que a educação politécnica ou 

tecnológica necessita desenvolver, mesmo numa realidade que lhe é adversa, uma 

formação científica, técnica e política cujo conteúdo, método e forma expressem uma 

direção antagônica à perspectiva de subordinação unidimensional às relações sociais e 

educativas capitalistas. Isso, contudo, não pode ser decorrente de uma doutrinação, mas por 

aquilo que Gramsci (1978) aponta como elevação moral e intelectual das massas.  

Para Ruffo (2014) o secretário escolar é um profissional essencial para o 

estabelecimento de ensino, o seu papel hoje é de Gestor Administrativo. Suas atribuições 

compreendem atividades essenciais como: indicar aos gestores (diretores) decisões a serem 

adotadas; receber a comunidade; analisar os documentos dos alunos e averiguar se há 

irregularidades; estabelecer ação conjunta com a orientação pedagógica e demais setores. É 

ele que juntamente com seus gestores, responde administrativamente e legalmente pela 

documentação escolar, além de ser o elo entre a administração e a equipe pedagógica.  

Partindo desta premissa, o secretário escolar é o responsável por planejar, 

coordenar e executar as ações da secretaria da escola, respondendo por suas imputações de 

modo a assegurar o mais perfeito e regular desenvolvimento dos trabalhos administrativos, 

dentro dos prazos estabelecidos. 

Assim, a EGPA, tem o desafio de buscar uma forma de fazer a articulação do 

projeto político pedagógico com a qualificação inicial mais elementar até as formações de 

nível mais elevado que a mesma oferece (FIDALGO, 2007).  

O autor compreende o significado de qualificação como uma relação social que faz 

a diferença a partir do olhar que se tem sobre a formação das pessoas, da formação do 

trabalhador é um fato de relação social que indica que não se pode construir uma atividade 

de formação, ou um curso de formação, ou um programa de formação, ou até mesmo um 

projeto político pedagógico sem considerar a forma que o trabalhador está inserido na 

cadeia produtiva, no processo de decisão, ou no processo de acompanhamento de um 

determinado setor público.  

Na qualidade de profissional que trabalha diretamente com a clientela da escola 

externa (aqueles que compram os serviços da escola) e interna (os colaboradores dentro da 

escola) precisa evidenciar o bom atendimento, que desde aí ou a partir daí caberá causar a 

boa impressão da escola (nunca haverá um segundo momento para você causar uma 
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primeira boa impressão) e uma série de qualidades pessoais e profissionais como iniciativa, 

dinamismo, segurança, estabilidade emocional, bom senso, cooperação, honestidade, 

respeito, discrição, organização, liderança, atenção, cortesia, responsabilidade e 

humanização (RUFFO, 2014).  

Além disso, Maccari (2010) incluem traços de personalidade e caráter que definem 

comportamentos nas relações sociais de trabalho, como: capacidade de iniciativa, 

comunicação, disponibilidade para inovações e mudanças, assimilação de novos valores de 

qualidade, produtividade, competitividade, saber trabalhar em equipe, ser capaz de decidir 

problemas e desempenhar trabalhos novos e diversificados. 

Como tal deve-se valorizar e investir em políticas de formação e aperfeiçoamento 

para quem demanda responsabilidades e autoridade na escola. Na hierarquia administrativa 

dos estabelecimentos de ensino, o secretário vem logo depois do diretor. Ele orienta e 

organiza todo o setor administrativo, assina documentos e responde pela escola em 

diversos assuntos. Por isso, é importante aperfeiçoar o trabalho desse profissional (SIMÃO 

e NETO, 2008).  

Não investir em formação significa perda de competência e qualidade, é necessário 

formar pessoas que, como já dizia John Dewey, queiram “aprender a aprender” para agir 

com autonomia e responsabilidade, e isso “exige que elas desenvolvam a sensibilidade, a 

capacidade de apropriarem-se desse conhecimento e de dar a ele aplicabilidade” 

(CORTELLA, 2010, p.35). 

Atualmente, o profissional da Secretaria Escolar deve estar preparado para a 

utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação. É, também de suma 

importância estar sempre se atualizando através de cursos, palestras, seminários, entre 

outros, para o bom desempenho de suas atividades. 

Destacando-se que a Secretária Escolar é parte fundamental da engrenagem 

educacional, pois, o primeiro contato que os pais fazem com a escola é feito pessoalmente 

ou através de telefonemas atendidos pela Secretária Escolar. Caberá ao secretariado, 

“encantar” os pais (clientes) e isto significa conquistar o respeito e a credibilidade do seu 

cliente. 

 

2 EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Para Minayo (2011) o conceito de eficiência tem origem da noção de otimização 

dos recursos disponíveis, na obtenção a custo mínimo possível o máximo de benefício. A 

eficiência é fundamental para o desenho da avaliação de políticas públicas. Os critérios de 

eficiência estabelecem, no processo avaliativo, quais as características esperadas dos 

processos e/ou dos resultados das políticas públicas. (RUA, 2000). 

Para os autores, eficiência é fazer certo um processo qualquer.  Ser eficiente é fazer 

mais com menos. Complementando essas ideias, podemos dizer que eficiência é o meio de 

fazer certo um processo correto de boa qualidade, em curto prazo, com o menor numero de 

erros. 

Para Ciavatta e Ramos (2011) a integração entre o ensino médio e a educação 

profissional é algo mais amplo que relacionar processos formativos próprios em um 
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mesmo currículo. O sentido atribuído pelas autoras compreende a integração como 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. 

Desta forma, a educação profissional é um direito dos trabalhadores, não é um 

favor, não é uma dádiva, é um direito que consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LEI Nº 9.394/96), portanto é obrigação do Estado assegurar um processo de 

qualificação para os trabalhadores que os valorize, que os qualifique e os promova. 

Para Araujo (2007) a EGPA, enquanto agente de formação, assume o compromisso 

com a formação contínua dos trabalhadores, o que pressupõe o compromisso com uma 

formação sem fim, sem limites, que aconteça durante toda a vida, visto que somos seres 

inacabados.  

A ampliação dos horizontes, ampliando a formação do nosso ser, não importando a 

idade, a função ou a escolarização pois não existem limites para aprender e desenvolver-se. 

Essa ideia pressupõe a compreensão de que a aprendizagem é dinâmica, vinculada à 

realidade, sendo esta o ponto de partida para a busca do conhecimento e não o de chegada; 

ou seja, a aprendizagem deve se opor a ideia de conformação ou ajustamento (ARAÚJO, 

2007).  

Nascimento (2014) destaca que a proposta do ensino médio integrado apresenta 

outro direcionamento para o ensino médio com o objetivo de superar a dualidade 

educacional. Neste Minayo (2011) sentido, torna-se necessário compreender a concepção e 

os propósitos do ensino médio integrado à educação profissional. 

As políticas de ensino médio integrado à educação profissional, em vigor, são 

expressas em documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o 

Decreto 5154/2004. A Lei nº 9394/1996 estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). A seção IV – A da LDB trata especificamente da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, na qual dispõe no seu artigo 36-B, inciso I, que a educação 

profissional técnica de nível médio será desenvolvida articulada com o ensino médio.  

O artigo 36-C prevê que:  

 
“A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no 

inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: I - 

integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno.” (BRASIL, 1996). 

 

A partir desses documentos oficiais que embasam a política de educação 

profissional na atualidade, percebe-se um alinhamento com a concepção de ensino médio 

integrado que articula formação geral e profissional no ensino médio, a partir de uma 

formação humana que associa trabalho, cultura e ciência, superando a divisão entre 

trabalho manual e intelectual. 

O educando, enquanto servidor público tem responsabilidades com sua própria 

formação, mas também com a construção de um estado democrático. Em função disso 
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deve se comprometer com sua qualificação e entende-la como um processo sem fim, 

articulando seu processo de formação ao projeto de melhoria da gestão pública (ARAUJO, 

2007; FIDALGO, 2007). 

Neste sentido, na avaliação da efetividade, há a necessidade de demonstrar os 

impactos ou resultados encontrados na realidade social que estão relacionados a uma 

política em particular. A avaliação da eficiência resulta da relação entre o esforço 

empregado na implantação de uma política e os resultados alcançados. (NASCIMENTO, 

2014; ARRETCHE, 2009). 

Para e Nascimento (2014) o termo efetividade capta os efeitos de um projeto ou 

programa e tem por objetivo aferir as mudanças quantitativas e qualitativas promovidas 

pela intervenção. O termo efetividade é fundamental para o desenho da avaliação de 

políticas públicas. Os critérios de eficiência estabelecem, no processo avaliativo, quais as 

características esperadas dos processos e/ou dos resultados das políticas públicas. (RUA, 

2009). 

Assim, na EGPA defende-se que não se pode ter a preocupação somente em formar 

um trabalhador para fazer apenas algo que seja necessário para o momento, para o agora; 

ele deve buscar uma formação para toda vida.  

As possibilidades educativas da EGPA são orientadas por um compromisso com a 

formação continua e ampla dos trabalhadores. Seu horizonte é de uma sociedade 

radicalmente democrática e solidária em que está organizada 

 

3 METODOLOGIA 

O suporte teórico metodológico adotado nesta pesquisa é de abordagem quanti-

qualitativa. Essa abordagem busca complementar a convergência ou a triangulação, no 

sentido de sobrepor enfoques e em uma mesma pesquisa mesclar diferentes facetas do 

fenômeno de estudo.  

Quanto aos objetivos de pesquisa mostra-se como exploratória-descritiva (Gil, 

2010; Collado e Sampíere, 2014), pois busca especificar propriedades e características 

importantes de qualquer fenômeno que se analise, descrevendo o objeto de investigação 

quanto às percepções dos egressos sobre o curso de secretariado e sua eficiência.  

Também, pode-se considerar uma pesquisa bibliográfica, que, conforme, Marconi e 

Lakatos (2010, p.166), “abrange a bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

estudado, como publicações avulsas, revistas, livros, entre outros”. Fez-se necessários o 

uso de recursos e de técnicas estatísticas, porcentagem, média, desvio-padrão, coeficiente 

de correlação, entre outros.                                                                                                                                     

O universo da pesquisa foram 57 egressos concluintes da primeira turma em 2015, 

do curso de Secretariado da EGPA. Desta forma, a amostra de pesquisa se caracteriza 

como amostra não probabilística, a qual totaliza 25 egressos que responderam o 

instrumento de coleta de dados no perido estipulado para respostas. O total de respondentes 

foram os sujeitos da pesquisa, que corresponde a 43% do universo da pesquisa.  

A coleta de dados deu-se por meio de questionário, elaborado, validado por expert 

da área e aplicado, buscou-se o levantamento da percepção dos egressos sobre a eficiência 
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do curso Técnico em Secretaria Escolar ofertado pela EGPA quanto a efetividade do curso 

para a sua formação e eficiência ao trabalho. 

O instrumento está estruturado em dois blocos de questões: o primeiro trata do 

perfil socioeconômico (múltipla escolha) e o segundo está construído por meio de 

afirmações com grau de concordância, variando entre 1 (um) (discordo totalmente) e 5 

(cinco) (concordo totalmente), numa escala de Likert, onde se averiguaram as percepções 

do universo sobre as variáveis: empregabilidade e efetividade do referido curso.                

A aplicação desta técnica de pesquisa se deu por plataformas digitais com link 

disponibilizado por e-mail aos alunos egressos. Os sujeitos de pesquisa puderam responder 

ao questionário que ficou disponível virtualmente no período de 30 de outubro a 04 de 

novembro de 2017.  

Assim, após a coleta, os dados foram tratados por meio de estatística descritiva com 

a adoção de porcentagem (MARCONI e LAKATOS, 2010). Também utilizando-se a 

análise do conteúdo (BARDIN, 2011).  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  Na pesquisa realizada com os egressos do curso Técnico em Secretaria Escolar da 

EGPA, a amostragem atingiu 43%. Essa porcentagem nos permite inferir confiabilidade e 

validade de resultados (SAMPIERE et al. 2006), pois permite identificar o processo de 

tomada de percepções de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e, sem dúvida, a amostra 

selecionada obedece a critérios de pesquisa. 

  Nesse sentido, as dificuldades para ampliação do tamanho da amostra foram 

esperadas, pois o EGPA não possui um sistema de acompanhamento de egressos e os 

dados dos alunos no sistema ficam defasados com facilidade, tendo em vista a troca de e-

mail e telefones móveis constantes.  

  Os egressos que constituíram a amostra foram os que responderam no prazo 

estabelecido por esta pesquisa do questionário online disponibilizado, impactando de 

forma direta na amostra. 

  Após aplicação do questionário junto aos egressos do Curso de Técnico em 

Secretaria Escolar da EGPA, as discussões serão apresentadas em dois blocos. O primeiro 

trata do perfil demográfico desse profissional, o segundo aborda a percepção dos egressos 

sobre a eficiência formativa do curso e sua relação com o campo de atuação.  

4.1 Características demográficas dos egressos  

Conforme Tabela 1, podemos observar o perfil do egresso dos cursos de Técnico 

em Secretaria Escolar da EGPA analisados, de acordo com a amostra. De forma geral o 

perfil dos egressos é composto por uma maioria de mulheres (68%), a faixa etária varia em 

sua maioria entre 35 e 50 anos, quanto ao estado civil os egressos caracterizam com 76% 

entre solteiros, divorciados e outros.   

A maior parte dos egressos (59,1%) possuem tempo de serviço entre 6 e 10 anos, 

possuindo ensino médio completo (60%) com 40% buscando formação superior.  
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Aprofundando as análises, os resultados identificam que o curso Técnico em 

Secretaria Escolar da EGPA é procurado em sua maioria por mulheres. Percebe-se que 

uma grande parcela dos egressos. Os indicadores comprovam que ao tratar da idade dos 

egressos, comprova-se que 8% deles estão com menos de 35 anos, 36% entre 35 e 40 anos, 

20% entre 41 e 45 anos, 32% entre 46 e 50 anos e 8% com mais de 50 anos. Observa-se 

que uma pequena parcela dos egressos está abaixo dos 35 anos, verificando que a maioria 

está entre 35 e 40 anos de idade. 

 

Tabela 1 – EGPA - Perfil demográfico dos egressos do curso Secretariado Escolar, turmas 2015 e 

2016. 

Discriminação Indicadores (%) 

SEXO 
Masculino 32% 

Feminino 68% 

IDADE 

< 35 8% 

35 a 40 36% 

41 a 45 20% 

46 a 50 32% 

>50 8% 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 36% 

Casado 24% 

Separado 24% 

Outros 16% 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

< 5anos 13,6% 

6 a 10 anos 59,1% 

21 a 25 anos 9,1% 

26 a 30 anos 13,6% 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

Ensino médio 

completo 

60% 

Ensino superior 

incompleto 

12% 

Ensino superior 

completo 

28% 

Fonte: Construções de dados da pesquisadora (Nov. 2017) 

 

Concorda-se com Ferretti (2007) que uma ação formativa, em princípio, não requer 

apenas que o Estado cumpra a importante função de não apenas prover cargos que 

permitam a prestação de serviços, mas de fazê-lo com pessoal preparado. Em princípio, 

não apenas em termos de valorização da carreira profissional do servidor público, mas 

também pelos seus desdobramentos do ponto de vista pessoal como é a preocupação da 

EGPA.  

Os egressos casados e divorciados são 24% respectivamente. Já os solteiros, com 

36%, são a maioria. Estando 16% dos egressos em outras situações de estado civil. Ao se 

tratar do tempo de serviço, 59,1% dos egressos possuem de 6 a 10 anos de tempo laboral, 

9,1% com 21 a 25 anos laborais, 13,6% com 26 a 30 anos. Verifica-se que grande parte dos 

egressos são solteiros e/ou divorciados. 40% dos egressos buscaram formação superior 

aprimorando seus conhecimentos em diversas áreas.  
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Destaca-se que o desenvolvimento profissional se mostra presente entre os 

egressos. Tal postura infere trazer cenários positivos para o continuo de crescimento 

profissional dos egressos. Pode-se inferir que a continuidade dos estudos não se afigura 

como caminho imediato para a maioria, o desejo de trabalhar ou de melhorar 

profissionalmente para os já inseridos no mercado torna-se mais urgente, com a percepção 

do iminente desemprego ou da precariedade ocupacional (ARAUJO, 2007). 

4.2 Percepção dos egressos sobre a eficiência do curso Técnico em Secretaria Escolar 

da EGPA 

  Quanto a eficiência do curso Técnico em Secretaria Escolar da EGPA, o 

questionário conteve perguntas cujas respostas consideram a percepção do egresso em 

relação as disciplinas, aos saberes técnicos e práticos apresentados,  qualificação e 

conhecimento técnico dos professores, avaliação sobre estágio, contribuições e eficiência 

do referido curso.  

  Todas as perguntas foram compostas de uma afirmação e uma escala na qual o 

egresso deveria marcar sua opinião. Um dos pontos fundamentais para o entendimento 

das questões relativas à esta parte do questionário é o conceito de percepção e eficiência.  

  Nesta pesquisa se concebe por eficiência uma medida normativa da utilização dos 

recursos nesse processo. Enquanto, percepção é o processo pelo qual os indivíduos 

organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu 

ambiente. Embora a percepção tenha uma definição voltada para os órgãos dos sentidos, ou 

seja, para a interpretação de fatos concretos, a Psicologia considera este termo para os 

estudos do comportamento, pois o comportamento das pessoas é baseado na interpretação 

que fazem da realidade e não na realidade em si.  

  Assim, analisando a percepção dos egressos sobre as variáveis referente ao objeto 

desta pesquisa, a questão 2.1 sobre a percepção do nível das disciplinas no curso de 

Secretariado proporcionaram um processo de aprendizagem, priorizando a formação social 

profissional dos egressos e questão 2.2 como os egressos avaliam os saberes técnicos 

apresentados no referido curso, apresentam os seguintes resultados (Gráficos 1 e 2). 
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Gráfico 1: Nível das disciplinas                            Gráfico 2: Saberes técnicos e práticos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

   

  Conforme gráfico 1, quanto ao nível das disciplinas ofertadas pelo curso de Técnico 

em Secretaria Escolar da EGPA, 64% dos egressos entendem que é eficiente, 8% bastante 

eficiente e 28% parcialmente eficiente. Quanto aos saberes técnicos e práticos que o 

curso propõe, 68% dos egressos dizem ser eficiente, 12% bastante eficiente, 16% 

parcialmente eficiente e 4% pouco eficiente.  

  É importante ressaltar que a efetividade de um curso técnico como o da EGPA diz 

respeito, portanto, à implementação e ao aprimoramento de objetivos, independentemente 

das insuficiências de orientação e das falhas de especificação rigorosa dos objetivos 

iniciais declarados em sua proposta política e pedagógica. 

  Neste sentido, os níveis das disciplinas e os saberes práticos do Curso de Técnico 

em Secretaria Escolar da EGPA em sua efetividade podem ser considerados ainda como a 

avaliação de um dado processo para identificação do alcance ou não de seus objetivos, 

além do impacto causado por seu processo de efetividade no que diz respeito à 

capacidade de se promover resultados pretendidos. 

  Identifica-se que 72% dos egressos consideram eficiente o nível das disciplinas do 

curso de secretariado que está que são distribuídas em quatro semestres e contempla 

conteúdos que permitem ao técnico adquirir conhecimentos e competências para atuar em 

estabelecimentos de ensino, nas modalidades previstas na LDB. 80% acham eficiente o 

saber técnico e prático do referido curso. 20% chamam a atenção que algo deve ser 

melhorado neste aspecto.  

  Os resultados demonstram que o curso efetiva importância para a qualificação, 

saberes e práticas do profissional de secretária escolar, para atender as exigentes 

demandas do mercado de trabalho, mas que devem melhorar.   

  Ao tratar da percepção de satisfação e avaliação da qualificação/conhecimento 

técnico dos professores do Curso de Secretariado da EGPA nas perguntas 2.3 e 2.4 do 

questionário, 76% acham eficiente, 4% bastante eficiente e 20% parcialmente eficiente  

em relação satisfação com o curso (Gráfico 3). 40%  eficiente, 28% bastante eficiente e 

32% parcialmente eficientes com relação a eficácia dos professores do curso (Gráfico 4).  
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Gráfico 3: Satisfação com o curso               Gráfico 4: Qualificação/conhecimento técnico dos professores                      

       Identifica-se pelos resultados que 80% dos egressos acham eficiente o referido 

curso, sendo que 68% manifestam que os professores do curso possuem 

qualificação/conhecimento técnico para ministrarem as disciplinas do curso de 

Secretariado da EGPA, corroborando com os resultados do gráfico 1. Ressalta-se que 32% 

dos egressos estão parcialmente satisfeitos quantos ao aspecto de qualificação e 

conhecimentos do corpo docente do curso.  

            A EGPA, conforme Araujo (2007) considera como sujeitos da prática pedagógica 

os educadores, que devem ser reconhecidos como seres dinâmicos e ativos nos processos 

de ensino e aprendizagem. Requerendo dos professores competência técnica a que 

pressupõe o domínio dos saberes específicos da área de conhecimento, os saberes didáticos 

específicos de educação de adultos e de educação profissional e os saberes que permitam 

uma ação reflexiva.  

Por sua vez, o educando-servidor-público, tem responsabilidades com sua própria 

formação, mas também com a construção de um estado democrático. Em função disso na 

percepção dos egressos a seleção de professores para atuarem no curso de Secretaria 

Escolar da EGPA deve melhorar.     

É importante destacar que a pesquisa com egressos do curso Técnico em Secretaria 

Escola da EGPA pode clarificar as fragilidades da formação oferecida comparadas às 

exigências do mercado de trabalho, bem como, apontar pontos positivos da formação que 

devem ser mantidos e consolidados, o que facilita a avaliação da efetividade do curso. 

Nesse contexto a relação da formação profissional e efetividade dessa formação se 

dão no espaço para a reflexão sobre as reais condições para se oferecer uma formação 

profissional que não somente se faça capaz de seguir a atualização do conhecimento 

técnico e científico, mas, ainda, que responda às vigentes demandas políticas e sociais. 

Para tornar possível esta formação, mudanças na grade curricular e no projeto político 

pedagógico do curso da área técnica de secretaria escolar devem ser discutidas e 

implantadas, ainda que em delongado processo. 

Quanto a pergunta 2.5 que trata do estágio no curso Técnico em Secretaria Escolar, 

72% dos egressos percebem eficiente, 8% bastante eficiente e 20 parcialmente eficiente 

(Gráfico 5).  
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Gráfico 5: Nível das disciplinas     

            O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório do curso de 

Secretaria Escolar do EGPA, com 150h. Este estágio visa à implementação do desempenho 

profissional do aluno-servidor-público por meio da experiência e vivência das práticas de 

Secretariado em campo, proporcionando ao aluno aproximação à realidade na qual atuará.   

Estes resultados são consoantes a percepção dos egressos à pergunta 2.6 quanto ao 

grau de contribuição do curso no enfrentamento de dificuldades para a prática laboral, onde 

72% percebem eficiente, 8% bastante eficiente e 20% parcialmente eficiente (Gráfico 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Saberes técnicos e práticos 

 

É importante destacar que as possibilidade educativas da EGPA são orientadas por 

um compromisso com a formação contínua e ampla dos trabalhadores alinhada a formação 

que interessa aos trabalhadores e ao projeto de gestão pública democrática e participativa.  

Quanto a questão aberta 2.7 que identifica as sugestões dos egressos para melhoria 

do Curso de Secretariado da EGPA, buscou-se convergir as percepções dos egressos. As 

principais sugestões relacionam que o curso deve ter mais aulas práticas, as disciplinas 

devem está voltadas mais para a área técnica, do que pedagógica e que os professores do 

curso sejam melhores qualificados, nos sentido de conhecerem os processos protocolares e 

burocráticos do governo, em especial das escolas.  

Outras sugestões como a figura de um coordenador pedagógico no curso e ainda 

rever a estrutura curricular, inserindo disciplinas menos voltadas para gestão educacional e 

inserir disciplinas que tenham a ver com o cotidiano real de uma secretaria escolar 

(estatística, escrituração, arquivologia, legislação, entre outros) bem como, maior carga 

horária de estágio supervisionado. 

As sugestões dos egressos possibilita uma reflexão de buscar reconhecer outras 

possibilidades de integração e organização curricular que melhorem a formação dos 
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egressos para a função de secretária escolar, sendo este um desafio que precisa ser 

assumido pela EGPA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise do objetivo geral da pesquisa, observa-se que este estudo permitiu 

investigar a percepção dos egressos do curso de Secretaria Escolar da EGPA, quanto à 

eficiência do mesmo para a formação e valoração da função no exercício da identidade 

profissional. 

Desta forma, a EGPA, enquanto agente de formação, assume o compromisso com a 

formação do educando-servidor-público, o que pressupõe o comprometimento com uma 

formação contínua, respeitando os limites para o saber do trabalhador.  

Ao identificar os principais pontos de percepção sobre a eficiência de formação, na 

visão dos egressos, a partir do curso de Secretaria Escolar, constata-se que possuem um 

perfil de maturidade e vivências com prática laboral considerável e motivador para o 

crescimento profissional.   

Deve-se ainda evidenciar que o elemento de formação continuada desses egressos 

está presente e se concretizando. Ao abordar os pontos de percepção dos egressos, tem-se 

que houve a uma necessidade de melhor formação técnica de qualidade que conceba o 

cotidiano de uma Secretaria Escolar.  

Outro ponto é o grau de eficácia dos professores formadores no curso atrelado ao 

impulso para vencer os grandes desafios do ambiente laboral, que se mostra presente nos 

Egressos. Dentre as limitações da pesquisa, acredita-se que a amostra foi satisfatória, 

possibilitando fazer generalizações, confiáveis e válidas para responder a questão e 

objetivos da pesquisa.  

Com isso, sugere-se que sejam feitas aprimoramento do curso Técnico em 

Secretaria Escolar da EGPA identificando elementos que dificultam o profissional a 

assumir postos de secretaria, verificando a possibilidade de inserir os pressuposto de 

sugestão dos egressos. 

 

REFERENCIAIS 

ARAÚJO, L. A.; GUEDES, J. X., DE ARAUJO, R. M. Formação e empregabilidade: a 

percepção do egresso do curso de bacharelado em secretariado executivo. Revista  

UNIABEU.  Belford Roxo   V.7  Número 16. p. 259-285.  maio- agosto 2014. 

ARAUJO, R. M. L. Estratégias de formação inicial e continuada de servidores 

públicos. In: EGPA. Projeto político pedagógio.PPP/Escola de Governo do Estado do 

Pará. Belém: EGPA, 2007. 

ARRATCHE, Marta T. S. Tendências no Estudo sobre Avaliação. In Avaliação de 

políticas sociais: uma questão de debate/ Elisabeth Melo Rico (Org.)- 6 ed. – São Paulo: 

Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 2009. 



 

 

15 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229 p. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

Educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio. Brasília: 

MEC, 2007b. Disponível em: . Acesso em: 15 nov. 2017. 

______. Ministério da Educação. Brasil profissionalizado. Disponível em: . Acesso em: 

14 nov. 2017. 

_____.Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 1996. 

CIAVATTA, M.; RAMOS, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil Dualidade 

e fragmentação. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 5, n. 8, p. 27-41, jan./jun. 2011. 

COLLADO, C. F.; SAMPÍERI, R. H. Metodologia de la investigacion. Mcgraw-Hill. 

5ªed. 656p. 2014.  

 

CORTELLA, M. S. Qual é a tua obra? inquietações propositivas sobre 

gestão,liderança e ética. Petrópolis,RJ:Vozes,2010. 

FERRETI, C. J. A formação de servidores públicos, a valorização profissional e o 

compromisso com a formação humana. In: EGPA. Projeto político 

pedagógio.PPP/Escola de Governo do Estado do Pará. Belém: EGPA, 2007. 

EGPA. Relatório de atividades exercício 2016. Disponível em: <http//www. 

relatorio_final_egpa_2016-pdf.pdf> Acesso em: 02 de novembro de 2017. 

______. Projeto político de curso.PPC/Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará. Belém: EGPA, 2013. 

______. Normas para elaboração de artigo científico. Instituto Formação Profissional e 

Superior da EGPA-ISEG. Coordenação de Pós-Graduação- CPOS. p. 1 -12. S/d.  

 

FIDALGO, F. S. Referências para a formação profissional de servidores públicos. In: 

EGPA. Projeto político pedagógio.PPP/Escola de Governo do Estado do Pará. Belém: 

EGPA, 2007. 

 

FRIGOTTO, G. Teoria e práxis e o antagonisimo entre a formação politécnica e as 

relações sociais capitalistas. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 7,suplemento, p. 67-

82, 2009. 

________. Política de capacitação do servidos público: uma alternativa metodológica 

à doutrina neoliberal. In: EGPA. Projeto político pedagógio.PPP/Escola de Governo do 

Estado do Pará. Belém: EGPA, 2007. 

GIL, A. C.. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010 – p. 183.  



 

 

16 

 

GRAMSCI. A. Os intelectuais e a organização da cultura. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1979.  

MACCARI É. et al. A formação do profissional em Secretariado Executivo no mercado de 

trabalho globalizado. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 

69-89, jan./jun. 2010 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnica de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARINHO, A.; FAÇANHA, L. O. Programas Sociais: Efetividade, Eficiência e Eficácia 

como dimensões operacionais da avaliação. Texto para discussão nº 787 – IPEA. Rio de 

janeiro: 2001. 

MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da secretária. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

MINAYO, M. C. de S..  Importância da Avaliação Qualitativa combinada com outras 

modalidades de Avaliação. Sau. e Transf. Soc., ISSN 2178-7085, Florianópolis, v.1, n.3, 

p.02-11, 2011. 

NASCIMENTO, S. V. Avaliação da política pública de educação profissional. 

Dissertação 2014.  96  f.  Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração,  

Salvador,  2014. 

NATALENSE, L. A secretária do futuro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998 – p. 103. 

RUFFO, R. O papel do secretário(a) escolar. Portal da educação. Disponível em: 

>https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/o-papel-do-secretarioa-

escolar/57450> Acesso em: 28 de outubro de 2017. 

RUA, M. G.. Políticas Públicas. Florianópolis – Departamento de Ciências da 

Administração/ UFSC; [Brasília]:CAPES: UAB, 2009. 

SAMPIERE, R. H. COLLADO, C. F.; LUCIO, P. B. Metodologia da pesquisa. Mc Graw 

Hill. 3ª ed. 2006. 

SIMÃO, M. L.; NETTO, F. F. Gestão escolar sob novos paradigmas: o papel do secretário 

escolar como agente ativo o processo de transformação das escolas. UNICENTRO - 

Revista Eletrônica Lato Sensu ISSN: 1980-6116. Ed.5 – 2008. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/o-papel-do-secretarioa-escolar/57450
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/o-papel-do-secretarioa-escolar/57450

