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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo fornecer sub 

sídios para que se possa verificar a conveniência e a 

oportunidade da implantação de um Centro de Orientação 

Educacional na Faculdade de Educação da Universidade do 

Amazonas. 

É trabalho de natureza nao fundamenta-

do na análise de textos legais, documentos oficiais e li-

teratura especializada, procurando situar a Orientação 

Educacional no sistema educacional brasileiro de acordo 

com as Reformas de Ensino o~orridas no período entre 

1942 e 1971, como subsidio ã compreensão do estágio em 

que se encontra a Orientação nos dias atuais. 

Procura-se refletir sobre a necessidade e impor

tância dos Serviços de Orientação e Assistência aos estu

dantes de 39 grau, como decorrência da precariedade e 1n-

suficiência desses serviços nos graus antecedentes e em 

vista da atual estrutura universitária que, com a adoção 

do regime de creditos e as exigências curriculares, tor

nou a vida acadêmica complexa, dificultando ao aluno a 

compos1çao do currículo escolar, 
~ 

sem o auxilio ~a orienta 

çao. 

Com base nas diversas experiências que estao sen 

do realizadas nas Universidades brasileiras, são apresen

tadas sugestoes que poderão ser aproveitadas para a 1m

plantação do Centro de Orientação Educacional na Universi 

dade acima referida, com a estrutura que se julgou melhor . 

para a realidade regional e local. 

Finalmente, são consideradas algumas implicações 

que a criação do Centro poderá trazer ã Universidade do 

Amazonas e ã Faculdade de Educação, perfeitamente passí

veis de serem solucionadas. 
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RÉSUMÉ 

Cette etude a pour objectif donner des subsides 

pour qu'on puisse verifier la convenance et l'opportunite 

de l'implantation d'un Centre d'Orientation Educationelle 

a la "Faculdade de Educação da Universidade do Amazonas". 

C'est un travail non-empirique, 

se de textes legau~ documents officiels 

fonde sur l'anal~ 

' et litterature 

specialisee, essayant de situer l'Orientation Educationelle 

dans le systeme educationel bresilien, selon les Reformes 

de l'Enseignement qui ont eu lieu ' ã la periode de 1942 a 

1971 comme subside ã une comprehension du stade auquel se 

trouve l'Orientation d'aujourd'hui. 

On essaye de reflechir sur le besoin et l'impor-

tance des Serv-ices d'Orientation et Assistence aux étudiants 

du 3 eme degre comme consequence de la precarite et insuf

fisance de ces services aux degres precedents et en vue de 

la strueture universitaire actuelle. Avec l'adoption du 

regime d~ credits et des exi~ences curriculaires, la V1e 

academique ' est devenue complexe en apportant des difficul

tes ã l'etudiant pour organiser son curriculum scolaire, 

sans l'aide de l'orientation. 

Fondees surles diverses experiences realisees 

dans les universites bresileennes on presente des sugges

ti o n s q ui p o u r r o n t ê t r e u t il i s e e s da n s -1 ' i m pIa n t a t i o n d u 

Cen t re d' Orient a ti on Educa t i onnel ã la "Uni ver s i dade do Ama 

zonas" avec la structure qu'on a jugee la meilleure pour 

la realite regionale et locale. 

Enfin, on considere quelques implieations que la 

c r e a t i o n d'u C e n t r e p o u r r a a p p o r t e r ã 1 a " Uni ver s i d a de d o 

Amazonas" et ã la "Faculdade de Educação", parfaitement 

passibles d'être resolues. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema educacional como um subsistema que se 

insere numa realidade mais vasta - a sociedade ou sistema 

societal - não pode ". ser desl"igado do contexto político, so 

cial, econ~mico e cultural d; qual faz parte. 

O problema educacional" ~ de ordem estrutural e co 
, 

mo tal nao pode ser analisado apenas em seus aspectos peda - . 
gOg1COS. 

Nos dias de hoje, .a educação ê considerada como 

uma atividade de " grande importâncla, ligada ao processo de 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo encontra-se defasada e dis 

tante da possibilidade de responder às exigencias desse de 

serivolvimento. 

Segundo Abre"ú (1967): tiA densa problemática de" 

nossa educação há de ser (assim) solucionável tanto quanto 

inserida adequadamente ao nosso projeto global de desenvol 

vimentotl. Ci ) 

O tempo atual caracteriza-se por uma exigencia de 

educação ímpar na história. Vários fatores a condicionam, 

entre outros: a expansão demográfica, a cresce~te indus-

trialização, o avanço tecnológico e o desenvolvimento eco

n~mico acelerado. 

Tais fatores determinaram, nao apenas um aumento 

quantitativo, como tamb~m qualitativo da educação, impondo 

mudanças em relação à mesma, com intuito de produzir indi

víduos bem preparados para enfrentar as complexas necessi

dades do mundo atual e assegurar o progresso da ciência e, 

conseqUentemente, o desenvolvimento da sociedade e o 

estar dos indivíduos. 

bem-

O indivíduo se situa dentro de uma realidade com

plexa, mutável na medida em que suas estruturas, suas ne

cessidades e as inter-relações entre forças políticas, eco 
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nômicas e sociais nela interferem. 

po conglomerado de pressoes que influem no desen-

volvimento da sociedade, or1g1nam-se ma10res aspirações 

por parte dos indivíduos que a compoem e, por parte daque-

la, maiores exigências de conhecimentos e especializações 

nos mais diversos ramos das ciências, a fim de ~ acompahhar 

o progresso e de responder eficientemente as mudanças que 

estio ie operando dia a dia. 
# 

Consequência dessa realidade e o ma10r interesse 

que se observa em todos os países do mundo por uma melhor 

educação, numa crescente demanda de ingresso nos diferen

tes níveis de ensino e num aumento considerável da popula

çao estudantil, tanto mais perceptível quanto mais se as

'cende na hierarquia escolar. 

Para atender a esta ma10r solicitaçio de educaçio, 

cuja satisfaçio deverá redundar numa elevaçio do nível só

cio-economico e cultural da populaçio do país, muitas sol~ 

ções sio propostas no sentido de absorver maior contingen

te de estudantes e, por outra parte, oferecer uma gama mais 

variada de possibilidades de estudos que atendam nio só as 

aspiraçoes dos jovens, mas tambem, as necessidades do país . 

Sem d~vida, e apesar desses · esforços • s, - • 1negave1s p~ 

ra prover maiores oportunidades de ensino, a rapidez das mu 

danças faz com que as vezes nao seja possível lograr um 

equilíbrio entre a oferta e a demanda, entre a qualidade e 

quantidade de ensino, especialmente no nível super10r. 

Segundo Ramos (1979), 

a situação do ensino tem sido objeto de 
co~stantes reflex5es ap6s .a implantação 
de seus dois principais instrumentos de 
reforma - a Dei n9 5.540/68 3 referente ao 
Ensino superior - e a Lei n9 5692/713 re
lativa ao ensino de 19 e 29 graus. Consta 
tação a que tem conduzido muitas dessas 
reflex5es é a que o ensino de 39 grau 3 ao 
término da primeira década de vigência da 
legislação reformista 3 atravessa uma cri-
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se de qualidade~ freqflentemente atribu{da a 
diferentes causas~ tais como: o aumento do 
número de matr{culas~ a expansão desordena
da da rede de estabelecimentos de ensino su 
perior~ o vestibular classificatório e o tI 
po de ins trumento " uti lizado para classifi= 
car os candidatos~ e o rebaixamento do n{
vel da escola do 29 grau~ todas decorrentes 
do fenômeno da demanda por maior escolatiza 
ção. {2) 

Realmente, a chamada democratização do ensino, na 

última década, com o intuito de universalizar o enS1no atra 

vés da expansão de vagas - sem contudo expandir também sufi 

cientes recursos materiais e humanos - permitiu que grande 

número de individuos tivesse aces~o a escola, ocasionando 

verdadeira massificação em todos os niveis de ensino, com 

reflexos profundos no 39 grau, para onde se escoam os prod~ 

tos ·dos graus que o antecedem, repercutindo na sua qualida-

de e, conseqUentemente, no produto final - o profissional 

de nivel universitário - que é lançado no mercado de traba

lho. 

Castro e Ribeiro (1979), no estudo sobre desigual- ' 

dade social e acesso ã Universidade, chegam às mesmas con-

clusões, ao afirmarem que: "a Universidade recebe hoje alu-

d 4' 1 . f . -d· b . ""p nos e n1ve 1n er10r, em me 1a, aos que rece 1a... a~e-

ce persuasiva, todavia, a hipótese de que estão~ caindo os 

niveis de aptidões acadêmicas dos candidatos nas areas cien 

tificas". (3) 

Machado de Souza (1978), com referência ào aluno que 

integra o corpo discente universitário, assim se expressa: 

Tem sido freqHentes os clamores contra a 
qualidade do aluno do ensino superior~ maté 
ria prima essencial ao processo educativo~ 
constantemente acusado de ser portador de 
baixo n{vel de conhecimentos~ de ser inapto 
para estudos de n{vel superior. "Com a mes
ma freqflência~ diz ele~ "e~ mesmo~ por via 
conseqUência - responsabiliza-se por essa 
situação tanto o ensino médio~ que produz ' 
os candidatos ao ensino superior~ quanto ao 
sistema de seleção para o ingresso no ter-
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ceiro nivel de educação. E acrescenta: "os 
argumentos podem até ser procedentes~ mas 
p,ecam por ignorar uma variável transcenden
tal~ exógena ao processo: a orientação da 
po li tica educaciona l M • (It) 

o insucesso nos estudos tem sido marcante nos últi 

mos anos conforme depoimento de Vasconcelos (1980): 

Numa das nossas maiores univ~rsidades um em 
cada cinco dos quinze mil universitários é 
repetente~ uma ou várias vezes~ das mesmas 
disciplinas. Em uma de suas u~idades de en
sino~ dos 2.910 alunos~ 900 já deveriam es
tar formados. Em outra~ de 671 alunos 165 
tem freqaência irregular e 431 são repeten
t-es. (5) 

Diante desse quadro, Vasconcelos acrescenta: "A fi 

gura do excedente foi substituída por outra menos ruidosa 

porém muito mais cara: a do repetente". (6) 

A problemática do aluno que ingressa na universida 

de tem sido bastante questionada desde a implantação da Re

forma Universitária. 

Objetivando elevar o nível do estudante universitá 

rio, propõe-se a criação do Ciclo Básico, pelo Decreto-Lei 

n9 464/69, comó mecanismo mediador entre a escola média e a 

superior, com sua . tríplice função: 

a) recuperaçao de insuficiências evidenciadas pelo 

concurso vestibular, na formação dos alunos; 

b) orientação para escolha da carreira; e 

c) realização de estudos básicos para ciclos ulte

riores. 

Machado de Souza (1978), destaca a função orienta-

dor a do primeiro ciclo, mostrando que ela nao deve ocorrer 

somente no sentido da orientação para escolha da carreira, 

como preconiza o Decreto Lei n9 464/69,'~as orientação que 

abranja outros aspectos"que não apenas a fixação de carrei

ra. E afirma: "Essa função orientadora simboliza bem a mis-
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são orientadora e formadora da universidade". *(7) 

Maciel (1970), salientando a importância do ciclo 

básico e suas funções, diz: "Procura-se não só orientar o 

aZuno~ mas tambem adiar o momento de sua deaisão~ permitin

do-lhe, desta forma, que reúna maior soma de informações e 

atinja um mais aompleto amadureaimento". *(~) 

Chagas (1970) considera que 

o próprio diagnóstiao do vestibular deve 
ser aomDle~ado e ~e?~o aorrigido em alguns 
aasos~ aóm os aspeatos da motivação ( ... ) 
Da; a neaessidade de adiar a opçao a lim de 
~e ela faça já no aontexto universitario e 
sob aaonselhamento . adequado.*(!) · 

Como se ve, há um despertar por parte dos estudio

sos dos problemas da educaçio brasileira para a problemáti

ca do estudante quando de seu ingresso na Universidade, le

vando em consideraçio o problema da motivaçio, da decisio, 

da maturidade e da opçio por cursos, problemas que muitas 

vezes ocasionam o desinteresse e o insucesso escolar de mui 

tos alunos, que levados pelo desejo de lograr uma vaga na 

universidade, obrigam-se a seguir uma carre~ra que se situa 

aleatoriamente entre a segunda ou terceira opçoes, ou ainda 

um curso no qual nio tenha havido preenchimento de vagas, 

provocando conflitos com os interesses reais do estudante. 
~ 

A canalizaçio dos interesses expressos do estudante, adapt~ 

dos. is condições pessoais atraves de uma reopção orientada 

adequadamente~ ser~a menos danosa do que o prosseguimento 

dos estudos numa carreira, que se ve " na contingincia de se

guir, conduzido por circunstâncias alheias a seu interesse. 

Os legisladores da Reforma Universitária nio olvi

daram a missao orientadora da universidade, incluindo-a en-

tre as funções do Ciclo Básico. Embora ainda esteja em v~-

gor o Decreto-Lei que instituiu o Ciclo Básico nas universi 

dades brasileiras, a funçio de orientaçao para escolha da 

car "2 ira nao mereceu ate agora a devida atençio da maioria 

de SSBS mesmas universidades. 

*Os grifos sao nossos. 
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Maciel (1969), no Relatório do Seminário realizado 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, em 

julho de 1969, no Rio de Janeiro, recomenda: 

a oriação· de órgãos espeo{fioos que orien
tem os oandidatos na oaraoterização de suas 
aptidões e tendênoias e lhes forneçam infor 
mações que possam auxiliá-los na esoolha da 
oarreira". Recomenda, ainda, "a formação de 
Centros de Orientação Profissional e de téo 
nioos ,no assunto, a ser estimulado pelo Con 
selho de Reitores das Universidades Brasi = 
leiras . ( 1 tl ) 

No I Círculo de Estudos de Orientação Educacional, 

promovido pelo Ministério da Educação e Cultura, atraves do 

Departamento do Ensino Medio (1978), houve preocupação mani 

festa com a Orientação no 39 grau de ensino. Nessa oportuni 

dade, a Orientação Educacional foi conceituada como "um pr~ 

oesso científico e oont{nuo, atuando junto ao educando, em 

todos os graus e modalidades de forma integradora com os 

elementos responsáveis pela sua formação, visando a atender 
- '* os objetivos da Educaçao". 

O Grupo expressou a necessidade e a . importância 

desse serviço a nível superior propondo que lia orientação 

nos três graus de ensino seja desenvolvida oomo um prooesso 
~ * oont~nuo" 1 isto é, iniciando-se na fase pré-es~olar e de-

senvolvendo-se ao longo da ~ida escolar, acompanhando o edu 

cando em todas as etapas do seu desenvolvimento. O grupo de 

estudos propôs ainda, que lia Orientação no nível de 39 grau 

- '* se desenvolva oomo prooesso e oomo formaçao" , considerando 

se a importância dos fatores que interagem no desempenho 

acadêmico e, conseqUentemente, no tipo de profissional que 

será formado, levando-se em consideração que 

* 

a pessoa é ·ato global e sua oompreensão não 
pode advir, para o observqdor, senão de um 
a~o ' gZdbat de mesmo - ~{~el. t preoiso oompre 
endê-Ia em sua duração: a) ela é um passad~ 

Os grifos sao nossos. 
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~ão se pode compreendê-la senão através de 
sua história; b) ela é um presente: sua ini 
ciativa~ sua afirmação~ seu engajamento~ es 
tão presos a uma opção de momento; c) ela e 
um futuro: é preciso compreender~ em sua 
perspectiva~ os valores que ela aceita. (~1) 

Abu-Merhy (1976), referindo-se ã Orientação Educa

cional no 39 grau, assim se expressa: 

... configurando o desenvolvimento humano 
como úm processo cont{nuo~ em que pesem 
suas várias etapas~ não se justifica~ do 
ponto de vista psicológico~ a interrupção 
das atividades orientacionais ao término do 
ensino médio. (12) 

Loffredi e Silveira (1973), fazendo referências ao 

Serviço de Orientação Educacional, apresentam as razoes des 

se serviço na Universidade: 

o processo de aceleramento~ impondo à Uni
versidade umagrand~ diversificação de cur
sos e flexib~lidade de curr{culos~ trouxe 
como consequencia um aumento sempre crescen 
te de sua clientela~ exigindo a instituiçao 
de um processo de atendimento ao aluno~ es
truturalmente organizado. Isto significa di 
zer: a necessidade de um sistema~ cuja fina 
lidade será assistir o corpo discente~ ofe= 
recendo-lhe apoio individualizado. Sem iss~ 
o estudante correrá o risco de tornar-se um 
código significativo~ apenas pa~a a memória 
do computador . . ( 13) 

Ã1vares et a1ii (1979), no trabalho apresentado no 

VIr Encontro de Orientadores Educacionais, em Belém, sobre 

a Orientação Educacional no nível de 39 grau, referem-se a 

competência da Universidade: 

Dentre as atribuições que - competem à Univer 
sidade~ como instituição educacional~ in= 
clui-se a de favorecer o desenvolvimento 
pessoal do aluno no seu processo de auto
realização. (14) 

As novas condições da Universidade Brasileira de

correntes das inovações introduzidas pela reforma universi

tária, conforme a Lei n9 5540/68, causaram uma mudança to-
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tal na estrutura da vida acadêmica, tornando-a complexa pa

ra o aluno. Podem ser citadas, como exemplo, as seguintes 

inovações: a) a diversificação e complexidade dos currícu -

los; b) a introdução do sistema de créditos; c) a opçao en

tre as disciplinas e seus respectivos requisitos; d) a de

partamentalização, permitindo que cada departamento estabe

leça as disciplinas que poderá oferecer e exigindo do aluno 

pleno conhecimento da estrutura, organização e funcionamen-

to, não só de sua uni'dade de ensino, mas também de outras 

onde deverá cursar as disciplinas que se propos a estudar. 

Para que o aluno obtenha um aproveitamento escolar 

s a tis f a t ó r i o, h á _ n e c e s s i d a d e d e o r i e n ta ç ã o no que.d i z r e s -

peito às suas reais possibilidades de execução do currícul~ 

à adequação de métodos de estudo, à seleção de disciplinas 

e à adaptação das mesmas aos seus interesses. 

A falta de orientaçao tem ocasionado problemas, 

tais como: cancelamento de matrícula, grande índiece de re-

provação devido à inadequação do currículo organizado 

próprio aluno, sem orientação ou usando a orientação 

por um manual informativo. 

pelo 

dada 

A participação acadêmica pouco ativa e pouco prod~ 

tiva nao permite ao aluno um crescimento pessoal satisfató-
~ 

rio, que lhe assegure pleno êxito no decurso de seus estu -

dos. Isso acarreta prejuízos imensos, nao só ao aluno, mas 

ã Universidade e, conseqUentemente ao país, que carece de 

profissionais bem qualificados e não pode desperdiçar talen 

tos. 

Souza (1978), fundamentada em Gilmore, 1972; Ha-

viguhrst, 1962 e Super, 1972, tecendo considerações sobre o 

período que ~orresponde ao ingresso na universidade, afir 

mando: 

Diversos especialistas tem assinalado que a 
etapa de desenvolvimento que corresponde à 
passagem pela universidade se caracteriza 
como um pertodo crttico, em decorrência da 
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necessidade de concretização de uma série 
de opções dif{ceis: adoção de uma filoso
fia de vida~ conquista de identidade pes
soal e assunção das responsabilidades da 
vida adulta~ onde se destaca a escolha e 
preparação para uma ocupação. (15) 

Muitos fatores atuam sobre o indivíduo dificultan 

~o seu sucesso na vida acadêmica. gerando como conseqUên -

cia augústia. tensao e ate mesmo desequilíbrio. A necessi

'dade de assistir ao áluno nesses momentos. possibilitando 

sua reestruturação e equilíbrio, imprescindíveis ao bom d~ 

sempenho acadêmico, torna-se cada vez mais premente, levan 

do em conta a complexidade da vida moderna e as 

condições da maioria dos estudantes brasileiros. 

- . precarl.as 

- . Por outro lado, ao considerar o contexto SOCl.O-

economico, e nele a área profissional, observar-se-ã mudan 

ças acentuadas na estrutura dos setores de produção e, con 

seqUentemente, na organização do trabalho. As transforma-

çoes se processam em ritmo acelerado, surgindo constan~e-

mente novas profissões, enquanto outras se extinguem pelas 

contingências do progresso. Amplia-se, 

mais, o mundo das especializações. 

assim, cada vez 

A crescente divisão do trabalho científico, tecni 

co e social traz consigo a exigência de organismos que pr~ 

porcionam ao estudante não so a habilitação para o exercí-

cio da profissão, mas uma visão realística 

çoes que se operam, para que possa fazer 

tes, adaptados às suas condições pessoais 

sua auto-realização. 

das modifica -

opçoes conscien-

no sentido da 

Conforme diz Silva (1974): "O estudante constitui 

o centro do processo educativo, seu motivo, sua 

ser". (16) 

razao de 

No Boletim da CAPES (1972) e destacado o aluno c~ 
; 

mo razao central da universidade: "Desaparecesse o estuda,!! 

te, desapareceria a Universidade como a concebemos: orga-

..... 



bismo 

nhã, 

V1VO, em permanente metabolismo, construindo 
( 1 7) na pessoa de seus alunos de hoje". 

10 

o ama-

A necessidade de assistência ao estudante univer-

- sitãrio deu origem ã introdução de serviços de orientaçao 

educacional nas instituiçoes de nível universitário, se 

bem que ate o presente momento esta não tenha recebido a 

devida atenção por parte dos legisladores brasileiros. De 

fato, ao instituíre~ a obrigatoriedade da criaçao de Servi 

ços de Orientação Educacional apenas nas escolas de 19 e 

29 graus, ignoraram um aspecto importante: que a educação 

como processo se desenvolve ao longo dos três graus de en

sino, e que portanto, a Orientação deve acompanhar o aluno 

durante todo esse processo. 



.. 

--

CAPITULO I 
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CAPiTULO I 

1. JUSTIFICATIVA 

O Estado do Amazonas vem sofrendo mudanças decisi 

vas com repercussoes profundas em todos os setores da so

ciedade . 

Considerando-se a política progressista dos últi

mos anos cujo intuito e integrar o Amazonas às demais un1-

dades da federaç~o bem como acelerar e expandir o seu pro

gresso, varias medidas governamentais foram tomadas, entre 

outras, a instalaç~o da Zona Franca de Manaus, estabeleci

da pelo Decreto-Lei n9 288 de 28 de fevereiro de 1967, e a 

criaçao do Parque Industrial. 

Pode-se facilmente verificar que o advento de 

grande número de indústrias e o aumento do comercio de 1m

portaçao e exportaçao, como efeitos tanto da expans~o indu~ 

tria1 como da criaç~o da Zona Franca provoca~am um desor-

denado crescimento no setor secundario e terciario, cujos 

reflexos se evidenciaram na divis~o social do trabalho e, 

em decorrência disso, na divis~o tecnica do me~mo. 

A preparaçao de m~o-de-obra qualificada e sem1qu~ 

lificada, como integradora da força de trabalho para aten

dei às necessidades dessa nova realidade, passou a ser · uma 

preocupaçao constante. 

Na descriç~o das características . . . 
pr1nC1pa1S do Es 

tado do Amazonas, apresentadas no i PLANO DIRETOR da Uni -

versidade do Amazonas (1977), destaca-se a relativa à m~o-

-de-obra: "os custos de m~o-de-obra tendem a ser bastante 

altos devido às distâncias dos centros mais desenvolvidos", 

apresentando, ainda, algumas características da 

social: 

estrutura 

A estrutura sociaZ é tipicamente duaZ-ista, 
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com uma elite de profissionais~ técnicos e 
empresários~ bastante pequena~ de um lado 
e~ de outro~ proletariado desempregado~ sub 
empregado~ analfabeto e constitu{do de bra 
çais que a~enas sobrevivem na periferia do 
sistema (1 ), 

ou seja, perdura a realidade da sociedade amazonense que 

antecedeu ã fase da instalação da Zona Franca de Manaus e 

do Parque Industrial. De repente, a multiplicidade de ofeE 

tas de emprego e as ~elhorias verificadas nas condições de 

vida da Capital atraíram, nao apenas emigrantes de outros 

Estados, mas um grande contingente da população interiora-

na, ~casionando o fenômeno do êxodo rural, em prejuízo do 

setor primário, já bastante precário. 

Com o rápido crescimento urbano, multiplicaram-se 

os problemas soc1a1s, entre outros, o da educação. 

Embora o Governo da União tenha dispensado aten-

çao a educação amazonense, tornou-se difícil atender -as ne 

cessidades de expansão da rede de ensino, em contrapartida 

-a grande demanda escolar, em todos ~ . 
os n1ve1S. 

Objetivando ma10r expansao do enS1no de 19 e 29 

graus, algumas medidas governamentais, na última década, 

permitiram escolarizar num curto período grande número de 

" alunos. Assim, o Sistema de Rodízio Escolar, com tres eta-

pas anuais, triplicou o número de oportunidades. O Supleti 

vo também contribuiu para que,num reduzido período, o estu 

dante concluísse seus estudos. 

. - - . Se as condições de enS1no Ja eram precar1as antes 

da Reforma do Ensino de 19 e 29 graus (Lei n9 5692/71), sua 

implantação e a introdução do ensino profissionalizante 

com escassos .e deficientes recursos materiais e humanos - mui 

to contribuiram para que a qualidade do ensino baixasse de 

nível. 

Assim, é possível inferir a qualidade 

que se candidata ã Universidade. 

de aluno 
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Nesse contexto, a Universidade do Amazonas e o 

principal escoadouro do produto de 29 grau. ~ o centro de 

formação superior responsável pela qualificação de profis-

-areas, sionais nas mais diversas as necessida para atender 

des do desenvolvimento do Estado e da Região. 

Saviani (1980) diz: 

A Educação, enquanto fenômeno, se apresen
ta como uma comunidade entre pessoas li
vres em graus diferentes 'de maturação huma 
na, numa situação histórica determinada~ 
Por isso se define como papel das institui 
ç5es educacionais: "Ordenar e sistematizar 
as relaç5es homem~meio para criar as condi 
ções ótimas de desenvolvimento das novas 
geraç5es, cuja ação e participação permita 
a continuidade e a sobrevivência da cultu
ra e, em última instância do próprio ho~ 
mem".* Portanto, o sentido da educação, a 
sua finalidade, é o próprio homem, quer di 
zer, a sua ppomoção.(19) 

À educação está reservado o papel preponderante 

no desenvolvimento da nação e, especialmente do Estado do 

Amazonas, que apos anos de inércia, esquecimento e abando

no total dos governos, de repente, é descoberto como fonte 

de riqueza e ressurge numa corrida veloz para o progresso, 

sob o lema: "INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR"! 

Considerando as transformações do enS1no super10~ 

é ,grande ' a importância dada a Faculdade de Educação como 

modeladora dos demais estudos universitários. Sendo a Uni

dade que se ocupa da formação de professores e de especia

listas em educação, que serao os agentes condutores da ed~ 

cação do Estado, cabe ' a ela grande parcela da responsabili 

dade na renovação do sistema educacional. Tem missao impoE 

tante a cumpr1r, nao s~ no preparo de especiali'stas e pro

fessores, como também no aperfeiçoamento dos profissionais 

" 

* GONÇALVES, Carlos Luís, M.S. Transmissão da Cultura, (mi-
meo), PUC/SP, 1971. 
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.. . 
em exerc1c1o. Assim, deveria constituir-se no grande l~ 

boratório de recursos humanos da nova educação que se faz 

necess~ria para o Amazonas e a Região. 

Martins (1969) destaca o papel fundamental da Fa

culdade de Educação, dizendo: 

Surgiram as faculdades de educação, procu
rando-se definir o papel fundamental que 
estão destinadas a exercer dentro das uni
versidades, fertilizando todas as áreas 
destas. Reconhece-se a - responsabilidade 
que assumem no estabelecimento de nova po
litica do ensino superior, considerada a 
educação como investimento do contexto de 
desenvolvimento econômico e social, a re
clamar a preparação de quadros especializa 

29 -dos . .. ( ) 

Sucupira (1969) tambem realça a missão a ser de

sempenhada pela Faculdade de Educação: 

A Faculdade de Educação deve ser entendida 
como correspondendo a um imperativo de nos 
so esforço educacional; à necessidade ' de 
ampliação e aprimoramento dos quadros de 
formação de professores e espec.ialistas em 
educação; à exigência de estimulos, à ela
boração de um pensamento pedagógico capaz 
de formular categorias próprias de uma edu 
cação genuinamente nacional. (21) 

.. 
Considerando as caracterrsticas region~is, compl~ 

tar-se-ia o pensamento de Sucupira dizendo que ã Faculdade 

de Educação do Amazonas compete formular categorias -pro-

prias de uma educação genuinamente amazônica, dadas as pe

culiaridades locais. 

A Universidade do Amazonas vem dispensando aten-

ção especial ã preparação de recursos humanos que possibi

litem a elevação do padrão de ensino e, conseqUentemente, 

promovam o desenvolvimento sócio-econômico. 

f com esse objetivo que a Universidade do Amazo

nas incluí no seu I PLANO DIRETOR, para o perrodo de 1978-

1982, a criação do Serviço de Orientação Educacional na Fa 

culdade de Educação. 



16 

Com a criação do Serviço de Orientação Educacio

nal na Faculdade de Educação, visa-se oportunizar condi

çoes que assegurem melhor formação do profissional em Ori

entaçao, para atender às exigências que lhe foram conferi-

das pela Lei n9 5692/71, que instituiu a 

de instalação dos Serviços de Orientação 

escolas de 19 e 29 graus. 

obrigatoriedade 

Educacional nas 

-Por outro lado, e preC1SO considerar que o ' curso 

de Orientação Educacional, antes de nível de pós-graduação 

e tendo como ·condição indispens~vel a experiência de três 

anos de magisterio, passou a ser uma simples habilitação 

do curso de Pedagogia, pelo Pare~er 252/69, do Conselho Fe 

deral de Educação. 

~ possível avaliar as decorrências advindas. En-

tretanto, e necess~rio dispensar o m~ximo de atenção ao 

curso de formação de orientadores educacionais e a seus 

candidatos, dada a natureza do trabalho a ser desenvolvido 

profissionalmente, que requer grande elenco de requisitos 

pessoais e intelectuais, não avaliados pelo vestibulM clas 

sificatório. 

Deve-se salientar ainda, que o atual curso de Pe

dagogia nao exerce grande atraçao sobre os can~idatos a 

Universidade. Isto leva a que ·os alunos que logram ingres

sar no curso de Pedagogia se situem entre os candidatos da 

faixa não competitiva e, conseqUentemente, de baixo nível. 

Os alunos que melhor se classificam, procuram outro~ 

sos de maior prest1gio social. 

cur-

Ferreira Ramos (1980) no documento para estudo so 

bre A Consolidação do Ensino de 19 e 29 Graus como respon~ 

sabilidade do subsistema universitário faz referência a es 

sa realidade: 

Os candidatos aos cursos de formação de 
professores e especialistas (Pedagogia e 
Licenciatura em Geral) ~ão os elementos 
não selicionados para outras profiss5es 3 
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que ofereçam status e pr~it{gio sociaL Nao 
há~ obviamente~ motivação para o exerc{cio 
de uma profissão não desejada. (22) 

!, p01S, necessirio atentar .para a formaçio de 

Orientadores Educacionais, selecionando ' seus candidatos, a 

fim de evitar que profissionais pouco capacitados, ou que 

, nao preencham os requisitos tidos como necessirios à priti 

ca de Orientaçio, atuem numa irea de tio grande responsabi 

lidade - orientaçio de crianças e adolescentes. A criaçio 

de um Centro de Orientaçio Educacional poderi possibilitar: 

a) Definir um perfil psicu16gi~o que permita uma 

melhor seleçio de candidatos a Or1entaçio Educa -

cional e outras habilitações de Pedagogia • 

b) Acompanhar o desempenho acadêmico, oferecendo con 

dições favoriveis ao crescimento pessoal do aluno. 

c) Avaliar e analisar os candidatos no decorrer dos 

estudos, evitando a formaçio de profissionais de

sajustados ou inadaptados à natureza do curso, co 

mo tem ocorrido com freqUência. 

d) Oferecer condições favoriveis ao desenvolvimento 

e formaçio do espírito crítico e criativo do alu-
• no. 

~) Propiciar condições que permitam situi-lo no con

texto educacional brasileiro e local, fornecendo

lhe uma visio realíitica dos problemas educacio -

na1S, a fim de que tenha condições de atuar 1nse

rido nessa realidade e possa, a partir daí, me

lhor compreender a probl~mitica do estudante a 

ser orientado. O que ocorre com freqUência, e a 

formaçio desvinculada do contexto social, limitan 

do-se às disciplinas meramente técnicas. 

Por outro lado, hi necessidade de dar assistência 

aos estudantes de outras Unidades, principalmente aos alu

nos do Ciclo Bisico, facilitando sua adaptaçio à vida un1-

, 
J 
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versitária. 

Através do Centro, ser1a possível a preparaçao de 

docentes para exercer as atividades de orientaçio acad~mi

ca dos alunos, dada a car~ncia de profissionais especiali

zados e a ausência de recursos materiais necessários ao 

atendimento da clientela geral da Universidade. 

Dadas as co~dições locais, a inexistência de 1ns

tituições ' ou õrgios especializados, aos quais os Orientad~ 

res Educacionais em exercício possam se dirigir para con-

sultas diante das dificuldades no atendimento de casos que 

requeiram um atendimento específico, é um problema 

A criaçao do Centro atenderia a essa necessidade. 

real. 

o Centro poderia também dar assessoria as Coorde-

nadorias dos SOEs do Estado e aos profissionais 

cio. 

Tudo 1SS0 deve ser considerado dentro do contexto 

real do Amazonas, cUJa distância de outros centros dificul 

ta aos profissionais a manutençio de contatos e a possibi

lidade de aperfeiçoamento continuo, hoje imprescindível em 

~odos os setores da Educaçio e,muito mai~ no imbito da Ori 

entaçao Educacional, tida como agente de mudanças. 
~ 

Os serviços de Orientaçio Educacional rio Estado 

do Amazonas sao recentes e restringem-se ã Capital. sio de 

ficie~tes tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo. 

Ã medida em que a populaçio escolar aumenta, mais se avolu 

ma a demanda aos SOEs, por parte da clientela estudantil, 

face a multiplicidade de alternativas para opções profissi~ 

nais e a complexidade de problemas decorrentes das 

çoes sõcio-economicas. 

condi-

Mattiazzi (1974) aSS1m se refere ã necessidade dos 

Centros de Orientação Educacional na~ Universidades: 

As universidades deveriam organizar 
tros de Orientação e Aconselhamento, 

Cen
sob a 
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direção de uma equipe de pessoal especiali 
zado e que estivesse à .disposição dos estu 
dantes para um trabalho de acompanhamento 
continuo e que fosse o prolongamento daque 
le realizado no ensino de 29 grau. Este 
trabalho se faz necessário sobretudo nos 
ciclos básicos quando os estudantes ainda 
buscam uma definição mais objetiva dos 
cursos que poderão optar. (23) 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho propoe-se a fornecer subsí-

dios para que se possa verificar a conveniência e oportuni 

dade da implantação de um Centro de Orientação Educacional 

na Faculdade de Educação da Universidade do Amazonas. 

-Para consecuçao desse objetivo centr~l, procurar-

se-a: 

1. Fazer uma breve análise da legislação referen

te a Orientação Educacional: 

No Brasil 

No Amazonas 

2. Refletir sobre a necessidade e 

Orientação no 39 grau de en~ino. 

im~ortincia da 

3. Refletir sobre as implicações que a implanta

çao desse serviço poderá trazer ã Universidade e ã Faculda 

de de Educação, tendo em vista a formação do Orientador E

ducacional. 

4. Apresentar subsídios e sugestoes que possam 

contribuir para a implantação desse serviço na Universida

de do Amazonas. 

, 
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho de natureza nao empírica, 

fundamentado na análise de textos legais, documentos ofi -

ciais e literatura existente sobre a Orientação Educacio

nal no Brasil e no Amazonas, tais como: teses produzidas 

nos últimos anos, artigos, relatórios de estudos realiza -

dos na area e outros que venham a ser úteis. 
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CAP1TULO 11 

2. DESENVOLVIMENTO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

4 Orientação Educacional surgiu no início do -secu 

lo XX, nos Estados Unidos, com a finalidade precípua de 

orientar os estudante~ para uma adequada escolha de traba

lho, visando pois, a Orientação Profissional. 

Segundo Carrington da Costa (1951): 

começou-se a comp~eender que~ se havia to
da a vantagem em orientar os estudantes na 
escolha da futura profissão~ não fazia sen 
tido que se não fizesse o mesmo no respei= 
tante aos estudos. (1) 

No dizer do autor acima citado, foi Kelly, em 

1914, em sua tese de doutoramento, intitulada "Educacional 

Guidance"~ o primeiro a enfocar este novo aspecto da Orien 

taçao, conhecido por Orientação Educacional. 

O sentido dado por Kelly ã expressão Orientação 

Educacional era o de auxiliar os estudantes na escolha das 

disciplinas a freqUentar e na solução de outros problemas 

de ajustamento escolar. Fundamentava-se sua tesa na ~nves

tigação estatística das aptidões necessárias aos vários ra 

mos de estudo, para determinar a provável habilidade dos 

escolares nesses cursos. 

A idéia de Kelly foi bem compreendida e, assim, 

na América do Norte, em 1942, ano em que a Orientação Edu

cacional é instituída no Brasil, já existia nos Estados 

Unidos um bem montado serviço de Orientação Educacional 

que abrangia, aproximadamente, um terço das suas 

secundárias. 

escolas 

No Brasil, os primeiros trabalhos surgem na area 

da Orientação Profissional, com Roberto Mange, em 1932. No 

entanto, a Orientação Educacional foi, de fato, implantada 
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em 1934, na Escola Amaro Cavalcanti, com Aracy Muniz Frei

re, vindo a ser oficializada em 1942, pela Reforma Capane-

ma. 

Segundo Lourenço Filho (1945), as possibilidades 

de uma orientação refletem "muito especialmente as condi-
- . . ~. "(2). - . çoes de vlda soclal e economlca· • Alnda e o referldo p~ 

dagogo que afirma, com relação ã oficialização da Orienta

ção Educacional no Brasil: 

estas medidas foram de ·evidente oportunida 
de para atender as necessidades emergentes 
do momento brasiZeiro em intensa reorgani
zação do trabaZho~ nas mais variadas ativi 
dades do pais~ e mais~ um periodo de inten 
sa industriaZização. 

Justifica ainda a importância da Orientação no 

sistema de ensino da epoca, quando diz: 

o número de carreiras profissionais tem au 
mentado~ nos úZtimos anos~ de torma dantes 
não verificada~ por iguaZ~ o numero de ti
pos de serviço especiaZizado e quaZificad~ 
dentro de cada uma~ tem crescido na mesma 
proporção. Esse fato determinou a reorgani 
zação do ensino secundário~ com a sua artI 
cuZação necessária com os demais ramos de 
ensino de segundo grau. Num sistema educa
cionaZ que assim está acompanhando as no
vas reaZidades e possibiZidade; do mercado 
de trabaZho~ o serviço de Orientação apare 
ce como providência de mais alta significa 
ção.(3) -

2.1. Fases do Desenvolvimento da 

Orientação Educacional 

O presente estudo nao tem por objetivo his toriar 

a Orientação Educacional no Brasil. Várics trabalhos já f~ 

ram realizados com o objetivo de reconstruir historicamen

te a jornada da Orientação Educacional, podendo ser cita -

dos, entre outros, os de Lourenço Filho (1945); Rudolfer 
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(1945); Carrington da Costa (1951); Santos (1959); 

(1973); Go1dberg (1974); Grinspun (1976), que deram . 

contribuição valiosa a literatura especializada. 

Lins 

uma 

Pretende-se, neste capítulo, fazer um breve estu

do da s f a s esq ue car.acterizaram a Or i en tação Ed ucac i ona 1 em 

seu desenvolvimento, desde 1942, com o Decreto-Lei n9 4073, 

de 30/01/1942 - Lei Orgânica do Ensino Industrial -, quan-

do, pela primeira ve~ é empregada a expressão "Orientação 

Educacional" para designar um serviço auxiliar da escola, 

até ã Lei n9 5692 de 11/08/1971 - Lei de Diretrizes e Ba

ses para o Ensino de 19 e 29 Graus -, quando é instituída 

a sua obrigatoriedade nas escolas· de 19 e 29 graus. 

O critério adotado na delimitação do período, a

brangendo as três Reformas de Ensino, para o estudo do de

senvolvimento d~ Orientação Educacional no Brasil, justifi 

ca-se ·levando em conta a inserção da OE no sistema de ensi 

no como parte integrante do processo educativo. 

Orientação fazem parte de um mesmo processo, o 

educacional global, cujo fim é o desenvolvimento 

da pessoa humana. 

A Orientação Educacional será concebida 

Ensino e 

processo 

integral 

como um 

p r o c e s s o . s i s tem á t i co e c o n t í nu o , a tua n do j u n t o a o e d u c a n do, 
a 

em todos os graus e modalidades de ensino, de forma inte -

grada com os elementos responsáveis pela sua formação, vi

sando a sua plena realização como pessoa. 

Não se pretende também fazer um estudo :exaus ti vo 

dos dispositivos legais e outros documentos oficiais. Ten

tar-se-á, neste capítulo, apresentar uma visão ampla do d~ 

senvolvimento da OE, para melhor caracteriza-la em sua evo 

lução, o que servira de subsídio ã compreensão do estagio 

em que se encontra a Orientação Educacional nos dias de ho 

Bennett (1955) fazendo referência ao desenvolvi

mento da OE nos últimos 30 a 40 anos, reconhece, historica 

mente, tres grandes fases. 
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Na primeira fase, a Orientação Educacional desen-

volveu-se junto aos indivíduos que apresentavam problemas 

de ajustamento pessoal, escolar e profissional. ~ a fase 

da Orientação como um "tratamento" terapêutico ou curativo, 

preocupada essencialmente em ajudar os indivíduos envolvi

dos em situações problemáticas específicas, tais como: des 

vios do comportamento, baixo rendimento escolar como conse 

qUência do não ajustamento às condições escolares, etc. ~, 

portanto, individuarizada e centrada mais no problema do 

que no indivíduo com problemas. 

Na segunda fase, a Orientação dá um grande passo, 

e do estágio terapêutico e individualizado passa para o 

preventivo e grupal. O objetivo da Orientação Educacional 

passa a ser o de evitar os desajustamentos, 

que se torna mais fácil lidar com indivíduos 

na medida em 

com problemas, 

nos quais se percebe uma tendência ao desvio e desajusta-

mento, do que contornar uma situaçao já amadurecida e, por 

1SS0, difícil de ser solucionada. 

Oliveira et alii (1977). citando documento 

~ior, c referem-se a esta fase como sendo de 
ante-

ajuda para organizar e desenvolver ativida 
des pessoais e comunitárias com os alunos~ 
através do planejamento. A met~dologia é 
das sessões coletivas~ onde são fornecidas 
"receitas" e "soluções" acreditadas pelo 
orientador educacional como o melhor cami
nho. (4) 

Esta fase caracteriza-se ainda pela grande pr~oc~ 

paçao com as técnicas e métodos, a excessiva valorização e 

emprego de testes, e levantamento dos perfís de alunos e 

dos perfís de turmas. 

A fase preventiva ofereceu um suporte teórico bas 

tante importante, pois possibilitou à Orientação Educacio

nal uma base científica, propiciando novas diretrizes e 

avanços no campo de sua atuaçao. 

Finalmente, na terceira fase, a Orientação Educa-
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cional volta-se para o desenvolvimento integral do indiví

duo, tanto ao nível escolar como ao extra-escolar, conside 

rando as influências de diferentes fatores que atuam no 

processo educativo global. 

Penteado (1976), citando Gatti (1972), ao referir 

-se i fase d~ desenvolvimento diz: 

Considera-se a Educdç~o como um todo~ obje 
tivando um mesmo fim - ajudar os indiv{= 
duos - a se desenvolverem. A Orientaç~o é 
compreendiqa como uma aç~o que coloca os 
individuos a par do seu desenvolvimento. Es 
se desenvolvimento é relacionado diretamen 
te à compreens~o de si - suas atitudes~ 
seus interesses~ suas aptidões~ seu amadu
recimento fisico~ mental~ social~ seus de
sejos ou ex~ectativas pessoais e sociais 
em direç~o a maior coerência .e melhor inte 
gração~ à aquisição de auto-direção na es
colha de experiências que favore~am à atua 
lização de suas possibilidades. ( ) 

Dentro dessa concepçao a crise e vista como uma 

possibilidade de crescimento, onde o centro de atenção pa~ 

sa do problema para o aluno e o ambiente, permitindo que, 

através de experiências e da compreensão de si mesmo, do 

ambiente e das inter-relações do indivíduo com o seu me10, 

haja facilitação do processo de amadurecimento. Consequen-
s-

temente, há uma mudança total na forma de atuaçao e desen-

volvimento dos problemas de Orientação Educacional. As ati 

vidades passam a ser realizadas de forma integrada, . centra 

da no contexto, dando ênfase ao trabalho do professor e e~ 

volvendo a família e a comunidade no processo de 

çao. 

2.2. Desenvolvimento da Orientação Educacional 

no Brasil 

Orienta-

2.2.1. A Orientação Educacional nas Leis Orgânicas 

Os primeiros textos legais que mencionam o Orien-
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taçao Educacional, no Brasil, aparecem no conjunto das re~ 

formas educacionais que ocorreram entre 1942 e 1946, sob a 

d enomi na ção de "Leis Orgâni cas ". 

Pelo Decreto n9 4073 de 31/01/1942, chamada Lei 

Orgânica do Ensino Industrial, o Brasil institui e oficia

liza a Orientação Educacional. 

O Capítulo . XII, intitulado: Da Orientação 

cional, ma~s precisamente o Artigo 50 reza: 

Educa-

Instituir-se-á em cada escola industrial 
ou escola téanica~ a Orientação Educacio-

. nal que busque mediante a aplicação de pro 
cessos pedagógicos adequados em face da 
person~lid~de de cad~ aluno e s~us proble
mas~ nao so a necessaria correçao e encami 
nhamento~ mas ainda a elevação das qualid~ 
des morais. 

Como se pode depreender do texto legal, a Orienta 

çao instituída recebe a denominação de Educacional e nao 

de Orientação Profissional. Dadas as peculiaridades do en-

sino industrial, o objetivo da mesma não seria a escolha 

da profissão mas a adaptação de acordo com o tipo de traba 

lho que' o aluno iria desempenhar futuramente na indústria. 

Hã destaque às diferenças individuais, quando enfoca a pe~ 
• sonalidade de cada aluno, sua devida correção e seu encam~ 

nhamento tendo em vista sua adaptação profissional e so

cial, com o intuito de elevar as suas qualidades morais. 

Visando à educação social dos alunos, incumbe a 

Orientação, com o auxílio da Direção, a organização de in~ 

tituições escolares, em regime de autonomia, certamente v~ 

sando a livre iniciativa do aluno e as possibilidades de 

desenvolver o espírito de liderança. Recomenda ainda, con

dições favorãveis ao estudo e ao lazer. 

~ quando a Orientação, em sua fase inicial, assu-

me um caráter corretivo ou terapêutico e 

forme será exposto mais adiante. 

preventivo, con-
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das Leis 

Pimenta (1979), fazendo análise e 

Orgânicas, assim se refere: 
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interpretação 

A Orientação Educacional aqui instituida: 
a) é corretiva (ou terapêutica) e preventi 

va; identificam-se os problemas e tomam 
-se atitudes para saná-los. (Entenda-se 
por "problema" tudo aquilo que atrapa
lha o equilibrio . da escola); 

b) procura criar um clima agradável, para 
evitar que os "problemas" apareçam;~ 

c) t r abalha as áreas de lazer e recreação; 
d) é totalmente desvinculada das finalida

des do ensino industrial; 
e) sugere ser apoio do ensino para que es

te decorra tranqui lo. (6) 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário - Decreto-Lei 

ne.' 4_244, de 09/04/1942 

no Ensino Secundário. 

institui a Orientação Educacional 

Com relação ã lei anterior, ou seja, ã Lei Orgâni 

ca do Ensino Industrial, acrescenta: 

a) a cooperação da OE para que cada aluno 
se encaminhe nos estudos e na escolha 
de sua profissão (Art.81); 

b) cooperar com os professores para que ha 
ja condições favoráveis à boa execuçãõ 
dos trabalhos escolares (Art.82) • 

• 
A inclusão do termo escolha indica que se conS1-

dera este ramo de ensino propedêutico ao ensino superior e 

não vinculado a uma profissão. A Orientação Profissional e 

vista como conseqUência da Orientação Educacional e se ca

racteriza como vocacional. A Orientação para escolha da 

profissão deveria proporcionar aos alunos 

e conselhos em comum acordo com a família. 

esclarecimentos 

Compete ainda ã Orientação velar para que o estu

do, a recreação e o lazer proporcionem condições favorá 

veis ao bom desempenho do aluno. Há, portanto, preocupaçao 

com a recreação e lazer como fatores importantes na preve~ 

çao de possíveis desajustes. Assim, ê dada ênfase aos con

selhos e esclarecimentos. 
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A legislação destaca apenas alguns aspectos da V1 

da escolar, dando margem ao surgimento da Orientação por 

áreas: orientação escolar, orientação para o lazer, etc. 

Como já foi dito, assume caráter predominantemen

te preventivo, o que se pode notar na redação textual: 

encaminhamento conveniente nos estudos e 
na escolha profissional (Art.8l); 
a recreação e o descanso decorram em condi 
ções da maior conveniência pedagógica (Ar~ 
82) . 

Está implícito o cara ter corretivo: "encaminhamen 

to conveniente"-, o que vale dize'r que aquilo que nao for 

"conveniente" deve ser corrigido. 

A Lei Orginica do Ensino Industrial, que institui 

oficialmente a Orientação Educacional no Brasil, não se re 

fere ao profissional que deveria desempenhar as funções de 

orientação, o que é feito através do Artigo 83, da Lei Or

ginica do Ensino Secundário: 

são aplic~veis aos orientadores educacio
nais os preceitos do Artigo 79 desta Lei~ 
relativos aos professores. 

Assim, nao há definição clara do protissional que 

. deveria atuar na Orientação Educacional. 

Na Lei Orgânica do Ensino Comercial - Decreto-lei 

.n9 6141, de 28/12/1943, a Orientação Educacional recebe a 

denominação de "Orientação Educacional e Profissional". 

-çoes: 

Com relação as leis anteriores, há algumas altera 

a) é incluída mais uma area a ser observada pelo 
orientador: a saúde; 

b) os problemas de ordem intelectual e moral nao 
devem restringir-se ao âmbito escolar; 

c) 

". 

a orientação deverá estar continuamente "arti
culada" com os professores e a família do alu
no. 
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Como se -ve, houve um grande avanço na ampliação 

do campo de atuação de orientação, considerando o ambiente 

fora da escola como fator importante no desempenho escolar 

do aluno. Por outro lado, a articulação indica que o traba 

lho deva ser realizado em conjunto com os elementos que 

exercem influência sobre o aluno. Já nas leis anteriores, 

recebera a conotação de "entendimentos", que poderiam ser 

esporádicos, casuais, conforme o surgimento dos problemas. 

A Orientação continua a ter, caráter .-Ja agora um 

explicitamente preventivo, conforme se pode observar no 

Art. 40: 

t função 'da Orientação Educacional e Pro
fissional, mediante as necessárias observa 
ções, velar* no sentido de que cada aluno 
execute satisfatoriamente os trabalhos es
colares e em tudo mais. 

Na Lei Orgânica do Ensino Agrícola Decreto-lei 

n9 9613, de . 20/06/l946, não há acr~scimo algum ~, pode-se 

dizer, o texto legal coincide com o anterior, ou seja, a 

Lei Orgânica do Ensino Comercial. 

. Pimenta (1979) tenta explicar o uso da denomina-

çao Orientação Educacional e Profissional apenas nas Leis 

Orgânicas do Ensino Comercial e Agrícola: • 

.. . fica clara a necessidade de orientação 
profissional nos ramos de ensino, onde há 
possibilidade de escolhas (o Comercial e o 
Agricola) e não há necessidade de orienta
ção profissional no ramo de ensino, onde 
não há possibilidade de escolha (o Indus
trial). Por isso também é que a Orientação 
Profissional vai ser colocada no Ensino Co 
mercial (primeiro) e no ensino Agricola 
(que teve o capitulo referente à OE idênti 
co ao do ensino Comercial. (7) 

* O grifo -e nosso. 
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2.2.2. Considerações sobre a Orientação 

Educacional nas Leis Orgânicas 

Da análise da OE nos textos das Leis Orgânicas -e 

possível depreender alguns elementos que caracterizaram o 

período inicial da Orientação Educacional no Brasil. 

Constata-se a indefinição e a ausência de um su

porte teórico para a Orientação Educacional. 

Em nenhum dos textos legais há uma definição pre-

c1sa e clara daquilo que viria ser "Orientação 

nal". 

Educacio-

Lins (1972), em seu estudo sobre a evolução da OE 

no Brasil, confirma esta constataçao: 

... a OE continuou a ser entendida de modo 
amplo e sem uma determinação exata do con
junto de caracteristicas que possibilitas
se a abordagem de um conceito próprio. E 
ainda: "mesmo após estudos detalhados dos 
autores que analisaram esteperiodo (das 
Leis OrganicasJ, não se consegue uma con
ceituação única que caracterize esta fase 
da evolução da OE no Brasil. Não existe 
uma aceitação de modo unânime quanto a uma 

~ possivel definição de Orientação Educacio
nal. (8) 

• 
de - -. a ausenC1a Queirós (1947) uma base refere-se 

teórica da OE como uma das causas de confusão relativa a 

mesma: 

... as confusões surgem exatamente das dis
crepincias entre as teorias em voga e os 
processos em uso. (9) 

Segundo Pimenta (1979): 

Algumas 

analisando-se o significado da OE nos qua 
tro ramos e comparando-os com as finalida= 
des dos mesmos, percebe-se uma flutuação 
quanto ao conceito de OE, que ora assume a 
caracteristica corretiva, ora a preventiva 
(com mais freqaênciaJ e às vezes ambas~(l~ 

-sao . -. 1ncoerenC1as evidentes nos textos le-

gais. Embora o objeto da Orientação na Lei Orgânica do En-
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s1no Industrial fosse ma1S voltado ã Orientação Profissio

nal, esta nao e objeto do legislador na referida lei, vin

do a ser empregada a expressão Orientação Profissional ap~ 

nas mais tarde, na Lei Orgânica do Ensino Comercial (1943) 

e do Ensino Agrícola (1946). 

É instituída a OE sem que antes seja definido o 

profissional que irá atuar na area. Somente meses apos a 

sua instituição, no , Art.83 do Decreto-Lei nQ 4244 - Lei Or 

gânica do Ensino Secundário - encontra-se: "são aplicáveis 

aos Orientadores Educacionais os preceitos do Art.79 desta 

Lei, relativa aos professores". No Art.79, há recomenda-

çoes quanto i formação em cursos " apropriados, todavia es

tes não existiam (o primeiro curso de nível superior de OE 

* foi o da Universidade Católica de Campinas-SP, em 1945) e 

quanto ã admissão ao exercício nas escolas e ã remuneraçao, 

afirmava que seriam aplicados os mesmos criterios utiliza

dos para o magisterio. 

Pimenta (1979) atribui i falta de profissiona~ e~ 

pecializados i não correspondincia entre a instituição le

gal e a instituição real. Diz a autora: "A Lei Orgânica 

nao regulamentou a formação deste profissional; apenas in

dicou, genericamente ..• (nos Artigos 79 e 83) que deveriam 

ter " funções especializadas". (1 i) ~ 

A Orientação Educacional nao e tida como um pro

cesso de acompanhamento, tendo em vista a formação inte

gral do indivíduo. Algumas áreas são explicitadas como "i~ 

cumbincia do Orientador", tais como: d estudo, o des~anso, 

a recreaçao, problemas morais e intelectuais, dando margem 

a valorização de apenas alguns dos fatores que exercem in

fluincia na formação do aluno. 

O caráter moralizador que a Orientação deveria as 

* Cf. CHABASSUS, H. A formação do Orientador Edu
cacional - Antes e depois do Parecer 252/69 - situação no 
Estado de são Paulo, p.27. 
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sum1r está implícita em todos os textos legais. A organiz~ 

çao e o desenvolvimento, entre os alunos, de instituições 

escolares (Art.5l, da Lei Orgânica do Ensino Industrial) a 

cargo da OE, tais como: clubes, grêmios, jornais, coopera-

tivas etc., com o objetivo de promover a educação social 

dos escolares, contribuiu para as distorções tanto na con-
- -cepçao quanto na açao da OE, como se verifica pelo exposto 

no texto: "Orientação Educacional: linhas de ação" (I Cír

culo de Estudos de ÓE, 1976), extraído do documento Ensino 

de 29 grau - Bases de Ação DEM/MEC-1973: 

... faz-se necessário estabelecer uma base 
conceitual 3 assim como definir os objeti
vos gerais do processo de OE. Tal necessi
dade ( ... ) agrava-se 3 no cas0 3 pelas dis
torções tradicionais existentes tanto na 
concepção quanto na ação da OE ... os orien 
tadores são identificados como conselhei= 
ros sentimentais 3 auxiliares de disciplina, 
programadores de festinhas 3 organizadores 
de cursinhos 3 palestras. (12) 

A indefinição e a imprecisão de alguns termos em-

pregados nos textos das · Leis Orgânicas, a exemplo ve lar3 

tambem contribuiram para que a OE se caracterizasse ora como 

disciplinadora e vigilante, ora como paternalista e defen-

sora das causas do aluno, sendo o orientador responsável 

tanto pelo sucesso como pelo insucesso do mesmo em sua vi

da escolar, porque lhe "incumbia velar" para que os estu -

dos, a recreação e o descanso decorressem em condições da 

"maior conveniência pedagógica". 

O texto antes referido: "Orientação Educacional: 

Linhas de Ação", confirma essa indefinição ao descrever a 

Orientação Educacional tal como foi sendo feita, concluin

do: 

o fato e que ... o orientador3 em quase to
das as escolas 3 começou a fazer o que uma 
sumária 3 superficial da palavra "orienta
ção" lhe sugeria. Ele começou a "orientar~ 
Dar conselhos. Realizar entrevistas e mais 
entrevistas. Conversar com os alunos e al
gumas fam{lias. Ouvir seus problemas 3 etc. 
O mais grave neste desenrolar da Orienta-
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ção é o seguinte: as escolas achando que a 
Orientação era isto, passaram a exigir IS
TO de todos os orientadores. (1 3 ) 

Pelo exposto, ve-se que a fase inicial da Orient~ 

çao no Brasil, dada sua indefinição quando da sua institui 

çao e oficialização nas escolas de grau medio, conduziu-a 

por caminhos adversos, opostos àqueles que se pretendia aI 

cançar com os seus serv1ços junto ao educando. 

2.2.3. A Orientação Educacional no período 

intermediário entre as Leis Orgâni-

cas e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) 

Para que se possa acompanhar o desenvolvimento da 

OE, torna-se necessário fazer um breve estudo do seu desen 

volvimento durante o período que antecede à Lei de Diretri 

zes e Bases da Educação Nacional, ou seja, o período de 

1947 a 1960, considerado neste trabalho como "intermediá-

rio" entre as Leis Orgânicas e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB/6l. 

Lins (1972) faz referência ao período que se se-
• 

gU1U à instituição da OE no Brasil: 

Somente 15 anos depois da primeira menção 
em termos legais da expressão Orientação 
Educacional, em 1957, foi que surgiu o in
teresse oficial da implantação do SOE. vá
rios autores apontam esta data como:"o ver 
dadeiro despertar da Opientação Educacio= 
na I no Bras i I. (1 '+ ) 

Esse interesse oficial pela implantação do SOE, 

referido pela autora, e alusivo aos esforços empreendidos 

pelo Departamento do Ensino Secundário do MEC, sob a coor

denação da CADES(*~ que promoveu vários simpósios, encon-

* Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário. 

" ',' 
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tros e seminários com o objetivo de difundir a OE, esclar~ 

cer sua conceituação, limitar suas funções e mostrar a ne

cessidade de suas atividades, como e possível observar pe-

la temática dos simpósios promovidos no período de 1957 a 

1961: O 19 simpósio foi realizado em são Paulo, sobre o te 

ma: "Implantação dada ã OE nas escolas medias", em 1957; 

o 29 teve por tema: "Organização e Estrutura da OE", reali 

zado em 1958, em Porto Alegre; e o 39 foi realizado em Re

cife, em 1961, sendo o tema: liA OE e a Escola". 

Outros Seminários versaram sobre os cursos de OE: 

"Organização dos Programas dos .cursos de OE, em 1959 e so

bre a "formação do Orientador em 1960. 

Benko (1962), no seu relato sobre a situação da 

OE nesse período, justifica as razões do movimento empree~ 

dido pelo MEC: 

... a Diretoria do Ensino Secundário do ME~ 
sob a coordenação da CADES percebeu que~ 
não existindo nem clima para as instala 
ções do Serviço de Orientação Educacional 
nos colégios~ nem orientadores devidamente 
preparados~ a OE não se tornaria jamais uma 
realidade no Brasil e~ muito menos ainda 
uma realidade operante e integrada no sis-
tema educativo. e 5) ~ 

Padim (1957), na conferência pronunciada no 19 

Simpósio de OE, intitulada "Objetivos da OE", confirma a 

situação exposta por Benko: 

Não só as experiências são poucas e descon 
ttnuas~ como também são poucos os elemen
tos que se dedicaram a um estudo especiali 
zado e aprofundado das disciplinas relacio 
nadas com esse novo setor de Educação. (16) 

Nessa ocasião, o mesmo autor apresenta as distor

ções decorrentes da falta de conceituação, quando da insti 

tuição e oficializaçã~ da OE nas Leis Orginicas: 

No primeiro grupo de conceituações defici
entes da OE inclutmos as que reduzem tanto 
a uma função disciplinadora da conduta es-
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colar dos educandos como ao desenvolvimen
to da vida social dos mesmos na comunidade 
estudantil ... Fica, assim, o Orientador re 
duzido à posição de solucionador de casos 
disciplinadores ... ou então encarregando
se de promover 'a vida social ... 
Outros menos preocupados com os problemas 
da conduta disciplinar, assinalam como 
principal tarefa a direção dos estudos do 
aluno. 
Outros transformaram-no num verdadeiro di
retor espiritual ... nem falta quem coloque 
a pró~ria psicoterapia como objetivo - da 
OE. e ) 

Diante dessa situação, procurou-se definir o pa

pel que a Orientação deveria des~mpenhar nas escolas. 

Assim, no I Simpósio de DE, realizado em são Pau

lo, a DE e conceituada como: 

um serviço permanente, organizado na esco
la em bases cientificas e técnicas, desti
nado a promover o melhor ajustamento possi 
vel de cada aluno à vida escolar, com o oh 
jetivo de encaminhá-lo à sua plena realiza 
ção vocaciona lo e 8) 

Não se trata, portanto, de uma atuaçao esporãdic~ 

mas deve ser estruturada integrando-se ao organ1smo esco-

lar como um todo, acompanhando de modo contínuo o desenvol 

vimento do aluno na escola. 

Logo a seguir, na pr1me1ra Jornada de Diretores 

de estabelecimentos de ensino medio, realizada em Porto 

Alegre, ainda e-m 1957, 

DE. 

-sao traçadas as diretrizes para a 

Ribeiro (1957) apresenta as diretrizes que deve

r1am servir de base para as escolas medias do país: 

'. 

* 

Para que o processo educativo se efetue de 
maneira equilibrada, deverá haver em cada 
escola um serviço de OE, cuja organização 
deverá ser aprovada por um conselho técni
co. O serviço de OE será dirigido por um 
Orientador Educacional que obedecerá* a 

D grifo e nosso. 
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orientação fiLosófica educacionaL da dire
ção da escoLa~ eLaborará um pLano de reaLi 
zação e executará com os demais componen= 
tes do serviço as técnicas de OE. e 9) 

Ainda a referida autora apresenta, deta1hadamente, 
• 

todos os elementos necessários ao bom funcionamento de um 

Serviço de OE (SOE), dos quais serão citados apenas os tó

p1COS considerados principais: 

. PLano de OE que devepá envoLver a escoLa e 
cada membro da comunidade escoLar com o 
seu papeL definido. 
Técnicas de OE e sua devida apLicação. 
PessoaL componente do SOE e suas respecti
vas atribuições . 

. Participação do pessoaL administrativo e 
docente no pLano educacionaL. (20) (Diretri 
zes para a Orientação EducacionaL nas Esco 
las Médias. Conferência pronunciada na 1a-:
jornada de Diretores, de Porto Alegre, 1957. 
In: Cadernos de Orientação EducacionaL n9 
8 - CADES/MEC.) 

Em 1958~ o Diretor do Ensino Secundário, em expo

sição de motivos ao Sr. Ministro da Educação e Cultura, de 

fine a Orientação como "um serviço que integra o 

escolar a ser desenvolvido em bases científicas" 

tanto, enfatiza a "necessidade de um preparo do 

técnico, e o aproveitamento dos elementos que vêm 

programa 

e, para 

pessoal 

traba-

1hando embora empiricamente, nos serv1ços ~ de Orientação".e 1
) 

Dessa expos1çao de motivos originou-se a Portaria 

n-9 1 05 / 5 8, doS r. M i n i s t r o d a Edu c a ç ã o e Cu 1 tu r a , regu1a-

mentando as funções de Orientador Educacional no ensino se 

cundário. 

No mesmo ano em que se procur~ disciplinar legal

mente o profissional que deveria exercer as funções de Ori 

entador (1958), no 29 Simpósio de OE, realizado em Porto 

Alegre, é novamente abordado o problema do conceito. Como 

resultado final do simpósio é apresentado o seguinte con

ceito de Orientação Educacional: 

A OE é uma ação sistemática e cont{nua~ em 
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bases filosóficas e cientificas~ que visa 
assistir o aluno no desenvolvimento inte
gral de sua personalidade~ possibilitando 
um melhor ajustamento pessoal e sociaLe 2

) 

Lins (1972), salientando os esforços empreendídós : 

pelos educadores brasileiros presentes aos dois simpósios 

(1957, são Paulo e 1958 em Porto Alegre) no sentido de de

finir a DE, assim se expressa: 

.. . pode-se tomar como conceito predominan
te neste periodo (que antecede à LDB)~ aque 
le que resultou destes dois importantes en 
contros~ visto que ai foram realizados es= 
tudos~ pelas pessoas mais diretamente liga 
das ao assunto~ preocupadas em sintetizar 
uma definição o mais precisa possivel. (23) 

Ainda no Simpósio de Porto Alegre (1958) foram 

apresentados os objetivos e princípios basicos, conforme 

Pàdim (1958): 

A Orientação deve atingir todos os alunos 
e não somente os casos marginais ou proble 
mas. A Orientação é um processo em bases 
cientificas e não de forma de improvisa
ções empiricas. A Orientação é· sempre um 
trabalho complexo~ longo e continuo e deve 
ser realizado com o concurso de vários es
pecia lis tas. e 1+ ) 

• 
Finalmente, no 39 Simpósio (1961) realizado em Re 

cife, procurou-se estudar a DE e a sua posição na escola. 

"A função da DE e encarada como indissociavel da Educação 

como um todo. Sendo a DE um dos processos educativos, seu 

ultimo fim coincidira com o da educação em geral", diz Ben 
ko. (2S) 

Padim completa o pensamento de Benko: 

Todo o serviço~ no entanto~ deve ser orga
nizado na escola~ a fim de poder entrosar
se com todo o processo educativo e poder 
conhecer as caracteristicas de cada caso 
em sua própria ambientação. (2 6 ) 

Loffredi et alii (1958) ratificam o papel da DE 

': 
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no processo educacional destacando o objetivo básico da 

ação educativa: 

Orientação Educacional tem como objetivo 
individualizar a ação educativa~ conhecer 
melhor o aluno (Dom suas caractertsticas 
de personalidade, potencialidades, interes 
ses) para ajudá-lo, a si mesmo e ao seu 
meio. e 7) 

2.2.4. Considerações sobre o período 

intermediário entre as Leis 

Orgânicas e a LDB/61 ' 

Como se pode verificar atraves dos documentos ana 

lisados, houve uma mudança significativa no campo 

e filosófico da Orientação Educacional. 

teórico 

Nesse período surge a preocupação com a definição 

da OE e o papel que deveria desempenhar nas escolas 

dárias. 

secun-

Se bem que seja notório o desenvolvimento ocorr1-

do nesse período, ao que parece nao se chegou a um consen-

so sobre o conceito, que foi objeto de estudos nos dois 

simpósios mencionados (1957 e 1958). 

No primeiro, a OE e caracterizada como um proces-

so permanente e organizado. No segundo, e definida como 

~ma ação sistemática e contínua. Através dos documentos 

analisados não foi possível chegar a uma conclusão satisfa 

tória. No entanto, a Orientação Educacional passou a ser 

conhecida nas escolas como "Serviço de Orientação Educacio 

nal" - SOE, cuja sigla e empregada ate o presente na ma10-

ria das escolas brasileiras, onde haja esse tipo de servi-

ço, mesmo que o trabalho se restrinja apenas a 
de um só orientador. 

atividade 

Nota-se a ausenC1a de uma linha filosófica da edu 

caça0 que forneça o embasamento teórico aos princípios da 
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pr1nC1p10S Orientação Educacional. Nesse período, um dos 

das diretrizes para a OE nas Escolas Medias, 

beiro (1957) e o de que esta estaria ligada ã 

conforme Ri-

filosofia da 

direção de cada escola: "O serviço de DE -sera dirigido por 

um Orientador Educacional que obedecerá* ã orientação fil~ 

~ sõfica da direção da escola". (2~) Como se vê, está implíci 

ta a filosofia do poder e o papel de submissão destinado ã 

Orientação Educacional. 

A Orientação Educacional, como uma das funções au 

xiliares do processo eduoativo, está intimamente ligada a 

valores, ideais - tarefa específica da Filosofia da Educa

ção. Como diz Carvalho (1979): 

Se a tarefa primordial da Filosofia da Edu 
cação consiste em e·xaminar os . fundamentos; 
fins~ ideais e valores da educação é por
que desempenha uma função normativa quanto 
ao processo educacional~ do qual é ~arte 
integrante a Orientação Educacional. ( 9) 

Ao que parece, este e um dos problemas básicos da 

OE no Brasil - ausência de uma filosofia subjacente ao de

senvolvimento dos serv1çosde orientação, bem como o papel 

secundário, de submissão, que estava destinada a 

nhar no futuro. 

2.2.5. A Orientação Educacional na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Na

cional - LDB/6l 

desempe-

Com o advento da Lei n9 4024, de 20/12/1961 - Lei 

de Diretrizes e Bases da. Educação Nacional (LBD), foi rati 

ficada a importância da OE com a sua instituição, no Capí

tulo I: Do Ensino Medio, em seu Art.38: 

* -e nosso. O grifo 
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Na organização do ensino de grau médio se
rão observadas as seguintes normas: 
I . .. 
V - instituição da orientaçªo educativa e 

vocacional ~ em cooperaçao com a fami 
lia. 

Alem da referência no Art.38, a Lei faz mençao ã 

Orientação, explicitamente, no Título VIII - Da Orientação 

Educacional e da inspeção, nos Artigos 62,63,64, todos re-
, 

ferentes ã formação do Orientador Educacional. 

A formação do Orientador e o aspecto inovador da 

Lei: pela primeira vez são feitas prescriçoes legais rela

tivas ã formação · dos orientadores· que deveriam se respons~ 

bilizar pela condução da OE, aprimorando assim, os termos 

da Portaria Ministerial nQ 105/58 sobre o profissional da 

orientação, conforme já referido anteriormente. 

Com relação aos dispositivos anteriores, -a LDB 

institui a orientação educativa, em vez de educacional e 

realça o aspecto vocacional. 

E interessante observar que embora se tenha dado 

tanta importância ã OE, a ponto de condicioná-la ã "organi 

zaçao do ensino medio" e "ao reconhecimento de estabeleci

mentos de ensino" (Parecer CFE nQ 374/67), a úmca referê.!: 

C1a explícita está reduzida ã sua instituição em coopera

çao com a família. 

Da análise do texto legal, explicitamente, pouco 

ou nada se pode depreender já que o dispositivo legal ins

titui "um serviço", incluindo-o na organização do ensino e 

nenhuma referência mais faz sobre seu objetivo e condições 

de seu funcionamento. 

Outro ponto a considerar, tido como incoerencllr do 

legislador, e o estabelecimento de criterios referentes a 

formação de Orientadores para o ensino primário (art. 64), 

sem que houvesse sido instituída a OE nesse grau de ensino, 

quer na Lei Orgânica, quer na LDB, ambas circunscrevendo-
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-se ao enS1no de grau medio. 

Teixeira (1979), com relação a DE no Ensino Primá 

rio comenta: 

Tão amplos objetivos e fins tão ~brangen
tes levam-nos a pesquisar o porque da ex
clusão da DE nas escolas de ensino funda -
mental. Sem dúvida~ diz a autora~ a DE~ 
conforme caracterizada pelos próprios edu
cadores~ seria necessária no processo edu
cacional e~ sem dúvida~ deveria ser esten
dida às crianças da escola primária. (30) 

Para que se possa captar o espírito da LDB, proc~ 

rar-se-á ver o que está implícito no corpo da Lei, atraves 

de outros textos, de caráter oficial, ou seja, os Parece-

res do Conselho Federal de Educação sobre a materia. 

Vasconcelos, relator do Parecer n9 18/62 - "Dis

ciplina ou Prática Vocaciona1", diz que "toda a Lei de Di

retrizes e Bases se poderia chamar vocacional". 

D Parecer expressa num sentido amplo a parte voc~ 

cional que poderá estar contida nas práticas educativas: 

A Vocacional pode estar entre as práticas 
educativas e não hesito em afirmar que se 

. encontra entre elas~ quer seja~ de nature
za artistica~ utilitária~ ou apenas de en
caminhamento para uma possivel profissão 
fu tura. (3 1 ) 

Ainda procura esclarecer como seria possível re

solver o problema vocacionál no enS1no; 

Como são inúmeras as tendincias .e vocaç5es 
dos aZunos~ deveriam ser inúmeras ~ambém 
as possibilidades de opção dentro da ativi· 
dade escolar; mas a lei reconhece sensata
mente que nem sempre é possivel na prática 
esta riqueza em colégios pequenos e em lu
gares de poucos recursos ... nestes casos~ 
as práticas educativas que são mais varia
das e flexiveis~ e que refletem melhor as 
necessidades ocupacionais do meio~ poderão 
resolver o problema do vocacional no ensi
no. (32) 



' ; 

46 

No Parecer do CFE n9 374/62, que fixa o currículo 

mínimo para o curso de Orientação Educativa, enfaticamente 

está explicitada a importância da LDB para implantação da 

filosofia e dos m~todos d~ OE nos cursos de nível m~dio: 

Embora a lei orgânica do ensino secundári~ 
de 1942~ já aludisse à necessidade dos pro 
cessos de Orientação~ só a atual lei deter 
mina que a "Instituição da OE - e -Vocacio= 
nal" deverá ser considerada como uma das 
norm~s da organização de todo o ensino de 
grau médio~ inclusive como condição de re
conhecimento. (Art.38-V e Art.16, § 19, le
tra "e"). (33) 

O mesmo· Parecer faz ref~rência i teoria da Orien

taçao: "Já se pode considerar existente uma teoria da Ori

entação. Especialmente no sentido de uma teoria comum para 

Orientação Educativa e Profissional". 

Outro aspecto bastante destacado ~ o das aptidões 

e o caráter individualizante para atender is diferenças 1n 

dividuais dos alunos. 

O Conselheiro Newton Sucupira (1964) destaca o 

princípio de atendimento is aptidões individuais: 

... uma educação capaz de atender às dife
renças individuais~ permitindo àos alunos 
melhor utilização de suas aptidões e assim 
evitando desajustamentos . 
... é necessário que a escola conceda maior 
atenção ao problema das aptidões ... 
O programa educacional realmente satisfató 
rio seria aquele no qual as diferenças in= 
dividuais são reconhecidas e todo esforço 
é feito no sentido de ajustar o curr{culo 
à natureza e necessidade do aluno indivi
dual. (34) 

Como se pode depreender do conteúdo dos textos a

cima referidos, implicitamente, os princípios da OE eVoca 

ciona1 são bem claros e preC1SOS. 

Pimenta (1969) apresenta uma possível explicação 

do porquê da OE e Vocacional estar mais implícita que ex-
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plícita na LDB: 

De fato a LDB não precisou colocar~ expli
citamente, o que queria da DE, . pois esta~ 
pela sua conceituação e pela definição de 
principios, elaborados em 1958, durante o 
II Simpósio de DE~ promovido pelo MEC/ 
CADES~ realizado em P.Alegre e que reuniu 
os mais expressivos orientadores educacio
naisda ipoca~ est5 em perfeita consonan
cia com os Fins e os Principios propostos 

. na LDB;' e 5 ) 

2.2.6. Considerações sobre a Orientação 

Educacional na LDB 

O que se pode depreender da analise da LDB e ou

tros documentos pertinentes à OE, ê o enfoque dado à Orie~ 

taçao Vocacional, tendo em vista as diferenças ' individuais. 

Ra preocupaçao de dar flexibilidade ao currículo 

segundo a natureza e a necessidade do aluno, considerando

se as peculiaridades de ~ sexo, idade, adaptação ao meio e 

as necessidades e possibilidades locais. 

A Orientação Vocacional ê centrada nas aptidões 

individuais, 

as condições 

tidas como inatas, sem levar em 

soc1a1s e econômicas do aluno, 

cbns idEi ração. 

como fatores 

determinantes para o surgimento e desenvolvimento das mes-

mas. 

Em decorrência do grande destaque dado aos aspec

tos psicológicos do aluno, especialmente às aptidões, a ps~ 

cometria ê amplamente aplicada. 

Pimenta (1979) caracteriza a OE desse período, da 

seguinte maneira: 

A DE deste periodo., (LDB) apresenta um enfo 
que nitidamente psicológico (enfatizando a 
parte evolutiva), e uma função preventiva 
- qual seja, de ajustamento do aluno à es-
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cola e à vida. No final da década (de 60) 
já se enfatizava a importância de a OE ser 
um serviço planejado na escola. e 6) 

Pode-se concluir que a formulação dos fundamentos 

de OE, objetivos, princípios e formas de ação foram defini 

dos no período que antecede à LDB, segundo a orientação do 

MEC/CADES, e nos anos que se seguiram na vigencia da LDB, 

a OE foi se desenvolvendo tecnica e praticamente, conforme 

as diretrizes emanadas deste orgão governamental, com o en 

foque centrado no aspecto vocacional do aluno. 

A formação do OE foi alvo de maior atençao do le

gislador na LDB, , sendo dedicados a este topico, explicita-

mente, tres artigos - 62, 63 e 64, reservando aos profis-

sionais formados a exclusividade de agir nesse campo, eX1-

gindo uma formação especializada, que atendesse às condi-

ções do grau, do tipo de ensino e do meio social a que se 

destinassem. 

No final da decada da vigência da LDB, em dezem-

bro de 1968, o Presidente da República assinou a Lei n9 ••• 

5564, que prove sobre o exercício da profissão de OE, des

tacando-se: 

ARTIGO 19: A Orientação Educacipnal se des 
tina a assistir o educand0 3 individualmen= 
te ou em grupo~ no âmbito das escolas e 
sistemas escolares 3 de nivel médio e primá 
ri0 3 visando ao desenvolvimento integral e 
harmonioso de sua personalidade 3 ordenando 
e integrando os elementos que influenciam 
em sua formação e preparando-os para o 
exercicio das opções básicas. (37) 

Trata-se de um profissional que atuará no âmbito 

das escolas de ensino medio e primário, dando assistência 

ao educando de forma individual ou em grupo, a fim de que 

o mesmo possa alcançar sua plenitude como pessoa. Para tan 

to, o Orientador trabalhará nos estabelecimentos de ensino, 

como integrador dos elementos que atuam direta ou indireta 

mente no processo educativo. 

, , , , 
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A OE e centrada na escola e apenas no âmbito de 

nivel medio e primário, sendo excluida do ensino superior. 

Goldberg (1974) faz referência a esse fato: "Toda 

V1a não se reconhece, no âmbito legal, a importância e a 

necessidade da OE no ensino de 39 grau". A referida 

ainda esclarece: 

autora 

Quando da discussão da Lei n9 . 5564~ que re 
guld o exerclcio da profissão de OE~ no 
Brasil~ o Deputado Floriano Paixão~ da câ
mara Federal~ propôs que~ no seu artigo 19 
se acrescentassem as instituições de nivel 
superior como campo de ação desse - profis
siona lo Todavia~ . a propos ta ·não foi acei-

. ta. (38) 

Ainda em 1969, o Parecer do CFE, n9 632/69, que 

trata do conteúdo especifico da Faculdade de Educação, de 

autoria de Sucupira, define a Orientação Educacional e tra 

ça seus objetivos: 

t uma ação sistemática~ em bases cientifi
cas~ que visa assistir o aluno no desenvol 
vimento integral de sua personalidade~ e 
em seu ajustamento pessoal e social. 
Apontando-lhe objetivos: 

orientar as atividades do . aluno~levando
o a aprender dentro de condições que fa
voreçam o aproveitamento escQlar; 
guiar os jovens em sua formação moral~ 
clvica e religiosa; 
capacitá-los para a solução de seus pro
blemas emocionais~ escolha .de uma profis 
são e planejamento de sua vida futura; -
estimular o sentido de vida comunitária~ 
favorecendo melhor relacionamento dos jo 
vens com a famllia~ a escola e a comuni= 
dade. (39) 

Assim, pela seqUência das medidas legais que des-

tinam o papel a ser desempenhado pela OE e o profissional 

que deveria desempenhá-lo, pode-se concluir que no período 

que antecede a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Ba-

ses para o Ensino de 19 e 29 graus, a Orientação Educacio-

nal possuia uma definição quanto: 
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a) . ao profissional que deveria desempenhar as fu~ 

ções e os requisitos para a sua habilitação pr~ 

fissional; 

b) conceito e definição da OE e seus objetivos; 

c) a quem ser1am destinados os seus serviços; 

d) o modo de atuação; 

e) em que graus de ensino teria seu campo de ex-

pansao. 

2.2.7. A Orientação Educacional na ~ei 

n9 5692/71 

Apoiada na base ' filos6fica expressa pela Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei n9 4024/61), a Lei n9 5692, de 11 

de agosto de 1971, que fixa novas Diretrizes e Bases para 

o ensino de 19 e 29 graus, reafirma os dispositivos ante -

riores, tornando explicitamente obrigat6ria a 

Educacional: 

Orientação 

Artigo 10 - Será insti~u{da obrigatoriamen 
te a Orientação Educacional incluindo acon 
selhamento vocacional em cooperação com os 
professores, a familia e a com~nidade. 

Na LDB, a obrigatoriedade de instalação da OE nas 

escolas vinculava-se a organ1zaçao do ensino de grau medio 

e ~o reconhecimento de estabelecimentos de enS1DO desse 

grau, conforme o Parecer do CFE n9 374/62, já referido nas 

páginas anteriores deste trabalho. 

Na Lei n9 5692/71, o caráter . da sua existência 

obrigat6ria no ensino de 19 e 29 graus, alem do explicita

do, categoricamente, no Artigo 10, está incorporado em to

do o organismo da Lei. 

O que e possivel depreender da análise do texto 

legal e que não há propriamente inovação com referência a 
Orientação Educacional. A inovação se dá quanto ao sentido 
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que assume o ensino de 19 e 29 graus - Sondagem de apti

dões e lniciação para o trabalho, como objetivo do currícu 

lo de 19 grau, e de habilitação profissional, no 29 grau -

conseqUentemente, impondo à OE uma revisão ampla e profun

da do papel que lhe cabe desempenhar na nova estrutura do 

sistema escolar, sendo ela um subsistema do mesmo e, como 

tal, fazendo parte integrante do processo educativo, desti 

nado a formar a criança e o adolescente. 

Profundas modificações no enSlno de 19 e 29 graus 

foram p~opostas pela Lei n9 5692, tais como: 

a ampliação do 19 grau, que passou a abranger 

os antigos cursos primário e ginasial; 

sondagem de aptidões e iniciaçao para o 

lhó a nível de 19 grau; 

traba-

formação profissional, a nível de 29 grau, com 

caráter de terminal idade e/ou continuidade dos 

estudos; 

flexibilidade curricular, tendo em vista às di

ferenças individuais. 

são esses alguns pontos básicos da Reforma que se 

relacionam diretamente com a Orientação Educacional e re

querem participação desta para a consecução dos objetivos 

a ' que a Lei se propunha. 

Nota-se que o destaque dado ao aspecto vocacional 

na LDB e fortemente reavivado nesta Lei e com um detalhe 

o aconselhamento vocacional esta incluso no processo glo 

bal de OE, envolvendo nele, alem da participação dos pro

fessores e da família, um novo componente, nao referido 

nos textos legais anteriores, ou seja, a Comunidade. 

A inclusão da Comunidade como componente coopera

dor e incluso no processo educativo global, nao so amplia 

o campo de ação da OE, como tambem, requer uma nova postu

ra e mudança na metodologia de atuação. 
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Goldberg (1974), aludindo ao papel do Orientador 

Educacional face as mudanças ocorridas, afirma que o fato 

de ser considerado como um: 

agente catalisador de influências educati
vas~ cuja forma de atuação é mais indireta 
do que direta~ reflete uma mudança na pró
pria metodologia da Orientação Educacional 
que passa de uma abordagem mais diagnósti-
ca~ casuistica e individual~ para outra 
mais preventiva~ coletiva e centrada no 
Currículo. (4 O) 

Apresentando o ponto de vista de um grupo de edu-

cadores da Universidade Federal de são Carlos, sobre os 
.. 

n1 

veis de atuação da OE, Teixeira (1979) confirma o ponto de 

vista de Goldberg: 

A Orientação Educacional assumindo uma a
bordagem especifica no sistema de ensino 
nacional~ representa uma evolução nos se
guintes aspectos: 

passou de uma atuação ao aluno a uma a
ção sobre todos os agentes educativos da 
escola e comunidade; 
passou de uma . centralização em problema~ 
para uma integração no trabalho escolar~ 
assumindo uma postura preventiva. (41) 

Da mesma forma, Brandão (1977), na tentativa de 

constituir uma OE a partir de sua integração no~sistema es 

colar, apresenta como campo de prática do Orientador, as 

seguintes características: 

19- é um espaço de atividades integradas 
que pretende mobilizar os agentes e os 
recursos da escola~ para enfrentar os 
seus problemas~ vistos como um todo; 

29- conserva o aluno (o educando~ o orien
tando) como o sujeito preferencial do 
processo de Orientação Educaciona~mas 
busca atingi-lo favoravelmente desde o 
ponto de encontro entre ele e a Orien
tação Educacional~ dentro do sistema 
escolar (e não como um caso ou um pro
blema isolado); 

39- considera efetivamente co-responsáveis 
pelos objetivos integradores da OE~ to 
dos os agentes educativos~ dentro e fa 

. 
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ra do âmbito restrito da escola; 
49- estende as atividades de OE aos outros 

agentes da escola~ como sujeito também 
do processo (todos ajudam e todos são 
ajudados); 

59- estabelece~ para o Orientador~ uma p~
sição de co-responsabilidade na açao 
educativa. (42) 

Ferraz (1973), citado por Goldberg (1974), fazen

do alusão ao posicionamento da OE na Lei n9 5692/71, r', diz 

que" 

isso se deve ao fato de ter' essa Lei defi
nido a OE como "mecanismo auxiliar~ da teo 
ria educativa cometida a escola~ como um 
~odo"~ ao qual co~pete a "integ~ação das 
influências mais próximas que convergem p~ 
ra a educação do aluno"(43), 

conforme definição apresentada no Relatório do Grupo de 

Trabalho encarregado de elaborar o anteprojeto da lei so

bre a reforma do ensino de 19 e 29 graus: 

o quarto aspecto que afloramos é a OE. O 
dispositivo proposto (Art.9 que trata ' da 
obrigatoriedade da OE e que na Lei passou 
a figurar no Art.l0) é simples~ mas basta 
para situá-la na linha do ante-projeto e 
caracterizá-la como um mecanismo auxiliar 
da tarefa educativa cometida .a escola como 
um todo. Longe~ pois~de configurar uma 
clinica ou algo semelhante - sem que por 
isto fique vedada a instalação complemen -
tar de clinicas e consultórios - o que se 
fez~ a partir da iaéia de "cooperação com 
os professores e a familia". foi defini-la 
como uma integração das influências mais 
próximas que convergem -para a educação do 
aluno. Ademais~ com a inclusão obrigatória 
do componente vo~acional~ deixou-se claro 
que toda aquela atividade de sondagem de 
aptidão~ para iniciação ou habilitação pro 
fissional~ deve estar apoiada na verifica= 
ção objetiva de capacidades com o necessá
r~o aconselhamento. (44) 

Destaca-se o aspecto vocacional imprimido forte

mente no corpo da Lei, assumindo um papel fundamental nas 

diretrizes basicas do ens1no, quer de 19 grau, quer de 29 

grau. 

"-
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Embora o legislador tenha tido o cuidado de man

ter a expressão Orientação Educacional, diz Pimenta(l979): 

As 

percebe-se que., ao aproximá-la dos objeti
vos básicos do ensino., o . que dela se espe
ra é que cumpra a função de Orientação Vo
cacional. Assim., o que era apenas uma das 
áreas de OE., passa a ser confundida com a 
própria. De outro modo não poderia se~., -
pois espera-se que o ensino profissionali
ze.(1t5) 

. -1novaçoes introduzidas pela Lei n9 5692 coloca 

ram a OE frente a um desafio - auxiliar com eficiência a 

reforma educacional - e, para tanto o Orientador deve ser 

visto como um doi agentes de mudança e facilitador de rela 

ç~es interpessoais, conforme expresso em "Fundamentos Bási 

cos da Orientação Educacional" - Relat6rio de Caracteriza-
-çao da OE nas Unidades Federadas, elaborado pelo MEC: 

Como agente de mudanças., o Orientador deve 
ser alguém que desencadeia um movimento 
contra o status quo., quando sente que este 
afeta negativamente aqueles a quem está 
tentando ajudar. 
Como facilitador de relações interpessoai~ 
ele deve organizar e coordenar grupos com 
o intuito de auxiliar os professores a vi
verem os fenômenos das inovações. A habili 
dade de relacionamento interpessoal., desen 
cadeada pelo Orientador ' e desen~olvida na 
equipe de educadores (diretores., superviso 
res., orientadores., professores) objetiva 
diagnosticar e trabalhar os problemas da 
equipe nas áreas interpessoal e organiza -
ciona 2. (1t6 ) 

Para consecução dos objetivos da Educação, expre~ 

sos no Artigo l0. 

~ .. proporcionar ao educando a formação ne
cessária ao desenvolvimento de suas poten
cialidades como elemento de: 
a) auto-realização 
b) qualificação para o trabalho 
c) preparo para o exercicio consciente da 

cidadania., 

a Lei 5692 deu ã OE conotação de recurso integrador dos es 

forços dos agentes educativos, apresentando-se o currículo 
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maturaçao 

elaborado 

pelo MEC sobre Sistema Integrado - Supervisão - Orientação 

Educacional: 

Quando se recomenda como condição essen
cial para o alcance de seus objetivos que 
a OE se realize no conjunto do plano glo
bal da Escola, fazendo do curriculo seu 
instrumento de trabalho, privilegia-se um 
enfoque integrativo da OE. ('+') 

E o referido documento define o que vem a ser es

se trabalho integrado de OE: 

Entende-se por este a atividade técnico
docente, desenvolvida na escola, tendo em 
vista a criação, o planejamento, execução 
e avaliação de experiências de aprendiza
gem que objetivam desenvolver no aluno a 
capacidade de realizar opções conscientes 
a partir do conhecimento e avaliação de si 
mesmo e do meio. ('+8) 

Brandão (1977), no trabalho sobre "Valores s5cio

culturais e Orientação Educacional", apresentado no VI En

contro Nacional de OE, realizado em Goiânia, mostra: 

que ao sair do trabalho direto e individua 
lizado, com o educando na escol~, para um 
trabalho integrado da escola sobre o edu -
cando, o Orientador não muda apenas de po
sição, muda de ponto de partida, ou seja, 
ele não será obrigado a modificar algumas 
técnicas de trabalho, mas sim, o seu pr5 -
prio modelo de prática. 

E ainda acrescenta: 

isso porque o Orientador deixa uma posição 
de relação interpessoal exclusiva na esco
la e se coloca no campo das relações siste 
máticas da escola ... ele substitui o propõ 
sito de resolver os problemas .de formaçao 
do educando a partir do seu gabinete, pelo 
problema da pr5~ria escola, dentro e fora 
de seus muros. ( 9) 

No mesmo Encontro realizado em Goiânia, em 1~77, 
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um grupo do Departamento de Ensino de 19 grau Divisão de 

Assistência Psico-Pedagõgica da Secretaria de Educação e 

Cultura da Bahia (Salvador), apresenta um "Novo modelo de 

Orientaç~o Educacional", para proporcionar o desenvolvimen 

to integral do educando, conforme os objetivos gerais da 

Educação. 

" to s oc i a 1 

Nesse modelo, a OE é conceituada dentro do contex 

como processo educacional de caráter inte
grativo e desenvolvimentista, cuja aç~o ob 
jetiva facilitar aprendizagens significa-t?: 
vas, tomada de decis~o de uma forma racio= 
nal e responsável; através de uma atuaç~o 
do Orientador com todos -os agentes educati 
vos para alcançar, direta ou indiretamente 
o desenvolvimento integral do educando. (50) 

No modelo proposto, a função básica do Orientador 

passa a ser a de planejador de contingências de aprendiza-

" --gens e cuja atuaçao e centrada no contexto, tendo o Orien 

tador uma ação predominantemente indireta junto ao aluno, 

e direta junto a professores, direção, equipe técnica e 

pais".(51) 

O grupo esclarece ainda que a atuaçao é mais do 

tipo integrativo e portanto: 

mais centrada no respeito as ca~acter{sti
cas individuais do orientando dar aos agen 
tes educativos uma compreensão psicológica 
do processo educativo, como uma tentativa 
de centrar no aluno, o próprio curr{culo 
escolar global. (52) 

Na concepção de Gatti (1976): 

A OE n~o se confunde com a educaç~o, pois 
tem sua identidade assegurada pelo exerc{
cio de certas funções de caráter educativo 
que lhe s~o peculiares, dentre o conjunto 
de outros a~entes que contribuem para a 
educaç~o. (5 ) 

Na mesma linha de pensamento coloca-se 

(1979), que define a OE como parte integrante do 

Carvalho 

processo 

" 
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e, aSSI.m sendo, pOSSUI. os mesmos objetivos ge-

norteiam e, portanto, os mesmos fundamentos fi-

e científicos. No entanto, diz a autora: 

Ao n{vel da ação ela se distingue do p~o
cesso educativo~ como parte se distingue 
do todo~ e ganha função especifica. Embo~a 
tenha como objetivo básico complementa~ a 
ação educativa~ possui um campo de atuação 
que lhe é próprio e que a ca~acte~iza com 
função dive~sa da função docente~ da super 
visão~ di~eção ou inspeção. (Sq) -

Vinculada ao processo educativo escolar, a DE so

fre o impacto de todos os problemas que afligem a institui 

çio, al~m de viver todos aqueles rigados i especificidade 

de sua area, pois como diz Katz (1969), "ela está 

num período de crise de identidade juvenil".(5s) 

ainda 

E nem poderia afirmar a sua identidade, conside

rando-se que ela se desenvolve, principalmente na Escola, 

instituiçio .especialmente incumbida da educaçio sistemáti

ca, onde se evidencia uma grave crise, que se manifesta em 

sua concepçao, em sua estrutura, em suas funções e em sua 

dinâmica, gerando, conseqUentemente, um clima de instabili 

dade e insegurança tanto na definiçio quanto na delimita -

çio de funções entre os agentes que atuam no processo edu-

cativo, em seu âmbito (escola). • 

Freitas (1979) manifesta a problemática que envol 

ve o desenvolvimento efetivo da DE na atualidade: 

Nunca, na histó~ia do desenvolvimento da 
DE do pa{s~ eme~gi~am tantos p~oblemas em 
tão pouco tempo. As soluções . se configu~am 
como complexas, dif{ceis e morosas mu~
tas apenas ar~astam-se pelo tempo. 

Ainda faz referências ã indefiniçio dos 

dizendo que: 

-. papel.s, 

... a compléxidade das soluções está em de
fini~: o que cabe~ a quem~ como e quando 
equacionar e ~esolve~ uma gama de p~oble
mas que de ce~to modo~ estão a impedi~ o 
desenvolvimento da DE efetiva e eficazmen
te. (S 6 ) 
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Huberman (1973) também afirma: 

Qualquer inovação em educação, implica uma 
revisão de papéis, visto que o produto da 
ação educativa é uma qualidade humana ou o 
homem como um todo e que a obtenção desse 
produto decorre da interação entre pessoa 
e que implica em mudanças de prática, ati
tudes e valores. (57) 

Caldwell, citado por Coelho (1973) considera que 

o "Orientador, como agente de mudanças, precisa reavaliar 

o seu papel e o ambiente no qual deve atuar". (58) 

O n~mero de Congressos, Encontros, Seminirios de 
-OE sao indicadores do esforço positivo dos Orientadores E-

ducacionais para definir os novos rumos da OE ensejados p~ 

las solicitações reformistas e que estao a exigir do Orien 

tador uma nova postura, e reflexão sobre o seu papel fren

te ao imenso campo de trabalho que se lhe apresenta. 

Teixeira (1979), em seu estudo crítico sobre a OE 

no Brasil, mostra que o modelo de OE adotado no Brasil es-

pelha-se no modelo americano 

plicando o mesmo modelo: 

duas realidades opostas a-

... no Brasil, a percepção da . OE revel~ com 
muitas semelhanças, um quadro de referên
cia como o apresentado pelo movi~ento nos 
sistemas -que a adotam e, especialmente, o 
do sistema norteamericano. A diferença se
ria, basicamente, a atribuição da responsa 
bilidade da Orientação, que, enquanto no 
Brasil é atribuida a um profissional inti
tulado orientador educacional, no sistema 
norte americano é atribuida a um grupo de 
profissionais, com diferentes especializa
ções, que são identificados como pessoal 
de orientação. (59) 

Mais adiante, a referida autora faz referências ã 
precariedade e limitações de recursos humanos e materiais 

para a efetiva consecuçao dos objetivos reformistas: 

••• 0 quadro de limitações materiais e de 
recursos humanos que nossas escolas vem en 
frentando para a implantação da Reforma do 
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E~sin~, o que vem determinando que elas 
nao tem atendido sequer de forma suficien
te sua tarefa instrucional. 
E, ent~o, como a profissionalizaç~o do en-
sino médio, a OE nâs escolas do pais n~o 
ultrapassou os limites da determinaç~o le
gal ... o pr6prio sistema, na proporç~o que 
n~o assume a participaç~o do Orientador 
nas Escolas, desconsidera esta importân
cia.(60) 

Coelho (1973) nao revela situação muito diferente 

desta ao referir-se ao antigo Estado da Guanabara, onde d~ 

senvolveu uma pesquisa sobre o trabalho do orientador. Mos 

tra, claramente, a defasagem existente entre a teoria e a 

prática da orientação, a partir da . identificação das reais 

atribuições dos Orientadores 
4" • 

em exerC1C10 nas escolas que 

constituiram sua amostra. Os orientadores nao vêm impleme~ 

tando a função integradora da Orientação no processo educ~ 

cional como um todo. Continuam sozinhos dentro das escolas, 

perpetuando o caráter terapêutico da Orientação centrada 

em casos-problemas. 

Mostra ainda outro aspecto, que e o freqnente na 

realidade brasileira e não apenas no estado da Guanabara: 

a Orientação Profissional assume, praticamente, a forma de 

simples informação profissional. 

• 
Pimentel e Kawashita, em documento apresentado no 

V Encontro Nacional de OE, realizado em Salvador-Bahia, a-

presentam uma síntese da situação da Orientação 

nal no Brasil, a nível de 29 grau. 

Educacio-

O quadro apresentado pelas autoras e o seguinte: 

Coexistem concepções as mais diversas da 
Orientaç~o Educacional: 

A casuistica para atendimento de alunos 
carentes, é eminentemente técnica, colo
cada como serviço à parte, com ênfase na 
aplicaç~o de testes e questionários. 
A OE proposta num enfoque integrativo sem 
a devida correspondência ~etodol6gica. 
A Integraç~o OE/SE desvinculada do plane 
jamento global da escola com imprecisãõ 
das funções desses especialistas e de 

j 
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sua apticuLação com os ppofessopes e de~ 
mais agentes educativos. 
A infopmação ppofissionaL confundida com p 

ppocesso de matupação ppofissionaL. (61) 

As autoras justificam que os dados de que dispõem 

permitem apenas esboçar generalizações sobre a forma como 

está sendo realizada a OE no 29 grau. 

Maupeou (1980) diz que: 

a ineficácia · da Opientação se eXP.Lic:..a poP 
sua eficácia em pefopçap a manutençao do 
s tatus quo. An tes de pemudap o . des empenho; 
deve-se tpansfopmap os objetivos que o nop
teiam. A avaliação · da eficácia de Opienta
ção exige outro parâmetro no quaL os resuL
tados são compapados com necessidades pes
soais e sociais que sejam reais e não esta
belecidos por um sistema que as interpreta 
para consepvar seu poder. (62) 

o Decreto n9 72.846 de 26/09/1973, ao regulamentar 

a Lei n9 5564 de 21/12/68, que provê sobre o exercício da 

Profissão de Orientador Educacional, abre o caminho para o 

Orientador extrapolar o âmbito escolar, pois conforme o 

enunciado do Artigo 89, são atribuições privativas do Orien 

tador: 

a) planejar e coordenar a implantação e funciona-
~ . 

mento do serviço de OE em n1vel de: 

1. Escola 

2. Comunidade 

b) planejar e coordenar a implantação e funciona-

mento do SOE, dos 6rgãos do Serviço Público, Fe 

deral, Estadual, Municipal e Autárquico, das So 

ciedades de Economia Mista, Empresas Estaduais, 

Paraestaduais e Privadas.(63) 

o sistema escolar nao e ma1S visto como um sistema 

fechado, intra-muros. Hoje, a Escola e considerada como um 

sistema aberto, inserido num contexto social com o qual de

ve manter estreita relação a fim de receber o suporte nece~ - . --sar10 para a manutençao e renovaçao do seu ciclo de ativida 

des. 
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-. emergem novos pape~s para ConseqUentemente, o 

Orientador, indicadores de seu comprometimento com o so-

cial. Já não e suficiente uma micro-visão das coisas, em 

nível de aluno, ou de tarefas específicas, em nível da es

cola fechada em s~mesma. Necessário se torna uma macro-v~ 

são das co~sas, uma compreensão de inter-relações estabe1e 

cidas entre os diversos sistemas que estruturaram 

social e a cultura de um povo. 

a vida 

Daí a necessidade de integração da Orientação com 

a Comunidade. Sem isso, torna-se inviave1 a consecuçao de 

suas metas. Sob este prisma, merece destaque a integraçao 

Escola-Empresa a -fim de atender os requisitos da Lei n9 

5692/71, que preconiza tal cooperação no seu Artigo 69: "As 

habilitações profissionais poderão ser realizadas em reg~

me de cooperaçao com as empresas,,(61+) 

Atendendo a este dispositivo legal, destacam-se 

os Serviços de integração Escola-Empresa, inicialmente com 

atuação especial nas Escolas Tecnicas Federais e, atualmen 

te, extensivas às escolas das redes estaduais de ens~no. 

A empresa e tambem área de atuaçao do Orientador, 

fixada pelo Decreto n9 72.846, Art.89, letra "B", conforme 

a apresentaçao textual feita anteriormente. 

~ um campo novo que se abre aos profissionais da 

OE e que já foi objeto de estudos e reflexões no 59 Con-

gresso Brasileiro de OE, realizado em Curitiba, em 1978. 

Gonçalves (1978), citado por Cavalcante (1979),r~ 

ferindo-se à empresa como novo campo de trabalho aberto ao 

Orientador, destaca que a presença d~ profissionais espe -

cia1istas em educação deve ser considerada como uma inova-
- . d - f· " (65) çao que a~n a esta por se con ~gurar em MUDANÇA . 

Na concepçao de Cavalcante (1979): 

quer envoZvida com a EscoZa num processo in 
tegrador~ quer como nova área de atuação do 
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Orientador~ a Empresa se apresenta como ter 
reno fértil a continuadas investigações~ on 
de maiores estudos se fazem urgentes. Sem o 
necessário ~mbasamento técnico-cientifico 

· ver-se-á o Orientador perdido nessa área~ 
improvidando~ caindo no descrédito. (66) 

Já se faz sentir tambem a presença da OE nos pro

gramas de apoio e desenvolvimento social comunitário. Se

gundo Baumel (1980). 

tem-se desenvolvido experiências de OE nos 
programas de desenvolvimento social na Comu 
nidade. Assim~ solicita-se as tarefas da OE 
junto às Instituições de Assistência~ Insti 
tuições de atendimento à infância~ ao menor 
abandonado e outras congêneres. (6 ) 

o autor cita como maior característica dos proJe

tos desenvolvidos nesse campo, a interdiscip1inaridade, e 

o fato do Orientador trabalhar com outros profissionais co 

mo: Assistentes Sociais, Psicólogos, Medicas, Psiquia

tras.'6S) 

2.2.8. Considerações Gerais 

A de cada de 70 foi significativa no desenvolvimen 

to da Orientação Educacional no Brasil. 

A Lei 5692/71 e bastante abrangente na medida em 

que situa a OE nos dispositivos que regulam a 

os objetivos do ensino de 19 e 29 graus. 

É, como diz Grinspun (1976): 

estrutura e 

Quando a Lei n9 5692 nos fala . da sondagem 
de aptidões~ iniciação para otrabalho~ for 
mação profissional e principalmente de auto 
-realização sentimos de perto toda uma açãO 
- e não só um instrumento - que tem objeti-
vos de larga amplitude~ como seja o de as
sistir o desenvolvimento de suas potenciali 
dades. (69) -

Da orientação centrada no aluno e individualizad~ 
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passa a ser caracterizada como "um mecanismo auxiliar da 

tarefa educativa cometida à escola como um todo", numa 1n-

tegração das influências mais - . prox1mas que convergem para 

a educação integral do aluno. 

Do campo de trabalho voltado apenas para o enS1no 

de grau media, atuando durante algumas decadas apenas nes

se grau, de repente o Orientador Educacional vê-se chamado 

à coordenação do processo vocacional, que se inicia com o 

ingresso do educando na vida escolar, atendendo ao dispos~ 

tivo legal que preceitua a sondagem das aptidões e a ini -

c1açao para o trabalho no decurso do ensino de 19 grau e, 

portanto, a atuar junto à criança e ao pre-adolescente. 

Do trabalho restrito ao imbito escolar, e ao pro

jetar-se para um círculo social ma1S amplo, servindo ao 

objetivo de adaptação harmônica do educando à comunidade a 

que pertence, numa busca de equilíbrio entre o desenvolvi

mento das capacidades individuais e a integração social, a 

Orientação passa a girar em torno dos seguintes objetivos: 

Ajudar a escola a ajustar-se às necessidades e as 

p1raçoes dos alunos, embora apenas no aspecto for 

mal; 

prepará-los para as exigencias profissáonais e so 

ciais da vida futura; 

atender às necessidades do mercado de trabalho, pa 

ra o desenvolvimento do país. 

Todavia, se no início da decada de 70, as medidas 

legais (Lei n9 5692/71 - Art.lO que institui obrigatoria-

mente a OE nas escolas de 19 e 29 graus, e o Decreto n9 ••• 

72.846/73 que regulamenta a profissão de Orientador) pro-

porcionaram muita euforia aos profissionais da Orientação, 

hoje, . . 
sua v1genc1a, a real ida transcorridos alguns anos de 

de e bem outra, vista sob o ângulo de sua praticidade. 

A título de ilustração, serao apresentadas algu-

mas conclusões de pesquisas efetuadas recentemente na área 
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por profissionais que atuam na esfera da Orientação e que 

evidenciam, em parte, a realidade da OE em diversos estados 

da federação: 

rizonte: 

... continuamos~ pois em 19?9~ "declara Tei
xeira"~ com a denominaç~o de Serviço de Ori 
entaç~o Educacional~ sem uma estrutura adm7 
nistrativa ( ... ) que defina a constituiçãO 
e competência~ de si e de seus componentes 
e~ com uma prática que n~o corresponde à 
prevista pela evoluç~o da pró~ria orienta
ç~o como prática pedagógica. ( 0) 

Faz tambem . referência ã situação da OE, em Belo Ho 

Dificilmente encontramos um SOE devidamente 
instalado~ devidamente valorizado e devida
mente atuando dentro da escola. Comum é o 
desenvolvimento de sua finalidade e do tipo 
de atividade desenvolvida pelos orientado
res~ o que se diz melhor afirmando que é 
mesmo ignorada a importância e finalidade 
da Orientaç~o por grande parte de diretores 
de escolas~ de professores e mesmo daqueles 
que deveriam se beneficiar com sua assistên 
cia - os alunos. Frequentemente~ são atri = 
buidas aos orientadores tarefas que legal e 
tecnicamente n~o deveriam estar sob sua res 
ponsabilidade.('1) 

Coelho (1973) fornece informações com base em pes-
a 

qU1sa realizada no entao Estado da Guanabara: 

Note-se que embora haja vigência legal no 
sentido de ser instituida a OE nas escolas~ 
61% dos estabelecimentos de ens~no da Guana 
bara n~o possui SOE. 

E sugere: "seri.a interessante investigar a 

dessa aparente contradição". 

causa 

Entre as dificuldades citadas pelos Orientadores 

submetidos ã pesquisa, destacam-se: o número de alunos, com 

uma media de 631 alunos por orientador, carga horaria 1nsu

ficiente e excesso de atribuições. (72) 

Kohn (1976), citado por Cruz (1980), referindo-se 

ao Rio de Janeiro e como conclusão do seu trabalho de pes-
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qU1sa, afirma o seguinte: 

... Pode-se verificar que o número excessivo 
de alunos para cada orientador~ prejudica a 
eficiência do desempenho profissional. Ou
tra evidência percebida é a de que a orien
tação individual é aplicada mais como tera
pêutica do que uma prevenção. (73) 

Em Pernambuco, Maupeou (1980) descreve situação se 

me1hante. Os serviços de Orientação atuam com prioridade 

nas series onde o aluno deve fazer sua opção e com destaque 

na orientação vital. Tal tipo de atendimento, como foi veri 

ficado em trabalho de pesquisa, "está dando bem mais ênfase 

aos alunos prob1ematizados". (J.P.Peres, situação da OE em 

Pernambuco - INEP, Recife, 1974). (7~) 

Cruz (1980), ao analisar o problema no Amazonas, e 

como conclusão de pesqu1sa realizada recentemente, 

naus, retrata uma situação nao mais encorajadora, 

se constata pelo que segue: 

em Ma-

conforme 

Como se 

O Orientador Educacional desempenha sua fun 
ção diretamente ligado ao aluno~ vendo-o co 
mo um caso isolado e não dentro do contexto 
escolar. 
A Orientação Educacional apresenta-se como 
única e exclusivamente da responsabilidade 
de um setor especializado~ excluipdo ass~m 
os demais membros que constituem - a Esco
la. e a) 

-ve, o papel integrador da Orientação Educa 

ciona1 ainda inexiste nas escolas da rede Estadual de enS1-

no, em Manaus. 

Ainda a autora alude ao desempenho pass1vo e pouco 

participante no processo educativo: 

O Orientador não questiona~ nem avalia cri
ticamente sua atuação no processo educativ~ 
pois mais da metade dos informantes estão 
preocupados em realizar levantamentos do 
rendimento escolar ~ preendhimento de fi
chas individuais.*(7~) 

*Os grifos sao nossos. 
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Segundo a mesma autora, o numero de alunos para ca 

da orientador e muito grande: 

Este número varia de 440 a 3.618 alunos; a 
grande maioria é responsável pela faixa de 
800 a 1.000 alunos. Como exemplo~ temos uma 
Unidade Educacional com 63 turmas de alunos 
e apenas 2 (dois) Orientadores Educacio
nais.('s) 

-e a inexistencia Um fato que merece ser destacado 

dos serviços de Orientação Educacional no interior do Esta-

do do Amazonas. Segundo os dados fornecidos pela 

autora, o interior do Estado e servido por apenas 

orientadores educacionais. 

referida 

3 (três) 

Pimenta (1979) mostra qual o objetivo central do 

enfoque dado ã Orientação Vocacional e "o porquê" da ênfase 

dada ã informação profissional na maioria das escolas bras i 

leiras: 

... a expectativa REAL colocada à Orientação 
Vocacional era reduzi-la à informação pro
fissional~ a fim de que ajudasse a escola a 
ajustar o{s) aluno{s) (mão-de-obra) às ne
cessidades do mercado de trabalho contri
buindo~ assim~ para o desenvolvimento econô 
mico. Não se trata de ajudar o aluno a esco 
lher~ mas ajustá-Io~ como escolhido~ a uma 
ocupação. (76) • 

Pela analise empreendida nos textos legais e lite

ratura especializada é possível depreender o seguinte: 

a) Ausência de uma infra-estrutura no sistema esco 

lar impedindo que a Orientação Educacional pos

sa desenvolver um trabalho integrado com os de

mais membros que atuam na esfera escolar. 

b) Prescrição da obrigatoriedade da OE nas escolas 

de 19 e 29 graus ainda apenas no plano legal, 

pois a grande maioria das escolas não possui e~ 

ses serviços, e, se os pOSSU1, funciona pr~ca 

riamente, restringindo-se ã pessoa do orienta -

dor. 
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c) Indefinição do campo de atuaçao da Orientação 

Educacional. Com a regulamentação da profissão 

de Orientador Educacional, pelo Decreto n 9 •••• 

72.846/73, muito pouco foi alterado, dada a in

definição e abrangência dos termos empregados 

no referido Decreto: "coordenar, sistematizar, 

participar". Esta abrangêrtcia dá margem a 1n

terpretaçoes variadas, tornando-se difícil pre

C1sar a quem compete, o que, e o limite das res 

pectivas competências. 

d) Situação se agravada tambem no campo específico 

da Orientação. Exemplo: a coordenação do proce~ 

so de Orientação Vocacional, que deve ser 1ncor 

porado ao processo educativo global, conforme o 

Artigo 89, letra C), do referido Decreto. 

O processo de sondagem de aptidões e 

para o trabalho, no ensino de 19 grau 

. . . 
1n1c1açao 

diverge, 

em objetivos e metodologia de trabalho, do pro

posto para o 29 grau - habilitação profissional. 

Em decorrência disso, há necessidade de especi~ 

lização do Orientador para atuar distintamente 

num ou noutro grau de ens1no, o que nao ocorre, 

ate o momento, na realidade brasileira. 

O curso de habilitação profissional êom as limi 

taçoes que lhe foram impostas pelo Parecer 252/ 

69(*), nao oferece condições satisfatórias de 

preparo do profissional de Orientação de acordo 

com as necessidades reais de seu campo de traba 

lho. 

Alem do mais, nao há, na ma1or1a das escolas 

brasileiras, estrutura que possibilite desenvol 

ver satisfatoriamente o processo de Orientação 

MINIMOS - de * Parecer CFE n9 252/69, que fixa os 
Currículo e duração para o Curso ou Graduação 
Aprovado em 11/04/1969. D.O.U. 12/05/1969. 

em Pedagogia. 



68 

Vocacional incorporado ao processo educativo 

global, conforme preceitua o dispositivo legal. 

e) Impossibilidade de conceber que ã 

Educacional seja atribuído um papel 

Orientação 

relevante 

na educação brasileira, e que seja confinada a 

constar apenas no plano legal. Se ela e ~mpor

tante a ponto de merecer a atenção dos legisla

dores e constar em artigo explicitando a sua 

obrigatoriedade, nao se justifica que na prati

ca seja relegada a um papel secundario. Para es 

camotear a situação, propoe-se ao Orientador 

que seja "agente de mudanças", "agente de inte

gração", '~acilitador de mudanças", atuando mila 

grosamente no sistema escolar. 

f) Confronto da legislação com a Orientação Voca-

cional evidencia a necessidade de referir-se ao 

contexto socio-economico, como condição de pos

sibilidade para a explicitação do significado 

real da Orientação Vocacional. 

g) Conforme evidenciado por Loffredi (1976) e pela 

analise empreendida por esta autora, os traba

lhos de Orientação Educacional no Brasil apre

sentam-se em duas perspectivas: de wm lado, a 

Orientação Educacional e desenvolvida como uma 

pratica terapêutica em que se estabelece uma re 

lação direta entre o orientador e o orientando 

e, portanto centrada no aluno e seus problemas; 

de outro, a OE tem uma função preventiva, e pa

ra efetivação da sua pratica, deve-se estender 

a todo o âmbito da escola, dentro de um proces

so complexo de envolvimento de todos os educan

dos, atraves de um trabalho integrado com todos 

os agentes educativos e, portanto, inserida no 

processo educativo como um todo. 

O primeiro tipo de serv~ço já e perpetuado em 

muitas escolas e, como e possível constatar pe

las referências feitas, ainda persiste em gran-
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de parte das mesmas. 

O segundo, sendo ma~s recente, esta engatinhan

do, embora sejam grandes os esforços do Ministe 

r~o da Educação e Cultura e Secretarias de Educa 

çao dos Estados no sentido de expandir esta mo

dalidade de atuação pratica nas escolas de 19 e 

29 graus, cogitando-se tambem a nível - de 39 

grau. 

. ... 
h) Observa-se muita contradição entre os 

pios legais, proclamando o humanismo e 

pr~nc~-

bases 

psicológicas, tais como: "maximo desenvolvimen-

to d~s potencialidades", "realização como pes-

soa humana", "auto-realização", "atendimento às 

diferenças individuais", etc. quando na realida 

de os produtos finais da educação e, especial -

mente da profissionalização, são dirigidos aos 

interesses do mercado de trabalho (habilitação 

de mão-de-obra adequada e a baixos custos) e ao 

desenvolvimento econômico do país, sendo prete

rida a realização pessoal do educando. 

Em síntese, ha necessidade de rever o signific~ 

do da Orientação Educacional a fim de melhor s~ 

tua-lo no contexto educacional brasileiro. 

O Editorial "Novos Rumos da Orienta~~o Educacio 

naZ" (Prospectiva, V.I, n93, out.1978, Associa

çao dos Orientadores Educacionais do RGS, p. 3) 

diz que ela esta numa fase de transição no mun

do da ci~nciae da tecnologia. 

Transição dentro da escola: 

- Orientação Educacional facilitadora das 

mudanças. 

Orientação Educacional agente de integra-

çao. 

Transição, extrapolando a escola: 

Orientação Educacional Comunitaria 

Orientação Educacional na Empresa. 

Realmente, novas perspectivas sao evidenciadas 
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no campo da Orientação Educacional. 

No âmbito do sistema escolar, os avanços foram 

extraordinários nestes últimos anos, verifican

do-se a extensão dos seus serviços ao universo 

dos três graus de ensino. Os centros de OE aos 

estudantes de 39 grau, Ja funcionando em algu

mas Universidades, estao na fase inicial, com 

perspectivas de expansão desse serv1ço a 

as Unive;sidades brasileiras. 

todas 

A inclusão da disciplina "Orientaç~o Ocupacio~ 

naZ", no Currículo de 29 grau, vem proporc10nar 

ao Orientador oportunidades de desenvolver o 

trabalho de magistério ou de coordenação. 

A Organização de Departamentos ou Divisões de 

OE junto às Secretarias de Educaçao, já existe~ 

tes na maioria dos Estados, _cuja Orientação cen 

traI está a cargo do MEC, oferece um campo am

plo a nível de Consultoria, Assessoria e Coord~ 

naçao num macro sistema da Orientação Educacio

nal. 

No âmbito da Comunidad~, o desenvolvimento de 

atividades de OE nos programas de apoio e desen 

vo1vimento social, junto as 

tenciais é abrangente. 

Instituições Assis-

2.3. A Orientação Educacional no Amazonas 

Conforme visto nas páginas anteriores, a Orienta-

çao Educacional no Brasil passou por diversos estágios no 

seu longo percurso desde a sua oficialização em 1942. 

Isso, no entanto, nao ocorreu no Amazonas . . Sua eX1S 

tência nas escolas publicas do Estado do Amazonas é bem re

cente e surge como imperativo da Lei n9 5692/71, que no seu 

Art.10 · estabelece a obrigatoriedade da Orientação Educacio

nal, incluindo o aconselhamento vocacional nas escolas de 

19 e 29 graus. 
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Os pr1me1ros serviços de Orientaçio Educacional d~ 

tam de 1969, no Instituto de Educaçio do Amazonas, onde fo

ram realizadas as primeiras experiências de Orientaçio Edu

cacional, de forma sistemática e com atuação integrada de 

vários elementos: a diretora do estabelecimento, um orienta 

dor educacional, um supervisor pedagógico e o chefe de dis

ciplina • 

O serv1ço foi desenvolvido com os alunos das 

me1ras séries do ginásio, com a participaçao de pais e pro-

fessores. Não sendo possivel o atendimento a todos os alu-

nos do estabelecimento , (seis mil alunos), eram encaminhados 

ao SOE os alunos que necessitavam ' de ajuda do orientador p~ 

ra o seu ajustamento familiar, escolar ou pessoal. 

Como me10 auxiliar da Orientação, foi criado o Con 

selho de Alunos, constituído pelos alunos líderes, que atu~ 

vam como Representantes de cada turma junto ao SOE, perm1 -

tindo ao Orientador Educacional uma atuaçao assistemática 

de maior alcance. Para sua concretizaçao, outro trabalho de 

base foi realizado com os inspetores de alunos (bedéis), da 

da a importância dos mesmos na atuação junto a alunos e pr~ 

fessores. O início dos Serviços de Orientação Educacional 

no Instituto de Educação do Amazonas ocorreu no período em 

que foi implantado o si&tema de Rodízio Escolar~ com tres 

etapas, dificultando, aSS1m, a realização de um 

contínuo. 

trabalho 

A Orientadora Educacional que implantou esses ser-

V1ÇOS foi contratada como docente para exercer as funções 

de orientador, uma vez que não havia nenhum dispositivo le

gal no Estado, referente ã função de Orientador Educacional. 

Essa experiência teve duração de apenas dois anos, 

ou seja, até fevereiro de 1971, quando a Orientadora Educa

cional que desempenhava essa função, afastou-se do Institu

to de Educação do Amazonas. 

Em 1971, foi implantado o Serviço de Orientação 
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Educacional na Escola Técnica Federal do Amazonas, que pas

sou a ser o pioneiro na Capital e no interior do Amazonas. 

Outras experiências de Orientação Educacional po

dem ser citadas durante o período que antecede a sua oficia 

lização no Estado do Amazonas, como a realizada no 

Militar de Manaus e no SENAI. 

Em ma10 de 1974, o Decreto n9 2465-F, do , 

Colégio 

Governo 

do Estado, nomeou, em carater efetivo, vinte Especialistas 

em Educação, formados pela Faculdade de Educação, na habili 

tação de Orientação Educacional, para exercerem o "Cargo de 

Orientador Educacional, MPE-201, . da parte Permanente do Qu~ 

dro do Magistério Estadual, a partir de 2 de maio de 1974". 

(Diario Oficjal do Estado do Amazonas, 2 de maio de 1974). 

Cumpre ressaltar que com esse Decreto é oficializa 

da a existência do Especialista em Educação para o 
., 

exerC1-

cio do "cargo de Orientador Educacional" nas escolas de 19 

e 29 graus, conforme a Portaria n9 90-B/74-SEDUC(Diario Ofi 

cial do Estado do Amazonas, 21 de maio de 1974), sem contu

do existir no quadro funcional do Estado a função de Orien-

tador Educacional, e sem a deiida cr1açao e 

desses serv1ços na rede de Ensino Estadual. 

regulamentação 

• 
Não houve implantação nem implementação desses ser 

viços. Os Orientadores Educacionais lotados em dez Unidades 

Educacionais da Capital (conforme a Portarian9 90-B/74 

SEDUC, de 20 de maio de 1974), passaram a ocupar o "cargo 

de Orientador Educacional" ao invés de exercerem as funções 

que lhes são inerentes. 

Essa situação perdurou até março de 1975, quàndo 

foi efetivada a estruturaçao do SOE, na rede de Ensino Esta 

dual do Amazonas, através da Portaria GS n9 80/75, de 21 de 

março de 1975, nos seguintes termos: 

"o Secretario de Estado de Educaç~o e Cultu 
ra ... considerando a necessidade de estrutu 
rar o sistema de Orientaç~o Educacional no 
Estado, para um melhor norteamento do edu -
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cando~ no sentido do exercicio de uma pro
fissão que mais se coadune com os seus inte 
resses e possibilidades~ e necessidades da 
própria Comunidade; considerando ainda~ que 
é indispensável o serviço de Orientação Edu 
cacional como auxiliar do Professor na com= 
preensão dos objetivos gerais da Educação e 
no papel que o mesmo deve exercer para a 
concepção do ideal educativo~ Resolve: 

Designar - as professoras ... para compo
rem a Comissão encarregada de estruturar o 
sistema de Orientação Educacional do Estad~ 
dentro de trinta dias~ a partir -de ' 24 de 
maio de 1975"(D.O.E. 08 de abril de 1975). 

Essa Portaria e o documento que oficializa a eX1S

tincia dos serviços de Orientaç~o. Educacional. A estrutura-

. ç~o referida, ocorreu a nível de Secretaria de Educaç~o, em 

tris coordenações: A Coordenaç~o Geral, a Coordenaç~o de 

Orientaç~o Educacional no 19 grau e a Coordenaç~o destinada 

ã Orientaç~o Educacional no 29 grau. 

No Diagnostico da Rede Estadual de Ensino 

Grau - Modelo de Organização Escolar - 1978, na 

geral, há mençao ã ausincia desses serviços: 

de 19 

conclus~o 

"Fica evidenciado que apenas uma parte das 
Escolas da Capi~al é atendida pelo Orienta
dor Educacional" (p.29). 

~ 
O Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos-

1980. SEDUC - Estado do Amazonas, apresenta como um dos 

maiores entraves ao ensino, tendo em vista o aspecto quali

tativo do ensino de 29 grau: "a ineficácia do Serviço de 

Orientação Educacional, incluindo Aconselhamento Vocacional 

em cooperação com os professores, a família e a 

de" (p. 20) . 

Comunida-

Cruz (1980) nas conclusões da sua pesqu1sa de cam

po, realizada em Manaus, diz que: 

O sistema Educacional ·do Estado do Amazonas 
não está aproveitando os especialistas de 
forma adequada~ ou seja~ ( ... ) não está ofe 
recendo na maioria de suas escolas~ condi= 
ções m{nimas e indispensáveis~ como por 
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exemplo~ sala exclusiva e compat{vel com as 
atividades, material permanente e de consu-

( 77) mo . .. . 

A Orientação Educacional no Estado do Amazonas en

contra-se em estágio inicial. Os serviços de Orientação Edu 

cacional estão sendo implantados ' de forma integrada com a 

Supervisão Escolar e a Administração Escolar, restringindo

se inicialmente, a quatro Unidades Educacionais (Japii~ Pr~ 

ça 14, Centro 11 e Ap~recida) da Capital, e três 
. ., 

mun1C1-

pios do interior: Parintins, Tefê e Itacoatiara, conforme o 

projeto que está sendo executado: "Reativação da 

e funcionamento do Ensino de 19 e 29 graus", em 

com MEC/SEPS. 

estrutura 

conven10 

De acordo com esse projeto, para cada grupo de 500 

alunos seria destinado um Orientador Educacional. 

Na realidade, 1SS0 nao será possível, dada a 1ne-

xistência de profissionais habilitados, evidenciada no Rela 

tório de visitas às Unidades Educacionais envolvidas no 

"Projeto de Revitalização da ação integrada SE/OE/AE e Im-

plantação do Modelo de Organização Escolar". 

grada de SE/DE, junho de 1981, p.l). 

(Equipe inte-

Nas escolas onde há esses Serviços, o ~uncionamen

to ê deficiente, conforme constataçao de Cruz (1980) que, a 

seguir, explicita em parte as razoes: 

"A aç~o do Orientador Educacional apresenta
se semelhante em Unidades e Subunidades, no 
centro da cidade ou em bairros distantes, 
sem atender à diferença da clientela (n{vel 
sócio-econômico), quantidade de alunos, com 
posiç~o da equipe técnica e recursos de que 
a Escola dispõe, já que o planejamento é 
cen tra lizado". ( ... ) 

"O Orientador Educacional n~a se sente com 
liberdade suficiente para realizar seu tra
balho, pois cumpre um Plano organizado pela 
Coordenadoria (Equipe Central da SEDUC~ 
Am. )" (78) 
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A extensao dos serviços de OE e assistência ao es 

tudante universitário brasileiro e bem recente. 

As instituições de enS1no superior no Brasil, co

meçaram a reconhecer a necessidade de criação desses serV1 

ços a partir dos anos 70, ou seja, com a implantação da Re 

forma do Ensino universitário, em atendimento às prescr1-

ções da legislação reformista, especialmente do Decreto

Lei n9 464, de 11 de fevereiro de 1969, que no seu Art.59, 

letra "b" inclui a orientação para escolha da carreira, fei 

ta no âmbito da Universidade. 

No entanto, a ausenC1a da OE no enS1no 

foi sentida pelo grupo encarregado de fazer o 

da Universidade Brasileira. 

super10r 

diagnóstico 

No diagnóstico elaborado, incluído no • Relatório 

MEC/USAI, firmado em 26/06/65 e com vistas ã reforma uni -

versitária, há alusão ã "ausência de um sistema de testes 

e serviços de Orientação e Informação de estudantes" e, ao 

propor soluções, sugere: 

a instituição de serviços de Orientação e 
Informação de estudantes~ que permitam o 
má~imo de eficiência na obtenção de catego 
rias desejadas de elementos de formaçãO 
universitária. (1) 

Essa propos1çao, justifica, tambem, a inclusão da 

"orientação para escolha da carreira" como uma das funções 

do ciclo básico. 

Pesquisa realizada entre estudantes universitã-
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r~os, antes da Reforma universitária (1965), por 

sob o título "Caracterização Sócio-econômica do 

Castro, 

Estudante 

Universitário" (1968) promovida pelo Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais, evidencia a ausência de OE nas ~ns 

tituições de nível superior. A pesquisa atingiu os alunos 

da primeira série dos cursos de graduação das escolas sup~ 

riores de dez capitais brasileiras (Fortaleza, Salvador, R~ 

cife, Belo Horizonte, Niterói, Rio de Janeiro, são 

Porto Alegre, Curitiba, Brasília). 

Paulo, 

Nessa mesma pesqu~sa os alunos apresentaram como 

uma das deficiências da Universidade " ... a falta e/ou a de 

"ficiência da assistência prestada" ao estudante .•• ", figu-

rando ainda, entre os aspectos qualitativos do ensino uni

versitário, "a necessidade de seleção e orientação vocac~o 

na1".(2) 

Trigueiro Mendes (1968) nas conclusões do Re1ató

r~o sobre a Expansão do Ensino Superior no Brasil, aprese~ 

tado -no 111 Seminário sobre Assuntos Universitários, prom~ 

vido pelo Conselho Federal de Educação, também fala da 

instalação dos serv~ços de Orientação nas instituições de 

nível superior: 

Caberia, igualmente, instalar-s~ em cada 
Universidade um serviço de Orientação Edu
cacional e Profissional como instrumento 
de método de orientação e educa~ão, pró
prio da sociedade democrática. ( ) 

O Grupo de Trabalho destinado a estudar a Reforma 

Universitária (GTRU), instituído pelo Decreto n9 62.937, 

de 02 de julho de 1968, situa o estudante universitário e 

seus interesses no principal pólo de atenção, dizendo que: 

Toda a atividade do GT, tomou como plano 
de perspectivas a partir do qual todas as 
inovaç~es propostas revelam a sua coer~n
cia in~er~a". Se foram estudados os proble 
mas ... todos o foram no ' sentido de encon= 
trar soluç~es que permitissem ao estudante 
bras i leiro" d "su"a m"ais" pZe"n"a" realização*.('+) 

* Os grifos são nossos. 
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Na concepçao do GTRU, a Universidade deve prepa-

rar tecnicos e cientistas de que a comunidade necessita p~ 

ra responder ao desafio do desenvolvimento, mas deve 

bem levar em conta as legítimas aspirações culturais 

tam-

de 

uma juventude que procura situar-se no mundo moderno e com 

preender o sentido do seu momento histórico, prevalecendo, 

pois, a formação pessoal do aluno: 

A educação universitária corresponde a uma 
exigência de formação da pessoa, acima de 
toda concepção puramente profissional ou 
mercantil da cultura. 

Situando o aluno no centro das preocupaçoes da re 

forma, o GT expressa que 

pensou o problema da RU em função do alun~ 
unicamente, porque o aluno é o destinatá
rio imediato de todo esforço educacion& de 
uma nação consciente de que, no jovem, re
pousam todas as suas esperanças de conti
nuidade na realização de seu próprio desti 
no. (5) 

Sabe-se que o GT foi designado com a m1ssao urge~ 

te de estudar e propor soluções para atender aos 

dos alunos, e atenuar a crise nas universidades 

anse10s 

provocada 

por freqUentes manifestos estudantis, reclamando, entre o~ 
• 

tras reivindicações, mais vagas e melhor qualidade de enS1 

no* • 

o problema da articulação do enS1no medio com o 

ensino superior apresentou-se como uma das preocupaçoes 

centrais dos teóricos da Reforma Universitária, podendo-se 

dizer - que se constituiu no cerne dos problemas pedagógi

cos a ser enfrentado -pelas universidades . 

* Para uma compreensao mais profunda da atuaçao 
do GT e as razões da RU ver: a) CUNHA,L.A.R.da, "0 Milagre 
Brasileiro e a política educacional sobre a Reforma Univer 
sitária". In: ARGUMENTO, Ano 1, n92. p.45-54; b) FÁVERO,M~ 
L.de A. liA Universidade Brasileira em Busca de Identidade". 
Ed. Vozes, Petrópolis, 1977. p.44-88. 
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Foi constatada a desarticulação entre :lS dois 

graus de ensino, desarticulação esta tanto quantitativa e 

cuja solução seria alcançada pelo aumento progressivo das 

vagas para ingresso na Universidade quanto qualitativa, a 

ser considerada em três planos, ou seja: 

o da escola de 29 grau; 

o da passagem desta para o enS1no superior; 

e o da escola superior. 

No que concerne ao enS1no medio, criticava-se a 

mane1ra como fora estruturado na Lei de Diretrizes e Bases, 

dividido em um curso secundario e ramos de ensino tecnico

p r o f i s s i o n a I, c o n s i d e r a n d o i n c I u s i v e o c u r s o ,, -! . ' s e cu n d a r i o 

(propedêutico) como a grande "estrada real da Universida-

de". Assim, verificou-se que a reforma não poderia atingir 

apenas a Universidade, mas tambem deveria ocorrer nos 

graus que a antecedem. O ensino profissionalizante, princi 

palmente com característica terminal, parecia ser a solu-

çao mais viavel, e o primeiro dispositivo para absorção de 

alunos, diminuindo, dessa forma, o número de candidatos aos 

cursos de nível superior. 

o segundo plano, -me ou a passagem da escola 

dia para a - superior deveria processar-se pelo ajuste dos . -exames de ingresso ao ensino superior, quer em seu conteu-

do, quer na forma de sua realização. Quanto ao conteúdo, d~ 

veria abranger os conhecimentos comuns às diversas formas 

de educação de 29 grau, sem ultrapassar - este nível de com

plexidade, tendo a dupla função de funcionar como: 

a) um diagnóstico da escolaridade media dos candi 

datos, a ser confirmado ou infirmado ja em ní

vel superior e, 

b) um recurso para uma distribuição de vagas ma1S 

racional. 

Para tanto, 

ficado e a opçao aos 

o exame vestibular passaria a ser uni 

cursos l a ser feita no âmbito da Uni -

versidade. De fato o GT, ao referir-se ã seleção, conside-
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rada tradicional ou obsoleta, na qual o aluno era obrigado 

a fazer a sua opção aos cursos, antes do ingresso na Uni -

versidade, aSS1m se manifestava: 

exige do aluno uma opção abrupta quanto à car
reira a seguir impossibilitando a escola de 
orientá-lo ~ara setores mais ajustados às suas 
aptidões e as caracter{sticas do mercado de 
trabalho e torna J des~arteJ impraticável qual
quer disciplina no sentido de uma pol{tica na
cional de formação de recursos humanos. (6) 

Finalmente, em terceiro plano, ou seja, o da esco 

la superior, foi discutida a concepção de curso super10r, 

sua rigidez e duração prolongada~ carecendo de flexibilida 

de e impossibilitando, assim, o ajustamento as diferenças 

individuais dos alunos ou às características do mercado de 

trabalho. 

Uma das medidas que V1sava resolver os problemas 

identificados foi a criação do Primeiro Ciclo, no sistema 

de ensino superior que ji constava no Anteprojeto ,: de lei 

(Art.15) e que foi regulamentado pelo Decreto-lei 

de 11 de fevereiro de 1969, no seu Art.59: 

n9 404 

Nas instituições de ensino superior que 
mantenham diversas modalidades de habilita 
ção J os estudos profissionais de graduaçãO 
serão precedidos de um primeir~ ciclo co
mum a todos os cursos ou a grupos de cur
sos afins J com as seguintes funções: 
à) recuperação de insuficiências eviden -

ciadas pelo concurso vestibularJna for 
mação dos alunos; -

b) orientação para escolha da carreira; 
c) realização de estudos básicos para ci

clos ulteriores. 

o Primeiro Ci~lo tem sido objeto de muita polimi

ca e tem merecido a atenção de todos que militam no enS1no 

de 39 grau, bem como daqueles que atuam no 29 grau. Ramos 

(1980) realizou um amplo estudo sob o tema: "O Primeiro Ci 

clo na Universidade Brasileira: contribuição para o estudo 

de sua implantação e funcionamento", no qual oferece uma 

valiosa contribuição a todos que se detim a estudar os pr~ 
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blemas que envolvem a Universidade Brasileira,.especialmen

te os relativos ao Primeiro Ciclo. 

Sabe-se que no Brasil, a articulação entre os di

versos graus de ensino sempre foi dominada por obstáculos 

e barreiras~ e nunca se deu por passagens graduais que peE 

mitissem um ajustamento progressivo da criança, do adoles-

cente e do jovem às dificuldades crescentes do 

educativo. 

processo 

A equlpe da Universidade Federal do Espírito San-

to, que elaborou o projeto "Articulaç~o 

Escola de 29 grau" (1973) diz que: 

Universidade e 

a rigor não podemos afirmar que a educaç~o 
brasileira constitui um sistema~ pois~ o 
que se verifica é a existência de três sis 
temas estanques entre si: o de escolas de 
19 grau~ de 29 grau e superiores. (7) 

Sucupira (1970), do Conselho Federal de Educação, 

no texto-base que apresentou ao Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras: "O CICLO BAsICO: sua natureza e 

problemas de sua organização"~ afirma que a criação do Pri 

meiro Ciclo 

é um imperativo da presente situaç~o educa 
cional brasileira. t no moment6~ a soluçãO 
mais indicada para se efetuar a articula
ção entre o ensino médio e o superior~ cor 
rigir as falhas do vestibular ' como mecanis 
mo de selecionar os mais aptos e assegurar 
melhor preparo~ seleção e orientação dos 
alunos dentro da Universidade. (8) 

Verifica-s~, pela citação feita, que o Primeiro 

Ciclo decorre da atual estrutura educacional brasileira e 

deve atender a três tipos de problemas: articulação 

o ensino medio e superior, a seleção dos mais aptos, 

entre 

e um - . melhor preparo e orientação dos alunos dentro da 

Universidade. 

proprla 

Transcorridos dez anos dessa iniciativa, estaria 

sendo efetuada a tão proclamada articulação entre os dois 
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sistemas de ensino? Estariam sendo selecionados os ma1s 

aptos? Estaria havendo um melbor preparo, seleç~o e or1en

tação dentro da Universidade? 

3.1. O Primeiro 'cic'lo '- Conside'raç'ões ·PreTimi!.nar.es 

O escalonamento dos cursos de graduaç~o em dois 

c i c los s u c e s s i vos d e e s t u d o 's, o b á s i c o e o p r o f i s s i o n a 1, p ~ 

de ser concebido a partir das funções destinadas ao 

Básico ou Primeiro Ciclo. {*) 

ciclo 

Como já visto, o Primeiro ciclo foi implantado p~ 

lo Decreto-lei n9 464/69, Art.59. Precedendo os estudos 

profissionais de graduação, nas instituições de ensino su

perior que mantenham diversas modalidades de habilitação, 

deve ser "comum a todos os cursos ou dirigir-se a grupos 

de cursos afins", tendo as seguintes funções a desempenhar: 

"a) recuperaçao de insuficiências evidenciadas pe

lo concurso vestibular, na formação dos alunos; 

b) orientação para a escolha da carreira; 

c) realização de estudos básicos para ciclos ulte 

riores"(Decreto-lei n9 464; de 11 doe fevereiro 

de 1969. Estabelece normas complementares a 

Lei n9 5540, de 28 de novembro de 1968 e dá ou 

tras providências. In: Legislação Federal, Ano 

23, jan./mar.1969). 

Antes de entrar na análise das funções, torna-se 

* De acrodo com Macie1("Organizaç~0 e Funcionamen 
to do Ciclo Básico". In: Ciclo Básico: 19 ciclo geral de 
estudos~ p.48-9), a expressão Primeiro Ciclo e mais conve
niente, porquanto evitará confusão com o grupo das chama
das materias básicas dos cursos profissionais. Trata-se "tam 
bem da designaç~o contida no último dos documentos legais 
que regulamentou a materia - O Decreto-Lei n9 464/69. 
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necessário delinear o espírito que orientou os legislado-

res ao tomarem a iniciativa de criar o Primeiro Ciclo. 

o problema principal está centrado na reformula-

çao do concurso vestibular, substituindo-o por uma forma 

de seleção, que deveria processar-se já no interior da Uni 

versidade, no decorrer de um primeiro ciclo de estudos, an 

tecedendo, p01S, os cursos de graduação, conforme expresso 

no § 29 do Art.89 do Decreto-Lei n9 252/67: "um ciclo que 

preceda a opçao profissionai". 

Para tanto, vários argumentos justificam a neces

sidade da sua implantação no seio . das instituições de ní

vel superior: 

· A seleção dos candidatos aos cursos de gradua-

ção não deveria esgotar-se no "episódico exame 

de entrada", mas deveria ser encarada como um 

processo contínuo, a ser aprofundado 

inicial dos estudos universitários. 

na fase 

o concurso vestibular, como estava sendo reali

zado, nao possibilitava fazer um diagnóstico 

das reais "capacidades" dos candidatos aos dife 

rentes cursos de graduação, limitando-se apenas 
• ã aferição de informações sobre os conhecimen-

tos acumulados ou adquiridos nos graus antece -

dentes. 

· A escolha dos cursos, efetuada pelos estudantes 

antes do ingresso na Universidade, era conside-

rada precoce, p01S eX1g1a que o aluno fizesse 

opçao sem estar "amadurecido" para isso e sem o 

conhecimento prévio das oportunidades que pode

ria desfrutar, se a opção fosse feita já no am

bito universitário. 

· A necessidade de articular os dois graus de en

sino, conforme já referido no inicio deste caPI 
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tulo, considerando-se a necessidade de comple-

tar a educação basica e completar a educação g~ 

ral dos alunos, dada a precariedade do ens~no 

de 19 e 29 graus, a fim de melhor habilita-los 

a prosseguir estudos especializados. Como expre~ 

sa Sucupira (1969) 

t preciso romper o c{rculo estéril das re
criminações entre o ensino superior e o se 
cundário~ decidindo-se a Universidade, re= 
solutamente, de c omplementar a educação bá 
sica d e sses candida t os e~ em seus próprios 
cursos, habilitá-los para prosseguir estu
dos especializados. (9) 
... Se reconhecem todos que ministrar a 
educação geral é tarefa da escola de segun 
do gra~, entende-se que a universidade mo= 
derna não pode eximir-se de sua função for 
madora, devendo assumir também a responsa= 
bi lidade de comp le tar aque la educação. e o) 

• Visando a absorção de maior numero de candida-

tos, e a sua distribuição por cursos de menor 

procura, ser~a necessar~o cr~ar mecan~smos ~n

ternos que possibilitassem: 

a) o aproveitamento das "vagas . " oc~osas 

cursos de menor procura, como o de 

gia, por exemplo; 
• 

nos 

Pedago-

b) a criação de cursos de curta duração, cor-

respondentes a uma parcela da habiliuição 

que o curso completo conferia. ~ o caso das 

"Licenciaturas curtas" e dos cursos de Eng~ 

nharia de Operação. 

Assim, o vestibular passaria a ser realizado por 

areas de conhecimento, abrangendo tanto os cursos ma~s pr~ 

curados quanto os de menor demanda. 

Após o ~ngresso na Universidade, os estudantes 

passar~am por um período (deixado a criterio das Universi

dades) em que cursariam as disciplinas do chamado Primeiro 

Ciclo de estudos, preparatório para todos os cursos profi~ 
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sionais de uma certa área de conhecimento, oportunizando a 

"seleção dos mais aptos" e, proporcionando, concomitante

mente, "orientação adequada" para a escolha do curso, de

vendo culminar na escolha final da carreira a ser seguida, 

de acordo com as características individuais do estudante . 
e seu s in t e r e s s e s. Se g u n d o Cu n h a ( 1 9 7 3·) , "o s e s tu da n te s 's e 

riam alocados' nos diversos cursos de acordo com três cr1-

térios: a escolha individual, disponibilidade de vagas em 

cada curso e desempenho (classificação) no . ·, · curso bási

co" . (1 1 ) 

A implantação do Primeiro ciclo efetivou-se, na 

ma10r1a das Universidades brasileiras, entre 1970 e · 1972, 

o que corresponde ao período da implementação da Reforma. 

Transcorrida uma década desde sua criação, persi~ 

tem dúvidas e surgem problemas em torno das funções que 

lhe foram conferidas pelo Art.S9 do Decreto-Lei n9 464/69. 

A sua implantação improvisada e seu funcionamento 

desprovido de uma sólida infra-estrutura que lhe 

rasse êxito, tornaram-no "uma figura ambivalente, 

tidade contraditória", como afirma Marcondes de 

(1979).(12) 

3~2. Funções do Primeiro Ciclo 

assegu

de iden-

Souza 

A análise das funções do Primeiro ciclo prende-se 

aos objetivos desta dissertação, sendo que, a segunda fun

çao, contida no Art.S9 do Decreto-Lei n9 464/69: "orienta

ção para escolha da carreira", merecerá atençao especial, 

muito embora as tres funções se relacionem direta ou indi

retamente entre S1. 

3.2.1. Função recuper~dora 

Das três funções atribuídas ao Primeiro Ciclo, a 

pr1me1ra - "recuperação de insuficiências evidenciadas pe-
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10 concurso vestibular, na formação dos alunos" - e a que 

tem suscitado maiores dúvidas e tem provocado questioname~ 

tos, dada a imprecisao e, pode-se dizer, limitação na for-

-ma como e apresentada no dispositivo legal: "insuficiên-

Cl.as evidenciadas pelo concurso vestibu.1ar". 

Sabe-se perfeitamente que o sistema de testes ob-

jetivos, adotados no concurso vestibular, nao possibilita 

avaliar as deficiências que o aluno traz da Escola de 29 

grau. Limita-se, na mal.orl.a das vezes quantificar o volume 

de conhecimentos que o aluno conseguiu acumular. 

Referindo-se ao padrão . de desempenho do estudante 

no enSl.no superl.or e ao criterio de classificação adotado 

no concurso vestibular, Pereira de Souza (1979) aSSl.m se 

expressa: 

No dia em que se quiser com a devida serie 
dade melhorar o nivel dos candidatos ao en 
sino superior no Brasil~ far-se-á o que de 
ve ser feito~ isto é: buscar-se-á a quali= 
ficação do 19 e 29 qraus. Na base e não no 
ápice da pirâmide. ( 3) 

A função de recuperaçao prende-se a uma 

conjuntural do ensino brasileiro - recuperar os alunos de 

sua deficiente formação na escola de grau medio. 

Justificando a necessidade da existência da fun-

çao recuperadora no imbito da Universidade, Sucupira(1972) 

argumenta que o Primeiro Ciclo, como forma de articulação 

entre o ensino superior e o ensino de 29 grau, ·e dispensá

vel naqueles países onde a escola secundária, rigorosamen

te preparatória, proporciona ao aluno uma sólida formação 

científica e humanística, alem de uma cultura geral, o que 

o habilita a entrar diretamente em qualquer carreira, como 

ocorre, por exemplo, na Alemanha e na França. 

No Brasil, ate a Reforma do Ensino de 19 · e 29 

graus, ocorrida em 1971, com a Lei n9 5692, havia o "SECUN 

DÃRIO", propedêutico por excelência, com os seus cursos 



93 

clássico e Científico, destinados exclusivamente ã prepar~ 

ção de candidatos ao ensino superior. Foi extinto por ser 

considerado "urna estrada real" ou caminho direto ã Univer-

sidade e por haver necessidade de reter maior número de 

alunos no 29 grau. Esta a principal razão alegada para a 

introdução do ensino "profissionalizante". Sabe-se, perfei:. 

tamente, que naquela ocasião já se reclamava da qualidade 

do ensino na Universidade. 

A função recuperadora tem provocado divergências 

quanto a sua existência na Universidade. Se há os que pen

sam favoravelmente ã recuperação, na Universidade, das de

ficiências não sanadas na escola de 29 grau, outros há que 

acham ser dever de cada grau de ensino recuperar suas 

prias deficiências, como Silva (1974), por exemplo: 

-pro-

Afinal~ as insuficiências da formação se
cundária devem ser enfrentadas e resolvi
das no plano da própria escola de 29 grau 
e não na Universidade; dir-se-ia~ com pro
priedade~ que elas devem ser sanadas antes 
da entrada do aluno para a Universidade e 
ser mesmo uma condição para o seu ingres
so. e 4 ) 

Em oposição ã linha de pensamento de Silva, apre-

senta-se Abu-Merhy (1976), para quem a educaçãoJ deve ser 

concebida corno processo contínuo em duas partes: uma forma 

dora, considerada terminal em relação a esse nível; outra 

propedeutica e, e atraves desta, que um nível de ensino se 

liga a outro. Pode-se dizer que constitui a condição bási-

ca para a composiçao de um verdadeiro sistema de ensl.no. 

Ainda considera que, no encaminhamento de um nível para o~ 

tro, deve ser exercida a função diagnosticadora, a fim '", de 

verificar se o aluno dispõe das condições geral.S 

rias para o nível a que se propõe passar, e se as 

sao sanáveis, isto e, passíveis de recuperação. 

Já para Machado de Souza (1976), 

necessa-

falhas 

a função de recuperação deve ser entendida 
não apenas quanto aos conhecimentos~ mas 
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também quanto às atitudes~ sendo de nature 
za psicossocial e intelectual, em vista do 
pouco amadurecimento e precariedade de es
quemas referenciais e conceituais do aluno 
que chega à Universidade. (15) 

Em recente estudo realizado sobre a Reforma Uni-

versitária e Ciclo Básico, Reis Filho (1978) resume as co

notaçoes conceituais que o Primeiro Ciclo veio a ter, a pa.:: 

tir de 1971, conforme orientações emanadas dos Pareceres, 

Indicações e Resoluções do Conselho Federal de Educação, e 

pelos Seminários realizados pelo Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras. são assim sintetizados: 

do com as 

a) estudos gerais, complementares do enSlno medio 

e, ao mesmo tempo, propedêuticos e pre-profi~ 

sionais; 

- . b) estudos gerais fundamentais e generlcos, intro 

dutórios de um ou vários cursos profissionais 

afins; 

c) estudo humanístico de cara ter educativo ou for 

mativo, introdutórios do aluno ã universidade. 

Mostra que as duas primeiras estao "mais de acor-

funções - . serles tradicionais das prlmelras dos 

cursos profissionais", com algumas adaptações qas tenta ti-

vas reformistas que se apresentam como "simples prolonga-

mento do ensino medio", na tentativa enciclopedica de rec~ 

perar, na Universidade, supostas deficiências do ensino me 

dio. 

A terceira e considerada pelo autor como "uma re

formulação fundamental na teoria do ensino superior", cujos 

pressupostos estariam embasados no seguinte: 

"1) O enSlno superior assume sua função de 

nuar a formação educacional do jovem. 

conti-

2) É preciso abandonar o enciclopedismo tradicio-

nal ••• 
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3) O importante na .formaçio do ser humano 
~ 

em n~-

vel superior é o desenvolvimento da sua criati 

vidade, racionalidade e espírito crítico. 

4) É ilusão supor que as deficiências do ens~no 

médio serão superadas pela repetição de disci-

plinas. Esta recuperação ' exige 

do processo de aprendizagem. 

reorgan~zaçao 

5) Trata-se , de planejar as atividades pedagógicas 

de modo a possibilitar ao jovem reconstruir 

suas experiências em contato com os problemas 

reais do existir humano, 

época".(16) . 

no seu grupo social 

e em sua 

o referido autor apresenta "diretrizes filosófi-

cas" de uma "nova teoria do ensino superior", na qual ex-

pressa que: 

... A açao educativa~ e nquan to promoção do 
homem só pode desenvolver-se em ambiente 
de plena liberdade de ~onhecer~ indagar e 
ques tionar. (*) 
Das funções da universidade é 
aquela que dá eficácia à ação 
ra do homem sobre si mesmo ... 

prioritária 
transformad9.. 

... A Universidade é órgão cultural essen
cial~ no sentido que reflete em suas preo
cupações intelectuais o grau de consciên
c~a que o homem tem de si mesmo# e do papel 
que desempenha na sociedade. (17) 

Nessa perspectiva, a Universidade nao pode fugir 

a seu papel de "educar", considerando-se que educar é, an-

tes de tudo, "conscientizar", ou seja, desenvolver e 

mar a consciência critica dos educandos. 

for-

Na concepção de Freire (1970), o termo conscienti 

zaçao corresponde a "aprender a compreender" a 

para poder nela atuar e transforma-la: 

* Os grifos sao nossos 

realidade 
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Quando o homem compreende sua realidade~po 
de propor hipóteses~ frente ao desafio des 
sa realidade e buscar soluções. Assim~ po= 
de transformá-la~ e em seu trabalho pode 
criar um mundo próprio - seu eu e suas cir 
cuns tânc:ias. (1 B) 

Pinto (1980) define "consciência" como um proces

so que sabe de s~. "Consciência e dar-se conta de algo, da 

situação, de si e do mundo". (19) 

A precariedade do ens~no brasileiro. entretanto, 

em seus três níveis, não possibilita ao aluno condições p~ 

ra uma tomada de consciência que lhes permita a 

da realidade em " que vivem. 

percepçao 

o e s t u d a n te b r a s i 1 e i r o. em sua g r a n d e m a i o r i a, n a o 

passa de um receptor e retentor passivo, simples memoriza

dor, porque o ens~no não o conduz a açao estimuladora,que~ 

tionadora, crítica e reflexiva. 

Um artigo publicado pela revista VEJA, sob o títu 

lo: "PROVA de FRAQUEZA"~ atesta o que foi dito: 

O que antes parecia ser incômoda suspeita~ 
emerge como brutal realidade: os universi
tários brasileiros~ ressalvadas as exces
sões~ tem dificuldades de expressão oral e 
escrita~ e perdem aos poucos a~ capacidade 
de pensar. Os educadores não chegam a um 
acordo sobre o que se pode fazer a respei
to do "analfabetismo universitário"~ mas 
sabem que essa situação pode comprometer 
as próprias finalidades pedagógicas e so
ciais da emergente universidade brasilei
ra. (Veja, n9 362 de 13/08/1975).eo) 

Os resultados do último vestibular da Universida

de do Amazonas foram analisados por Seráfico (1981),em ar-

tigo intitulado "RETRATO ESCRITO DA EDUCAÇÃO"~ 

num dos periódicos de Manaus. A partir da análise 

afirma: 

publicado 

feita 

Grande foi o percentual dos que não conse
gu~ram mais que zero. Muitos deixaram de 
ganhar zero~ meno s porque conhecessem a 
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fundo o tema, mas po~que fo~am capazes de 
p~ova~ ... a existência de p~ocesso mentaL 
sadio. e 1 ) 

Indicar taxativamente causas de problema tao com

plexo, diz o referido autor, sem penetrar-lhe fundo, e ar

riscado demais e. conclui: 

Não c~emos váLido, em quaZque~ n{vel de en 
sino, rebaixar a qualidade de nossos servI 
ços, sob o p~etexto de que só assim nossos 
a lunos nos acompanha~ão. (22) 

Ê difícil recuperar deficiências acumuladas em 

anos de estudo • . ou seja, recuperar o irrecuperivel. visto 

que nao se recupera em um ou dois semestres o que 

ser feito no tempo hibil - desde a alfabetização. 

- . - . a exper~enc~a Esta afirmativa se prende 

deveria 

pessoal 

desta autora, com turmas do Primeiro Ciclo, de Estudos So

c~a~s. no semestre correspondente ao início dos estudos na 

Universidade. ao ministrar a disciplina "MetodoLogia do Es 

tudo", destinada a instrumentalizar o calouro para os estu 

dos universitários. Coube a esta autora, uma turma de c~n

qUenta alunos do curso de Licenciatura Curta. A desmotiva

ção e desinteresse eram gerais, por nao terem sido "classi 

ficados" para a primeira opçao. Foi preciso re.çuperar ~n~

ciando-se pela "leitura" e "escrita", para não dizer ate 

pela alfabetização de um certo numero de alunos. 

Em vista disso, e fácil deduzir o "porquê" do "co.!: 

gestionamento" e do elevado índice de reprovação e repetê.!: 

cia no Primeiro Ciclo, e pode-se atribuir essa falha. sem 

risco de dúvidas, ao sistema de classificação no concurso 

vestibular, que não passa de meio de preencher as vagas de 

que a Universidade dispõe. 

Por outro lado, e difícil recuperar deficiências 

de estudo, sem antes tirar o aluno do elevado grau de ali~ 

naçao em que v~ve, como muito bem explicita Ferraz Júnior 

(1979) I 
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Ao nivel universitário ~ a alienação em 
q u e se enoontra a ma ioria d o s e s tudantes~ 
i ncapaze s de s e da r c onta d a su a si tu a ç ão 
i mpróp ri a~ inadequa da e indes ejáv el do en 
s in o q u e se lh es oferec e~ p rev a lecen do um 
certo s ilênc io e me smo i n dife r enç a que 
signifi c a an te s uma acomodação à c oncep
ç ão di letante e ar istocr atizante da e duca 
ç ão~ on de o dip lom a c onta mais que o be ne 
fi c i o s oc ia l do aprendi z ado. (23) 

Parece bastante razoavel o que propõe Marcondes 

de Souza (1979), corno tarefa do Primeiro ciclo: a recuper~ 

çao de at itude s bás ica s do processo de pensar científico, 

nao desenvolvidas, ou des e nvolvidas insatisfatoriamente, p~ 

la escola de 19 e 29 graus. Resumidamente, essas 

seriam: 

-

atitudes 

a) capacidade de a p r eensao da realidade sob urna 

~tica científica nos dif~rentes e interligados 

matizes interdisciplinares; 

b) capacidade de r efl e xão ci entifi c a, o que envol 

ve o desenvolvimento das habilidades de compr~ 

ensao, transpolação, analise, síntese e críti

ca do pensamento científico; 

c) capacidade de comuni ca ção (escrita, oral, 1n-

trapessoal e interpessoal) 

da acadêmica e social. (24) 

e de atuação na V1-

A recuperaçao, em termos de atitudes - . necessar1as 

e indispensaveis ao bom desempenho nos estudos em nível de 

ensino de 39 grau, apresenta-se como mais viavel do que a 

relativa as aspecto infor mativo e acumulativo de conheci -

mentos, como tem sido interpretado, na maioria das vezes~ 

Em outubro de 1977, realizou-se, .- ti em Araca]u,o S~ 

minaria de Assuntos curriculares", do qual participaram v~ 

rias Universidades Federais e uma Estadual (UFS,UFC, UFRN, 

UFES,UFPB,UFBA e a Estadual do Ceara. Nesse Seminario fo-

ram discutidos os problemas que afligem as Universidades, 

especial mente os referent e s ao Pri meiro Ciclo. Foram iden

tificados os seguintes principais problemas, comuns às Uni 
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o impacto da transição entre o 29 e 

agravado pelo evi~ente despreparo da 
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39 graus, 

clientela 

e pela falta de uma orientação profissional e 

acadêmica adequadas; 

a massificação do ensino, com classes nu merosas 

e heterogêneas, altas taxas de repro v ação, con-

gestionamento no Primeiro Ciclo e conseqUente 

esvaziamento de cursos profissionais; 

a recuperação de insuficiências evidenciadas p~ 

10 concurso vestibular, com que se preocupou o 

legislador, que nao tem sido identificadas ade-

quadamente, 

dos; 

levam a currículos niveladores 

o ressentimento de uma parte ponderave1, 

de estudantes quanto de professores do 

tanto 

Ciclo 

profissional, que considera o Pri meiro Ciclo co 

mo perda de tempo; 

a falta de adequação do corpo docente do 19 Ci-

-elo, muitas vezes convocado 

visadamente; 

as pressas e lmpro-

a ausencia de principios filosóficos q~e deveriam 

nortear o ensino de Primeiro Ciclo, quals sejam: 

a formação de uma atitude científica de indaga-

ção e critica, o desenvolvimento da 

de pensare de tomar decisões; 

a constatação da busca de conteúdo, 

se perde inserido em um elenco de 

capacidade 

-porem este 

disciplinas 

formais e não instrumentais e formadoras de ati 

tudes. e s ) 

Esse relatório evidencia a situação em que se en

contra o Primeiro Ciclo, pelo que se pode facilmente infe-

"recuperadora" e a "orientadora" nao 

estão atingindo o objetivo que lhes foi conferido pelo dis 

positivo legal. 
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Outros e s tudo s e f e tuad os sobre o Pri meiro ciclo 

mostram que a f u nção recupe r adora ainda se encontra no ní

vel de "acertos e erros", sem uma estrategia que defina me 

lhor co mo deve ser efetiva d a a articulação entre a 

de 29 e 39 graus. 

escola 

Ram os (1979), na analise que fez dos proble mas 

freqUente mente apontados em relação ao Pri meiro Ciclo, iden 

tificou, entre outros problemas, "a falta de consenso qua~ 

to ã função recuperadora". e 6
) 

Nas conclusões da pesqulsa realizada junto -as Uni 

versidades Federais e Catôlicas do Brasil, Ramos diz que 

algumas Universidades vêm a função, apenas, como compleme~ 

tar; outras a consideram unica mente retificadora de atitu

des e de habitas inadequados de estudos e de trabalho. 

Considerando que a pesqulsa realizada por Ramos -e 

de rele v ante i mportância, por ser a unlca de cara ter naclo 

nal, tendo como universo as Universidades Federais e Cato-

licas do Brasil, serao transcritos os resultados 

tes ã função recuperadora: 

referen-

a) Em termos de formação cultural, a recuperaçao 

não corresponde, geralmente, -a sua concepçao 
~ 

original de atendimento às diferenças indivi -

duais, porque: 

- nao sao feitos estudos sobre o seu desempe

nho no concurso vestibular; 

tais estudos, quando existem, nao chegam g~ 

ralmente, a tempo de serem levados em conSl 

deração no planejamento das atividades aca

dêmicas; 

- não existem professores em numero suficien

te e com qualificação necessária para levar 

a efeito um programa de recuperaçao. 

b) Ainda do ponto de vista de formação intelec-
-tual, a r e cuperaçao tem sido feita em uma ou 

duas disciplinas do nucleo co mum do currículo 
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sos da área. 
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cur-

c) A recuperação tem objetivado correçao de atitu 

des e hábitos inadequados e o desenvolvimento 

de novos metodos de estudo e de trabalho, atra 

- d ""d d "1 (27) ves as atlvl a es currlcu ares. 

Outro estudo realizado sobre o Primeiro Ciclo -e 

o de Silva (1974). Trata-se de tese de mestrado, versando 

sobre a "Implantação do Primeiro Ciclo na Universidade do 

Par5 - Uma avaliação junto ao aluno". 

A a u t o r a f a z r e f e r ê n c i as · a o "g i g a n tis mo" do Pri-

melro Ciclo, o que tem suscitado reflexão sobre os aspec-

tos qualitativos do ensino. Entre outros problemas, cita: 

classes numerosas, grupos heterogêneos, 

excesso de tarefas e pouco capacitados. 

professores com 

Salienta que "são 

problemas que dificultam a renovação do enSlno, de progra-

mas, do papel dos professores e dos alunos" 

que "estes aspectos são de grande relevância 
(28) 

reforma educacional". 

e considera 

em qualquer 

Marchetti (1980), em sua tese recentemente publi

cada: "Universidade: Produção e Compromisso"~ mostra que o 

Primeiro ciclo e rejeitado pelos professores de~ categorias 

mais elevadas, sendo nele aproveitados professores que es

tão iniciando a carreira no magisterio universitário: 

... Cerca de 50% da demanda did5tica do Ci 
cIo B5sico ~ preenchida com a fo~ça d~ 
trabalho dos colaboradores; se · somarmos 
esta categoria à de Auxiliar de Ensino~ve 
rifica-se que 75% dos docentes que aten= 
dem à mencionada demanda did5tica se en
contram no começo da sua carreira acadêmi 
ca e geralmente sem titulação al~m da gra 
duação. e 9 ) -

Isso vem contrariar o pensamento de Machado de 

Souza (1978), defensor de um corpo docente -altamente qual! 

ficado, para bem cumprir a missão a que se destina esse Cl 

cIo: 
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Infere-se> pois> a necessidade de um cor 
po de alto gabarito. Serão os homens de 
sintese que poderão comunicar esse espi
rito de unicidade cientifica e essa pers 
pectiva funcional ao primeiro ciclo pre= 
ferencialmente> os pós-graduados> os mes 
tres e doutores> deveriam estar à frente 
do primeiro ciclo. (30) 

No entanto, o problema nao reside apenas na qua

lidade do corpo docente, se bem que possa ser considerado 
I 

fator de relevante importância na condução do processo di 

datico-pedagogico. Por mais qualificado que seja o docen

te, pouco ou nada podera fazer diante de uma "massa hete-

rogênea" e sem condições intelec .tuais para acompanhar o 

nível dos ensinamentos oferecidos pelo professor, e sem 

que se leve em consideração outros fatores, como o espaço 

físico, por exemplo. 

Albuquerque (1976), no depoimento sobre o Primei 

ro Ciclo, à luz de experiência na UFPB, no item referente 

à "inconsistência da função reparatoria", atribui sua dis 

função às contradições existentes entre as legislações or 

gânicas de 29 e 39 graus. 

o 29 grau é> por lei> caracteristicamen
te terminal e profissionalizante> enquan 
to o 39 é> também por lei> copcebido pa= 
ra atrair a clientela de egressos do 29 
grau através do vestibular classificató
rio. Em decorrência disto> nenhum dos 
subsistemas está alcançando satisfatoria 
mente os objetivos para os quais foi es= 
truturado. 

Afirma ainda que, em vista disso: 

o 29 grau não está conseguindo "nem pro
fissionalizar-se" nem '~reparar conveni
entemente" aqueles que demandam os cur
sos superiores. O 39 grau ... cada vez mais 
congestionado> porque falhou o dispositi 
vo retentor da profissionalização do 29 
grau e ainda se assoberbou com a tarefa 
de corrigir insuficiências .. . (31) 

Do exposto ate aqui, e possível inferir que a fun 
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çao de recuperaçao, e m decorrência de fatores tanto c~r-

cunstanciais quanto estruturais, ainda não esta conseguin

do atingir o objetivo que lhe foi consignado de acordo com 

a prescriçao legal, principalme nte devido as contradições 

existentes e a distância entre a legislação, a teoria e a 

prática, que se situam em esferas diferentes e isoladas. 

potese: 

Alguns questionamentos poderiam confirmar esta hi 

Por ventura, o concurso vestibular "classifica

torio" está proporcionando condições para sele

c~onar os ma~s aptos, para assegurar a qualida

de do ens~no e, conseqUentemente, a formação bá 

s~ca que habilite os estudantes a prossegu~rem 

seus estudos de formação profissional? 

A resposta seria: o vestibular classificatorio 

não deveria ter cara ter terminal, visto que a 

seleção constitui-se num processo continuo, no 

interior da universidade e no decorrer dos estu 

dos do primeiro ciclo. 

Isto conduz a outra questao: a função de sele-

çao interna, justificando a introdução do vesti 

bular classificatorio, objetivando a escolha 

dos mais aptos, está sendo efetuada,~ou resume

se na reprovaçao em massa, ocasionando o conge~ 

tionamento e, conseqUentemente, 

dos cursos profissionais? 

o esvaziamento 

No decorrer dos estudos básicos, estao sendo 

diagnosticadas as condições dos candidatos, ten 

do em vista as diferenças individuais tao acen

tuadas pelos teoricos da Reforma? 

A pré-opção, considerada "precoce" e a escolha 

"imatura", já nao o são mais? Por quê? 

Está sendo atendida a função de articulação en

tre o 29 e 39 graus, ou há, simplesmente, rebai 

xamento do nivel de ensino em vista das preca-

r~as condições dos egressos de 29 grau, sem v~-
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sar a melho ria do enSlno universitário? 

. As Licenciaturas Curtas estao conseguindo abso~ 

ver o "exercito de reserva" do ensino superior? 

3.2.2. Funçio embasadora 

Outra funçio atribuída ao Primeiro Ciclo, pelo D~ 

ereto-Lei n9 464/69, Art.59, letra "c", diz respeito ã "rea 

lizaçio de estudos basicos para ciclos ulteriores". Das 

tres funções do Ciclo, esta e a que tem sido meno s questi~ 

nada, talvez por ser seu enunciado mais claro e por estar 

relacionada com o objetivo consubstanciaI do 

elo. 

Primeiro Ci-

Mesmo aSSlm, divergem os pontos de vista. Para Ma 

ciel (1970) e "a função malS definida e fácil de estrutu-

rar "(32), f pOlS con orme os termos do dispositivo legal, o 

primeiro ciclo deveria ser comu m a todos os cursos ou gru

pos de cursos afins. Basta que os estudos básicos obedeçam 

a esse requisito. 

Abu-Merhy (1976) considera que a funçio embasado

ra "e aparentemente a me nos discutida, parecendo ate ser a 

de m a i s f a c i I a te n d i me n to" .( 33) E s s a a p a r ê n c i a d=e c o r r e de 

um consenso sobre as matérias básicas, identificando as 

respectivas disciplinas em que elas possam ser desdobradas. 

No entanto, acrescenta, é preciso considerar que há, geral 

mente, um programa diferente para cada curso que compoe um 

setor. Ni o basta a id e ntificação com o nome da disciplina, 
".. -.. - .. ,,(34) 

mas ldentldade de conteudo, lntensldade e duraçao 19uals . 

Sõ assim o Primeiro Ciclo podera preencher a sua função em 

-basadora para a area. 

Machad o de Souza (1978) ve na funçio embasadora 

nao uma simples justaposição de disciplinas, mas como estu 

do basico, e pela sua articulação com os estudos posterio-

res, constituindo-se verdadeira "base de pirâmide", "raiz 

de arvore", sobre a qual estes assentam. Enfim, o Ciclo Bá 
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S 1 C O " d e -.. T e p r o p o r c i o n a r C a melho r maneira poss i ve l a 1ns -

trumentaçao par a os passos 
. ,,( 35) 

segu1ntes. Mostr a ainda 

que é na funçã o de integração, -e struturaçao e modelaçã o , 

que se exaure o papel da s discip i na s bisicas d o Primeir o 

Ciclo, tornando-se em~nentement e funcionais em vist a d o ci 

clo Profissional . 

Nã o é raro , entrétant o, confundir -se a f unç ão re 

cu peradora com a embasador a, e isto porque o preénchiment o 

do reo u isi t o da recuDeracã o num n i v el de estudos serve ne -
• • > 

cessariament e de base para estudo s ul'[eriores . 

Ra mos (1979) na o concord a com essa pos1ça o, mo s-

'[ rando que h a diferença entre um a e outra função, ao dize r 

q u e, enquant o: 

a f unç50 de recuperaçao do Primeiro Cicl~ 
visa ao atendimento de di ~erença s indivi 
duai s dos alunos ) Drocu~ando pree~cher la 

~ - -, d - ~ cunas na o~~açao ae ca a um J a : u~çao em 
basadora di~iaa - se a todos o s alunos do 
ciclo J o~erec;ndo - Ihes estudo s b~sicos Da 
r a o c1:clo ;;y·o _1!issional ou acadêmico . ( n) 

Sucupira (1970) , no documento-~ase para os estu -

dos sobre o Pri me iro Ciclo , afirma que h á necess i dad e de 

se distinguir " ent re os estudo s esp ecífi co s de um curs o de 

gr aduaçã o profissional e o basic o geral que for ne ce ao alu 

no formaça o cultural e cien'C ífica fu ndame ntal" . (37),que h a 

bi lita o aluno a seguir difere~te s cursos profissiona is ou 

acadê mic o s . Assim , o Pri me iro Cicl o ou Ciclo Bá si c o ser1.a 

o estagio inicial de estudo s univers i tário s, com cara c t e -

rís ticas propedêutica e pr~-profissional, servindo d e fun -

damentaçã o ma is - . a var1.OS curso s afins . am pla 

Na s conclusões finai s da pesqu1sa de c amp o re al i-

zada, Ramo s (1979) faz alusão ao s resul~aàos 

da inadequada i mplantaçã o do Primeir o Ciclo na s 

Uni ver sidades. Conclui q ue : 

decorre:l~e s 

diversas 

Destituido a~s condiç5es para que sej a 
atendida a funç~o recup€pador a e desDrovi 
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do de orientaç~o vocacionaZ e acacemica ~ 
resta ao Pri me iro Ciclo> assim inacequada 
m6nte impZantado ~ a ~~nç~o embasadora qui 
afas~aaa dos p~incipios que orientaram a 
instituiç~o do ciclo ~ pode colocá- lo a um 
passo de trans ~~rmar-se no ciclo básico 
de cada cUY'so . ($ 8 ) 

A autora mo stra ainda que , por mot ivos de ordem 

pratica , não são levadas em consideração as difer ença s ~n -

dividuais dos alunos referentes ao atendimento da função 

recupeLadora . Os currículos do Primeiro Ciclo voltam-se 

principalment e para o ciclo profissional ou acadêmico, ra 

zao por que nOSLra a viabilidade de o Pri meiro Ciclo tran s 

for mar-se no ciclo basico de cada curso, assumindo ma is a 

função de e mb asa we nto do que de recuperação . Isso torna-se 

evidente no s resultados finais da referida pesquisa : 

88% das Universidades Federais conside ram 
ter a&endido a . unç~o embcsadcrc ; 38% d~o 
atendim6nto> pcrcic l ou integra~te> a :~n 
ç~o recuperadora > enquanto cpanas 1&% a 
tend,::;Tr. a funç~o orien tadora . (3 S ) 

3 . 2 . 3. Função Ori entad ora 

A função de orientaçã o liga - se ~ id~ia inicial 

do s legisladores de que o Primeiro Ciclo deve~ia se r um es 

tagio d e amadureciwento do aluno , acolhendo -o ao ingressar 

na Universidade - pelo concurso vesribular - e que somente 

ao final desse Ciclo , ele faria a opçao definitiva d o cur 

so de graduação que pretendesse segu~ r. 

Durante esse período , o aluno rece beria orienta -

çao que lhe assegurasse fazer uma escolha amadurecid a, com 

base em suas característica s individuais : aptidõe s, inte -

resses, mo ti vaçõe s, etc. Ora, para que ~ss o sej a possível , 

pressupoe-se a existênci a de serviços de orientação educó 

cional , incluindo o aconselhament o psico-pedagõgico . 

As primeiras Universidade s que i mplanta ram a Re 

forma, s em o preenchiwento desse pressuposL O bas ic o, e sem 
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um a infra-estrutura que garantisse resultado s satisfatõ-
- . r 10 S, depararam-se com ser10S roblema s, entre outros , o 

" congestionamento" de alunos no Primeiro Ciclo . Nã o pode -

r1a ser diferente . Sem contar com os serv1ços de orienta -

çao çue deveriam ser proporcionados no decorrer do Pri-

me1ro Ciclo -, o aluno , reorientado para outra carreira, e 

em decorrência , na maioria da s veze s, da falta de vaga no 

curso de sua opçao , preferia aguardar nov a oportunidade de 

matrícu la para não se su~meter a outro vestibula r, ocaS10 -

nando, conse entemente , o fenômeno do congestionamento . 

Em decorrênci a desse fato , a partir de 1972 , 1ns 

tituiu-se a pré-opçao do curso a seguir , feit a po r ocasião 

da inscrição para o concurso vestibula r, havendo possibili 

dade de reopça o, no decorrer do Primeiro Cicl o, condiciona 

da a diversos fatores : existência de vagas , 

no vestibular , etc . 

c lassificaçã o 

Essa me dida nao se fez acompanhar de qualquer mo-

di fi caçã o no Decreto-Lei n9 464/6 9, referente -as funçoe s 

do Primeiro Ciclo, tend o sido man tida, sob o aspect o legal , 

a função de orientação para escolha da carreira , embora e s 

vaziado o caráter principal que lhe fora conferi d o 

Grupo de Trabalho , que elaborou o anteprojeto da 

Universitária . 

pelo 

Reforma 

Em março de 1973, foi aprovada pela Comissã o de 

Legislação e 'ormas do Conselho Federal de Educação , a In-

dicação n9 37 , de autoria do Conselheiro vicente Sobrinho 

Porto, propondo ~m a reformulação no Art . 59 do Decreto-Lei 

n9 464/69 , no que diz respeito as duas funções do Ciclo Bá 

sico: a função de recuperaçao e a de orientação para esco

lha da carreira.(4o) 

~a referica Indicação, o Conselheiro defendi a o 

ponto de vista de que a função recuperadora não mais se 

justi ficava , em face do carater de ter minalidade do enS1no 

de 29 grau, conferido a este pela Lei n9 5692/71 . 
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Quant o ã função de orientaçao para escolha da car -

reira , argumentava que na ocasiao em que o GT elaborara o 

anteprojeto, a realidade era uma , ma s que sofrera alte r a-

ço es , tendo em vista a habilitaçã o profissiona l proporcion~ 

da a nível de 29 grau e a introd u ção da pre-opção , por oca 

s ~ao da inscriçao ao concurs o vestibular . 

Vale ressaltar que na ocas~ao em que a 

37/73 propunha reformúlaçõe s , tomando por base o 

Indicaçã o 

argumen to 

da " habili1:ação profissional ", com caráter de terminaliàad e, 

para a extinçã o de amba s as funções , a situação já era ou -

t ra , como diz o Consel he iro : o Parecer 76/75 ( apena s doi s 

a nos após) do CFE , apresent a como solução para o ens~no pr~ 

fissio nalizant e - as Habilitaçõe s Básica s. 

Co mo expressa Lim a (1977) 

Qua~do a situação piorou ~ o CFE emiti u o 
pal'ecel' es clarecendo que "pro .L'issiona:rr.en 
te " não C!.ueria dize r IIpro +'issicnal ll

• Esse 
parecer- bomba atingiu a coluna vertebral 
da Reforma ... j~ não se estudam a s disci 
plinas tradicionais ~ mas tamDem não se pr~ 
te ndi a rria1: S se +'0 rmaY' t; ~ni cos . (4 1 ) 

No que diz respe ito ã função orientadora , ao que 

parece, a criaçao das Hab ilitações Basica s inv~lidar a a pr~ 

posta da Indicação 37/73 do Conselheiro Porto , considerando 

que: 

s egundo a nova moda lidade de habilitação ~ 
cabe à Escola proporcionar ao aluno de 29 
gY'au > além da cultura geral ~ apenas os co 
nhec~mentos tecnológicos básicos de um a 
área ou l'amos de atividade ~ deixando que a 
normação pro:issional se comp 7.. e te no empre 
go ~ ao se de fi ni r sua ocupação ll

• (Uma Nova 
Opção Eásica ~ Ministerio da Educaçã o e Cul 
tura, Secretaria-Geral, Brasília , 1978, u-=-
38) . ("2) 

Portanto , nao s e habilita o aluno para o 
... . 

exerc~c~o 

de uma determ inada profissão , mas são - lhe oferecidos conhe 

cimentos básicos para r amo s ou ar e as de atividades . 
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Acredita-se q u e com a introduç~o da s hab ilitaç;es 

básicas no enSln o de 29 g rau, em ve z de solucionar o pro 

bl ema, outros emerg lram decorrente s do esvaziamen to de seu 

si gnificado - " nem p rofissionaliza", " nem habilita" o alu

no a prosseguir seus estudo s em n í v el superlor . Dad a a sua 

ab rangênci a, a opçao que o al un o deverá Íazer s er a por 

áreas ou ramos de ativid ade s, na o sen do portanto , par a um 

det erminado curso, o que será feit o por ocaSlao do lngres

so num curso tecnic o ou na Universidad e. 

Outro ponto a considerar , mu ito b em col oc ad o po r 

Ramos (1979): "Não e x iste um a correspondência bi un í vo ca en 

tre as hab ili taç ões básicas of e recidas pela profis sionali-

zaç a o ao n ível de 29 gra u, nos termo s do Parecer n9 76/75 

do CFE e os cursos superlores d 
-,,(4 3) 

de gra uaça o . 

A autora exemplifica ao dizer: "Um aluno que te-

nha feito sua profissionali zaç ão n a escola media, na area 

de saúde, pode dirigir-se, ao enSln o superlo r, ao s cursos 

de Medicina , Odon tologia, Far mácia, Enfermagem , Biologia , 

t
il (44) 

e c. . 

Po r outro lado , na o se pod e conceber , num mesm o 

sist em a de enslno, o dualismo de escolas: as que t e m cara-

ter de terminalidade , destinada s "aos filhos dOi> outros", 

- usa nd o a expressa0 d e An ísio Teixeira -, e as que tem ca 

rater preparatório para estudo s unive rsitários. Isso serla 

um retrocesso, visto q u e as leis refor mistas, aparente me n

te, tenta ram acabar com esse dualismo, ao extinguir o anti 

go "S e c u ndári o". 

ao se pode dei xa r de considerar que num sist em a 

embora cada níve l - . propr1.OS, tenh a objetivos de enS1.no, de -

vem ser satisfeitas as condições que lhe assegurem perfei-

ta arti culação 
~ . 

com os n1.ve1. S imediatamente subseqUent es e 

que, ao mesm o tempo , hab ilit em o educan do no prossegU1. ID en

to de seus e studos em ní ve is ma is elevados, caso o deseje. 

Ainda qu ant o ã segunda questao , proposta p or Por-
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- -a pre-opçao da (1973) , ligada to carrel.ra a se-ou 

gUl.r, precedendo, aSSlm, o ingresso do aluno na Universida 

de, nao se pode dizer que invalide total mente a função, em 

vista de alguns pontos a serem considerados. 

A Universidade deve assegurar a seus estudantes 
4' " condições para as pOSSl.vel. S reopçoes, par a corrl.gl.r opçoes 

pr ematuras , de mod o que, como diz Reale (1973), "venham a 

d " d 1 4'" " "-" ,,("5) ser ama urecl. as pe o convl.Vl. O unl.verSl.tarl O e sanar 

as possíveis falhas , decorrente s da falta de orientação 

nas fases de escolarização antecedentes ao l.ngresso na unl. 

versidade. 

o problema das opçoes nao pode ser considerado co 

mo um fato isolado, episódico , sem levar em consideração o 

proc esso de desenvolvi me nto do aluno nas fases que antece

dem seu ingresso na universidade, e as oportunidades de 

Or ientação Educacional, incluindo aconsel hame nto vocacio -

nal, que deveriam ser proporcionadas na escola de 19 

graus. Este é um do s aspectos i mportantes. 

e 29 

Conforme o disposto no Art.lO da Léi n9 5692/71, 

todas as escolas de 19 e 29 graus deveriam mant er, obriga 

toriamente , servl.ços de orientação, incluindo o aconselha-

mento vocacional. No entant o, sabe-se que esse~ servl.ços 

sao precários e nem tod as as escolas brasileiras dele dis-

poem. Confor me já foi visto, qua n do existem, limitam-se ã 

presença de um orientador para atendimento a um contingen

te volumoso de alunos. Excepcionalmente, há escolas contem 

pIadas com um servl.ço de orientaçã o adequadamente instala

do e com um númer o de profissionais de orientação que cor 

responde ã de man da da orientação e às necessidades da esc o 

1 a. 

Isso se constata pela reco menda ção que a Co ns e-

lheira Abu-Merhy (1976) fez aos Sist ema s de Ensin o, por oc~ 

Sl.ao do IX Seminario de Assuntos Universitários, promovido 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileira, oc~ 

Sl.ao em que foi relatora d o te ma: "O 19 Ci cZo e oa prob Ze-

-



111 

mas de liua implantação e funcionamento ". A referida Conse 

lheira fez, ness a ocasiao, imp ortantes pronunci amento s so

bre a necessidade da Orientação Educacional no 39 grau, e 

rec omendo u aos sist ema s de ens~no: 

H~ que dar cumprimento ao disposto no Art 
10 da Lei n9 5692/71 que obriga a existên 
cia de " oriéntação educacional junto às es 
colas de 19 e 29 graus. (46) 

Por outro lado, se existe Orientação Educacion al, 

esta ainda não se liberto u dos vício s tradicionais, 

evidencia Maupe ou (1980): 

corn o 

.. geralmente~ o orientador ~ sem papel e s 
pecifico na estrutura escolar ~ responsa 
vel por um grande número de alunos e soli 
citado por educadore s e familias ~ acab~ 
assumindo tare f a s que visam a corrigir 
comportamentos considerados errados ou a 
incentivar atitudes desej~vei s ... Desta ma 
neira~ a orientação atua ao nivel do caso 
e não da causa ~ do gabinete e não da esco 
la ~ do psicologismo e não do social ~ do 
pormenor e não do conjunto ~ do problema 
surgido e não da estrutura que o provo 
co u. (4 7 ) 

O nao cu mprimento da Lei pelos sistemas de ensino 

de 19 e 29 graus, alem de inviabilizar que se cu mpram seus 
~ 

objetivos básicos (sonda gem de aptidões e iniciaçao para o 

traba lh o para o ensino de 19 grau e de habilitação profis

sional, no ensin o de 29 grau, conforme Art.59, § 29 da Lei 

5692/71), acarreta serios problemas relacionados com o as

pecto vocacional, correspondendo às fases em que a orienta 

ção deveria esta r presente. Em decorrência da falta e/ou 

insuficiência da Ori e ntação Educa cional nas escolas de 19 

e 29 graus, os problemas 
. . 

vocac~ona~s eclodem na ocasião em 

que o aluno deverá faze r a escolh a de um a carreira que lhe 

asse gure êxit o profissional e realizaçã o pessoal, quer se 

Ja no 29 quer no 39 grau. 

-consecuçao Pr esume- se que para perfeita dos obje-

tivos propostos para o ensin o de 19 e 29 graus, sejam ~m-
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prescindíveis os serviços de OE que podem ser tomados como 

o pressuposto básico para assegurar escolhas realísticas e 

maduras, de acordo com as condições pessoais do aluno, ten 

do em vista seu futuro. 

Assim, para garantir a articulação entre o 29 e 

39 graus, concebe-se que a OE deva ser um processo parale-

lo, acompanhando o aluno em todas as etapas da educação 

formal e considerando as características específicas de ca 

da etapa da escolarização. 

o Primeiro Ciclo, tendo por objetivo básico a ar-

ticulação entre a escola de 29 e 39 graus, deve assegurar 

aos egressos do 29 grau , a continuidade da orientação, que, 

teoricamente, poderá processar-se em dois níveis: 

- de continuidade, aos alunos que se beneficiarem 

desses servlços nos graus antecedentes; 

- de recuperação e/ou co mplementação aos que nao 

tiveram oportunidade de usufruir desses serVl -

ços ou, no caso em que estes tenham sido insufi 

cientes para que o aluno fizesse uma opção cons 

ciente, situado na realidade que o cerca e ca-

paz de satisfazer as razoes pessoais da sua es-

colha. 

relação -a orl a ser considerado Outro aspecto com 

entaçao para escolha da carreira, nao invalidada pela pre-

conforme a Indicação n9 37/73, -e o que diz respeito opçao, 

as opçoes que sao realizadas no âmbito da Universidade, a

pós o aluno cursar as disciplinas consideradas básicas ou 

destinadas a cursos afins. É o caso do curso de Pedagogia, 

com várias habilitações. A opção e efetuada ao final do 39 

ou 49 períodos, a criterio das Universidades. Portanto, JU~ 

tifica-se a orientação nas instituições que mantenham os 

cursos de Pedagogia e outros que ofereçam mais de uma habi 

litação, a ser escolhida após o ingresso do aluno na Uni -

versidade. 
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Alem disso, como diz Ramos (1979): "a pre-opçao 

do curso a segu1r, não impede a reorientação posterior do 

aluno para outros cursos de menor procura". ("8) 

Machado de Souza (1978) esclarece que, com o ad-

vento da Lei n9 5692/71, não desaparece a necessidade da 

orientação para a carre1ra, considerando-se que a profis-

são não e algo imutavel, contrapondo-se aos defensores da 

terminalidade de 29 grau, que a apresentam como justifica

tiva para a extinção da função orientadora do Primeiro Ci

clo. 

Sob outro prisma, Abu-Merhy (1976) referindo-se i 

extensao das atividades orientacionais ao aluno de 39 gra~ 

afirma que: "E temerario supor ... que o aluno conclui o 29 

grau já com os problemas vocacionais solucionados, pelo me 
- -. "("9) nos em termos de opçoes bas1cas . 

A mesma autora diz ainda que, pesquisas realiza-

das no campo da psicologia vocacional indicam, bem ao con-

trário, que "ao ingressar na universidade, o estudante se 

encontra ainda na fase imatura do desenvolvimento vocacio

nal, situando-se segundo Super, na fase exploratoria de 

c r i s tal i z ação e e s p e c i f i c a ç ã o das p r e f e r ê n c i as". (5 O) A c r e s 

centa ainda que lia escolha vocacional nesta fasE! 

indefinida e insegura". (51), de tal forma que os 

vocacionais mais emergem do que existem. 

e, ainda 

objetivos 

Realmente, segundo Super e Bohn (1972), "raramen

te as carreiras escolhidas durante o colegial ou na un1ver 

sidade tornam-se realidade"(5 .. 2)~ para quem a escolha pro-

fissional e um processo irreversível. Para tanto, 

(1970) mostra que Ginsberg exagerou, pois Rothney 

Super 

(1958), 

Flanagan e Coole (1966) e Super (1967) mostraram que as mu 

danças, no período que corresponde à fase exploratória, são 

frequentes, nao so no curso colegial e na universidade, co 

mo tambem nas primeiras experiências no trabalho. 

Gilmer (1974), citado por Pontes (1978), indica 
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os estudos sobre desenvolvimento educacional e vocacional 

de alunos universi tários, efetuados por As tin e Panos, con

cluiram que muitos estudantes remanejam suas opçoes pr1nc~ 

pa1s pelo menos uma vez durante sua vida 

Alem disso: 

universitária. 

a) quase um terço dos estudantes mudam de escolha 

duas vezes; 

b) um entre dez, altera sua opçao principal duran 

te o pr1me1ro ano de Faculdade; e 

c) um estudante, em quatro, refaz totalmente seu 

plano de carreira. (53) 

Na opinião de Moser e Moser (1968), muitos fato-

res da sociedade moderna determinam que o estudante ao 1n

gressar na Faculdade se sinta inseguro com respeito a seus 

próprios objetivos vocacionais e que esse estado de coisas, 

muitas vezes, perdura durante a permanência nessa institui 

çao. Cabe ã Universidade preparar o aluno para auto-reali 

zaçao e contribuir para seu ajustamento ao meio universitá 

r10 e social, o que vale dizer que a ela cabe tambem 

dar o estudante na resolução de problemas relacionados com 

a sua opção de carreira, de forma que o conduza ã auto-rea 

lização. (5 .. ) 

A nova estrutura da vida acadêmica, pelo seu dina 

mismo e flexibilidade curricular, permite ao estudante V1-

venC1ar diversificadas experiências na composiçao do seu 

currículo, podendo levá-lo a confirmar a opção feita. Mas, 

pode tambem, pelo contato direto com algumas disciplinas, 

provocar no aluno um sentimento de inadequação quanto ã e~ 

colha feita, d~vidas quanto ã opção, e ate mesmo a consta-

taçao de que não está ~o caminho certo. Casos como esses 

ocorrem com freqUência na vida universitária, o que eviden 

C1a a necessidade de orientação e assistência na reestrutu 

raçao do seu novo caminho. Nesses momentos, estaria confi

gurada a necessidade de orientação vocacional, que, na op~ 

n1ao de Crites (1974), "constitui um processo de facilita

çao, um serviço prestado ao indivíduo para ajudá-lo a esco 
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d - " (55) lher e a a aptar-se a uma opçao . 

Ainda segundo Tyler (1972) e Crites (1974), pro-

blemas na área vocacional enfrentados por estudantes un1 

versitários podem ser relacionados ã indecisão na escolha. 

Os enfoques teóricos do desenvolvimento vocac10-

nal, nas duas ultimas décadas, revolucionaram o campo da 

orientação que, tradicionalmente, dava maior atenção aos 

determinantes de uma escolha no momento em que o indivíduo 

1ngressava em um curso ou no mercado de trabalho. 

A partir dos estudos rea~izados por Buchler(1933), 

seguidos pelos de Gins~erg (1951), Super (1957) e outros, 

os enfoques sobre o desenvolvimento vocacional 

rapidamente e com ampla expansão e aplicação ã 

Vocacional. 

evoluíram 

Orientação 

A teoria desenvolvimentista de Super objetiva ex

plicar o processo de desenvolvimento vocacional. 

Segundo esse autor, o desenvolvimento vocacional 

e um longo processo que evolui por estágios sucessivos na 

vida do indivíduo, desde a fase de crescimento e 

ção até ã de manutenção e decadência. 

explora-

A escolha vocacional resulta de uma série de esco 

lhas realizadas durante o desenvolvimento, que conduzem, 

ao final, ã escolha de uma ocupação. Portanto, escolha vo-

cacional é produto de numerosas decisões que o indivíduo 

. toma no decorrer do seu desenvolvimento, orientadas por 

seu auto-conceito. Por 1SS0, Super insiste em que a or1en

tação vocacional "deve constituir um processo contínuo e 

permanente", a fim de que os indivíduos possam estar sem-

pre preparados para enfrentar os variados problemas que se 

lhes apresentam cada vez que superam uma etapa da vida e 

entram na seguinte. 

Havighurst (1970), citado por Super (1970), diz 

que o êxito em cumprir as tarefas de uma idade, - tarefas 
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evolutivas - ou seja, atividades específicas desse determi 

nado estágio, e um pre-requisito para o desempenho de tare 

fas da idade subseqUente, e que quando não cumpridas, pre

judicam o desenvolvimento posterior. (56) 

~ interessante ressaltar que o desenvolvimento vo 

cacional não deve ser confundido com o desenvolvimento de

corrente da idade cronológica. Perron(1967) . demonstrou que 

a maturidade do indivíduo, referente ã escolha vocacional, 

nao se relaciona com a idade, mas ã urgência de tomar deci 

soes. 

Martinez (1976), referindo-se ã teoria de Super, 

acrescenta que o conhecimento que um indivíduo tem de S1 

mesmo, ou seja, seu auto-conceito, ê uma conquista que 1m-

plica em desenvolvimento contínuo, no intento de reconhe-

cer-se como uma pessoa distinta, - -a proporçao que e consci-

ente das semelhanças e diferenças existentes entre ele e 

os demais indivíduos. Afirma ainda: "enquanto este auto-

conceito não estiver maduro, nao se pode falar de situação 

vocacional". (57) 

o conceito de maturaçao se deve tambem a Super, 

que o utiliza para descrever o grau de desenvolvimento vo

cacional, o que vale dizer, a posiçao que se in~cia na eta 

pa de exploração e termina na de decadência, segundo Lof-

fredi (1975), "designa as dimensões ligadas ao fato de ad

qU1r1r uma identidade profissional que se realiza ao longo 

de uma carreira". (58) 

Pelo que se pôde depreender, a função orientadora 

do Primeiro Ciclo tem razão de existir, justificando-sepe~ 

feitamente a afirmativa de Sucupira (1970) 

••• 0 aluno brasileiro que Zegalmente tem 
acesso à universidade aos dezoito anos in 
completos, em geral não atingiu o amadure 
cimento inte~ectuaZ necessário para deci= 
dir-se com pleno conhecimento de causa, 
por uma carreira profissional. (59) 

Igualmente Aragão (1969), no Parecer n<? 791/69, 
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mostra o "inconveniente grave" de que padece o ens~no sup~ 

rior: 

Coloaa a opçao pe2a profissão 'a seguir~ 
preaocemen~e no limiar do aaesso ao ensi
no superior~ quando o estudante não está~ 
ainda oapacitado a proceder adequadamente 
àquela esaolha~ por desconhecimento das 
próprias tendênaias e aptidões~ aomo do 
conteúdo~ aaraateristiaas e exigenaias 
das várias aapreiras. (60) 

o que se pode ressaltar e que os sistemas de ensi 

no de 19 e 29 graus, por deficiências que caracterizam os 

serviços de orientação educacional e vocacional, nao 

porcionam condições favorãveis a um desenvolvimento 

pro-

que 

conduza o estudante ã universidade, com escolhas amadureci 

das e conscientes. 

Alem do ma~s, a escolha d~ carreira nao deve ser 

considerada como algo que ocorre em dado momento da vida 

do indivíduo como costuma acontecer no meio educacion~ bra 

sileiro, mas s~m, constitui-se parte de um processo contí-

nuo de efeito cumulativo, que deve culminar na escolha de 

uma carreira a seguir na universidade. Portant~, a escolha 

e parte do processo e não seu fim e/ou seu início. 

LUck (1976), em artigo sobre Dinâmica ao Desenvol 

vimento Profissional, diz que a Orientação Vocacional, as

sim vista. dã-nos uma visao est'ãtica. "Ela e realizada ten 

~b por fim um d~db momen f o cul~inante - o da escolha do fu 

turo. Não prevê para o orientando a mobilidade profissio-

,nal, e se ela ocorre, interpreta-a como sendo consequencia 

de um desajustamento profissional ou falha de escolha".(61) 

Para que isso seja possível, pressupõe-se a exis

tência da OE concebida como um processo contínuo, que acom 

panhe o indivíduo em todos os estágios do seu desenvolvi-

mento na vida escolar, desde o pre-escolar ate a universi-

dade, considerando-se que os estãgios do desenvolvimento 

vocacional correspondem ao processo de desenvolvimento do 

indivíduo, conforme expressa Baillin, citado por Martinez 
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(1976): "O desenvolvimento vocacional e um aspecto do de-

I . 1 d . d' ~ d ,,(6 2 ) senvo v1mento tota o 1n 1V1 uo • 

Assim, o aspecto vocacional está vinculado a to-

dos os aspectos da vida e da pessoa. Não deve ser visto co 

mo um aspecto isolado, como afirma Rill (1973): "Não há dú 

vida de que se os serv1ços de OE se limitam apenas ao pla

nejamento e decisões vocacionais, correm o perigo de serem 

estreitos e irrealistas". (63) 

Para Alvarez-Valdes (1975), a OE deve ser concebi 

da como um processo, o que indica que não se trata de uma 

atividade circunstancial que c~rresponda i necessidade de 

um dado momento, mas e algo contínuo, já que o concei to 

de "processo" envolve em S1 uma serie de fases sucessivas 

de um fenômeno, implicando continuidade e aperfeiçoamento, 

ate ã meta final, ou seja, o indivíduo realizado. (64) Cha

ma atençao para o problema da descontinuidade, que no pro-

cesso de desenvolvimento não assume o passado da pessoa, 

como ocorre com a escolha da carreira, ao nível universitã 

. b '1' (65) r10 raS1 e1ro. 

Igualmente Tyler (1977) define a Orientação como 

um processo de ajuda ao indivíduo na tarefa de fazer esco-

lhas, de tal forma que aumente a probabilidade Qe 

desenvolvimento futuro seja satisfatório para ele 

para os que o cercam. (66) 

que seu 

e útil 

A importância de tais serv1ços para estudantes 

universitãrios tem sido bastante incentivada em países co-

mo a França, a Espanha e, principalmente, os Estados Uni-

dos, cujas Universidades oferecem, e com uma gama diversi

ficada, serviço em benefício do estuda~te. 

Segundo Moser & Moser (1968), nas universidades 

norteamericanas o serviço de assistência pessoal e orient~ 

ção aos estudantes e uma atividade própria do século xx. 
Mais precisamente, sua estrutura formal ê sobretudo, prod~ 

to do último quarto de século, segundo critérios estabele-
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cidos, em 1949~ pelo Conselho Norteamericano de Educação. 

De conformidade com esses criterios: 

... a assistência ao estudante encara o 
aluno concebido como um todo. Aplica-se o 
conceito de educação para que inclua a 
atenção prestada ao desenvolvimento f{si
co~ social~ emocional e espiritual~ tanto 
como intelectual. Nesse sentido o estudan 
te é , um participante responsável no pro = 
cesso de seu próprio desenvolvimento~ e 
não um receptor passivo de uma doutrina 
estátjca de tipo econômico~ pol{tico ou 
religioso~ ou de uma técnica vocacio
nal.(67) 

Moser & Moser afirmam ainda que: "O moderno crite 

r10 de assistência pessoal ao estudante atribui a respons~ 

bilidade do desenvolvimento integral do aluno ã institui -

çao que o forma". (68) 

A universidade moderna, dizem os referidos auto-

res, acolhe como sua obrigação atender ao 

integral do estudante. 

desenvolvimento 

Seertzer e Peters (1969) caracterizam a organ1za-

çao de serviços de Orientação Educacional, 

grama escolar, afirmando que: 

dentro do pro -

A função da Orientação~ dentro da escola~ 
estende-se a todas as fases do prqgrama 
escolar~ integrando o plano total da esco 
la. Orientação é um processo caracteriza= 
do por vários e diferentes aspectos. Deve 
ser percebida como um programa a ser de
senvolvido~ de forma cont{nua~ durante to 
do o ano escolar e através de todas as 
suas séries, desde o Jardim da Infância 
até a Universidade. (69 )) 

Igualmente Miller (1970), citado por Teixeira 

(1979), destaca a necessidade de Orientação para alunos de 

todas as idades e em todos os níveis de ensino, quando a

firma: 

... dado que o processo de aquisição des-

", 
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sas aprendizagens (tipos de comportament~ 
conhecimento de si e dos outros) é conti
nuo~ a Orientação deve ser continua tam
bém. A Orientação deve começar antes da 
criança entrar na escola e prosseguir até 
depois da sua graduação. Deve ainda~ preo 
cupar-se em conseguir uma forma de aten= 
der o aluno nos periodos intermediários 
aos niveis escolares mudando de uma esco
la para outra. Se estamos de acordo~ em 
que a Orientação é para todos os alunos, 
de todas as idades~ então~ a natureza da 
mesma será mais evolutiva~ preventiva e 
continua do que centrada no problema, te
rapêutica e esporádica. (70) 

Sanchez-Jimenez (1959) vem corroborar com o pens~ 

mento de Miller, Seertzer e Peters ao defender a existên -

cia da orientação contínua, isto e, ao longo da vida esco

lar, como parte integrante do objetivo geral da educação: 

A orientação continua realizada cientifi
camente em todos os centros de ensino cons 
tituirá um fator decisivo no processo de 
socialização e no de lograr melhores ren
dimentos econômicos aos investimentos fei 
tos no setor educativo. Com isso, objeti~ 
var-se-á muito mais o acesso à Universida 
de de individuos aptos aos niveis superi~ 
res de ensino. 

o referido autor salienta ainda que: 
• 

A estatistica confirma que quando se ~n
gressa na Universidade através de um con
selho de orientação, iniciado no primário 
e concluido no curso da universidade, a 
mortalidade estudantil decresce sensivel
mente. (71) 

Na mesma . linha de pensamento pode ser citada Al

lue (1976): "Se a Orientação não quer -perder a pessoa real 

e concreta, nao tem outro caminho: há de ser um 

contínuo". (72) 

processo 

Onativia (1973) dá considerável importância ã Ori 

entaçao articulada nos diferentes níveis de ensino. A pas

sagem de um nível de ensino para outro, conforme as faixas 

etárias que 
• 4' • 

l.n1. C1. o de cada nível, são tidos caracterizam o 
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pelo autor, como períodos críticos e, ass~m, deveria haver 

diferentes ciclos de orientaçao de acordo com as necessida 

des de cada período. Se analizados esses períodos e se fei 

to um diagnôstico avaliativo do currículo escolar, em ter

mos de períodos normativos dos processos internos da condu 

ta, das condições ambientais externas, notar-se-á logo que 

existem certas etapas críticas e períodos de desorientação 

que afetam sensivelmente o desempenho escolar, nao somente 

quanto ao rendimento na aprendizagem, mas, sobretudo, pro

blemas de impasse ou quebra das linhas basicas do desenvol 

vimento pessoal. 

Segundo ' o autor ac~ma referido, quatro ser~am es

ses períodos críticos e de desorientação: O primeiro, s~

tuado entre o Jardim da Infância (5 anos) e o inicio do en 

sino fundamental (19 grau), entre os 6 e 7 anos de idade; 

o segundo, que anunc~a o início do período da puberdadade 

e a adolescência, que corresponde ao termino da escola fun 

d o e n s i · n o me d i o , . ~ . 
~n~n~o d amen tal e situando-se entre 11 e 

13 anos de idade; o terceiro, entre o termino do nível me-

de nível 
. ~ . 
~n~c~o e finalmente, superior; dio e o dos estudos 

o último período crítico, que prossegue com as tarefas 

orientacionais de alcance profissional, facilitando a ada~ 

taçao do jovem ã vida profissional ou o prossegyimento de 

carre~ra de pôs-graduação e de pesquisador. 

O terceiro período de orientaçao caracterizado 

por Onativia, que se situa ao final do ensino medio quando 

do ingresso na universidade, e que corresponde ã faixa et~ 

ria de 17-18 anos, e um período importante dada a multipll 

cidade de opções que surgem para o indivíduo. Por ser um 

período em que ele terá que fazer escolhas vitais, de rele 

vante importância para seu futuro, esse ciclo deve ter a 

duração de pelo menos um ano e como objetivo hasico a Orie~ 

tação Vocacional e Profissional. A parte mais importante 

do currículo, durante esse ano, deveria ser dedicada ao 

cumprimento dos objetivos de Orientação Vocacional e Pro-

fissional, numa proporçao de 607. em relação aos demais com 
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ponentes do currículo. 

Ê Onativia (1973) quem afirma: 

Em nenhum aspecto, como nesse da escolha 
do futuro, pode-se apreciar meridianamen
te a fragmentação da personalidade human~ 
sua incapacidade para decidir e respeitar 
as próprias inclinações com referência ao 
contexto sócio-cultural que cerca o indi
v{duo. (73) 

Ainda conforme o autor, o quarto ciclo de orienta 

çao, ao nível de graduação dos universitários, deveria a

tender às necessidades de informação e à orientação quanto 

as possíveis especializações no profissão, iniciaçao na 

· carreira de pesquisador e a verificação das perspectivas 

de cursos de pós-graduação, em função das necessidades -so-

cio-economicas do país e da região onde se localize o edu

cando. 

o autor citado conclui dizendo que essa propos~-

çao talvez pareça prematura, no entanto, constitui, sem dú 

vida, a culminação lógica de um processo de orientaçã.o, que 

se inicia com o desenvolvi me nto psicossocial do indivíduo 

e termina com o nível de maturidade e realização plena no 

âmbito da determinação do destino profissional ou ativida-
~ 

des específicas, requeridas pelas exígencias sócio-cultu -

ra~s. 

Todos esses ciclos deveriam contar com períodos 

perfeitamente estabelecidos e organizados no sistema corre 

lacionado do currículo educacional evolutivo, de tal modo 

que nao apareçam como momentos isolados e desconexos, den

tro do sistema de ensino, mas perfeitamente entrosados e 

contínuos, ao longo dos tres níveis da educação formal(19, 

29 e 39 graus de ensino). 

Ê evidente que ~sso nao se aplica ainda à realid~ 

de educacional brasileira. Embora a literatura especializ~ 

da ~nfoque a Orientação como um processo contínuo ao longo 

da ' Tida escolar do aluno, na verdade nada há no sistema 
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educacional que assegure essa continuidade. Isso e confir

mado pela inexistência de uma legislação específica, que 

assegure a continuidade dos serv~ços de orientação para os 

alunos do 39 grau e as controversias quanto ã função orien 

tadora do 19 Ciclo, que assim como a função recuperadora, 

ainda não desempenha o seu papel no meio universitário. 

Embora exista muita polêmica sobre a função or~en 

tadora, ela tem sido objeto de preocupação e de vários es

t ud os • . 

Durante a pr~me~ra decada de vigencia da lei, va-

rios seminár·ios sobre o Primeiro Ciclo, organizados pelo 

Conselho Federal de Educação e pelo Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras, discutiram a necessidade de 

serem atendidos alguns princípios para o adequado funcion~ 

mento desse ciclo de estudos, figurando a Orientação como 

um dos pressupostos basicos para a consecução dos objeti

vos que lhe foram conferidos, como se evidencia no documen 

to-base, de autoria de Sucupira (1970), apresentado na re~ 

nião do CRUB, quando, em suas conclusões A e recomendações 

finais, diz: 

Sendo a Orientação parte fundamental de 
um ~istema acadêmico flexivel é essencial 
a criação do serviço de aconsethamento pa 
ra assis tir o aluno em suas opções .e na 
escolha da carreira. (74) 

No entanto, os pronunciamentos ma~s expressivos 

sobre a orientação no 39 grau, foram apresentados pela Co~ 

'selheira Abu-Merhy, no IX Seminário de Assuntos Universitá 

rios, promovido pelo CFE, em ma~o de 1976, já referido nes 

te trabalho. 

A referida Conselheira mostra a necessidade dos 

serviços de orientação numa perspectiva mais 

alem da função expressa no dispositivo legal 

ampla, indo 

orientaçao 

para escolha da carreira - que seria apenas uma das suas 

múltiplas funções, a vocacional. Enfatiza a neces 

sidade de criaçao de um Serviço de Orientação e Aconselha-
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mento de estudantes, visando a atender às suas dificu1da-

des pessoais e a auxiliá-los na resolução de seus p rob 1e-

mas pessoais, aspectos em que sao carentes. Salienta que 

Pri-os alunos de 39 grau, principalmente os que cursam o 

meiro Ciclo, "necessitam, de forma mais premente de aconse 

1hamento vocaciona1, uma vez que as escolhas sao mais ime

diatas e, portanto, geradoras de ansiedade". (75) Estende o 

aconselhamento aos planos acadêmicos e vocacionais, aos de 
# 

planejamento geral de estudos e organização do cllrrí cu 10, 

mostrando ainda que, um serv1ço de Assistência, Orientação 

e Aconselhamento, que sistematize as informações educacio-

na1s e as associe as experiências exploratórias do 

"pode proporcionar instrumentos valiosos de auto e 

exploração" oferecendo ainda condições para que .o 

aluno, 

hetero 

aluno 

evolua nas 

ticas. (7d 

suas escolhas vocacionais, fazendo opções autên 

Evidencia a problemática do aluno que ingressa 

na universidade, carecendo de informações e suas dificu1da 

des de relacionamento, problemas . ~ ue o serviço de Assis 

tência, Orientação e Aconselhamento deve auxiliar a resol

ver, além de facilitar o entrosamento entre os discentes, 

o corpo administrativo, as exigencias curriculares e pro-

gramáticas e as características atuais do mercado de traba 

lho. A referida conselheira diz ainda que, além da atuaçao 

nos planos acadêmicos e vocacionais, a Orientaçeo deve 

atuar no plano re1aciona1, onde se situam muitos problemas 

observados pela crescente procura do Gabinete de Assistên

C1a, Orientação e Aconselhamento ao Estudante, da Facu1da-

de de Educação, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

da UFRJ, observando-se que a maior carência de ajuda se 

evidencia entre os alunos que iniciam os estudos universi

tários: 

Por tais dificuldades e indefinições~ os 
aLunos recém-ingressos na Universidade sao 
provaveLmente os mais expostos~ dentro da 
comunidade universitária~ ao processo de 
massificação,- de aLiciamento~ de despers~ 
nalização , e de isolamento. (77) 

Na mesma linha de pensamento se situam as ref1e-
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xoes de Machado de Souza (1980) que, como Abu-Merhy,não se 

prende a uma interpretação limitada da Orientação, tal co

mo se apreende do texto legal, mas a vê sob outro ângulo, 

como pode se constatar quando afirma: " ... a orientação a

brange outros aspectos e não apenas a fixação de carreira". _ 

Refere-se ainda ã Orientação do desenvolvimento dos estu-

dos: "modos de estudar, de captar e de estruturar os conhe 

-cimentos", considerando ser muito mais importante ao recem 

-ingresso "ensinar o aluno a estudar". (78) 

No I Encontro de Reitores das Universidades Públi 

cas, ao t ra ta r do tema in t i tu lado "Expans ão do Ensino Sup!!.. 

rior e Necessidades do Mercado de ·Trabalho"., Machado de 

Souza (1972) refere-se ã implantação de serviços de Orien

taçao e Aconselhamento Profissional, no âmbito da Universi 

dade, atendendo desde o candidato a ingresso ate o recem-

graduado: " •.. seria uma medida da maior utilidade .•. Uma g~ 

ma enorme de serviços poderiam ser prestados em benefício 

do futuro profissional e da própria Universidade". (79) 

Maciel (1970), relator do tema: "Organização e 

Funcionamento do Ciclo B~sico"., um dos documentos b ás i cos 

sobre o Primeiro Ciclo e que serviria de orientação ã Uni

versidade, enfatiza o papel da função orientadora, mostra~ 

do .que o que se objetiva nessa função e um poucif mais do 

que orientação para escolha da carre~ra. "Procura-:-se nao 

sô orientar o aluno, .mas tambem adiar o momento crítico de 

sua decisão", dando-lhe, desta forma, oportunidade de obter 

ma~or soma de informações e de assim atingir um mais 

~letp amadurecimento. 

Corroborando com o pensamento de Sucupira , 

com-

(1970) 

e Aragão (1969), o autor acima citado vê a escolha da car

reira, antecedendo o ingresso do aluno na Universidade, co 

mo "um dos atos ma~s ilógicos de nossa civilização": 

Exige-se do adolescente que tome uma deci 
sâo., fundamental pa~a seu futuro, ares -
peito de um assunto sobre o qual ele care 
ce totalmente de informações. O de~conhe= 
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aimento de si, das suas aptidões, aliado 
à desinformação e desconhecimento das car 
reirgs é a situação real do universitário 
que ingressa nas universidades.{eo) 

o problema da opçao pelo curso, antes do ingresso 

na universiçade, foi também abordado por Abu-Merhy (1976) 

quando mostra que alem de desvirtuar a função orientadora 

do Primei ro Ciclo, conforme -previsao legal, ainda "exige 

-do aluno uma opçao sem o conhecimento do un~verso em que 

se acha inserida a carrei ra". Ced 

o Conselho de Reitores das Universidades Brasilei 

,ras, promoveu, em outubro de 1973" um Seminário sobre "Ori 

entação Educacional nas Instituições de Nível 

que contou com a presença de 101 participantes, 

tando 39 Universidades Brasileiras. 

Superior", 

represen-

o objetivo do Seminário foi o de colher subsídios 

para a implantação de um sistema de Orientação Educacional 

destinado a atender aos estudantes universitários, tendo 

em vista as dificuldades sentidas com a implantação da no

va estrutura da vida acadêmica e universitária. 

Constatou-se na ocasião que, embora muitas insti

tuições de ensino representadas no Seminário realizem ori-
• 

entaçao acadêmica ou de estudos, ressentem-se da falta de 

caracterização desse trabalho, acrescentando-se, a caren-

cia de professores 'para o desempenho dessa nova função. 

Dos temas discutidos, com o objetivo de estabele

cer as linhas gerais e delinear alguns pontos que deveriam 

caracterizar os serviços de Orientação nas 

destacam-se: 

Universidades, 

A Orientação de estudos ou acadêmica poderia 

ser realizada pelos professores, atraves de uma 

assistência sistemática. O professor seria den~ 

minado professor-orientador, ao inves de 

ou conselheiro • 

• Foi sentida a necessidade da preparaçao 

tutor 

, " 



. : 

127 

fica do professor para assumir, nos limites de

vidos, a orientação dos alunos. 

• Essa preparação poderia ficar a cargo das Facul 

dades de Educação. 

• Foi enfatizada a necessidade de profissionais 

especializados para atendimento nas areas voca

cional, e relacional, sempre que a problemática 

exigisse um atendimento especializado. 

• Em vista das diferenças geo-educacionais do 

país, foi recomendado ' que não se adotasse um 

"modelo", deixando que cada Universidade tives- ' 

se a liberdade e a responsabili,dade de montar o 

seu praprio sistema de Orientação Educacional, 

de acordo com as suas possibilidades e necessi

dades reais. 

Algumas medidas foram sugeridas para garantir a 

efetividade desse trabalho de ajuda ao estudan

te: 

- que a implantação fosse gradativa; 

- que os professores e alunos fossem motivados 

para essa vivencia; 

- que a administração fosse sensibilizada para 

o problema a fim de oferecer e garantir o 

ap010 e os recursos necessários a implanta

çao e a implementação do Sistema de Orienta

çao Educacional. (Relatario Final, Seminário 

sobre OE em Instituições de Nível Superior, Co~ 
selho de Reitores das Universidades Rrasileiras, 

Rio de Janeiro, 29-31/10/1973). 

Em estudo recente sobre a Formação de Recursos Hu 

manos para a área da Educação, realizado pela Comissão de 

Ensino da área da Educação - C.E.A.E., tema I PRORLEMAS 

(1978), entre os inúmeros obstáculos que dificultam e imp~ 

dem a integração das agências formadoras de docentes para 

o Ensino de 19 e 29 graus com o sistema que os absorve, -e 
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mencionada a ausenc~a dos serv~ços de orientação e aconse

lhamento vocacional, desde o 29 grau: 

Nota-se ausencia de bom serviço de aConse 
lhamento vocacional e profissional desde 
a escola de 29 grau, quando o estudante 
receberia, uma visão da Universidade, do 
engajamento profissional, das opções, exf 
gências e curriculo de cada curso. 
Esse clima de desinformação e desnortea -
mento prolonga-se na Universidade, onde, 
em geral, inexistem serviços de aconselha 
mento que possam orientar o aluno. (82) -

No referido estudo, a Orientação é vista ainda co 

mo um meio de impedir que sejam lançados no mercado de tra 

balh; profissionais incapacitados por limitações do ponto 

de vista ético, psicossomático ou de outra natureza, que 

devem ser detectadas com o auxílio da Orientação, ao longo 

do curso. 

Por outro lado, há os que consideram a função or~ 

-entadora sob outro prisma como e o caso de Marcondes de 

Souza (1979). Ao fazer alusão ã impraticabilidade da fun

ção· orientadora - tal como expressa ;a:.lei e tendo em vista 

os seus sucess~vos fracassos desde os primeiros momentos 

de sua implantação - decorrentes da falta de um eficiente 

sistema de orientação vocacional e acadêmico, 

redimensionamento: 

-propoe o seu 

-Perdeu ela sentido no que toca a escolha 
da carreira profissional. Mas seria muito 
significativa se assumisse o caráter de 
orientação pedágógica e acadêmica, auxi -
liando o aluno em seu processo de aprendi 
zagem e integrando-o no contexto da vida 

·universitária.(83) 

Adverte que isso deveria ser feito através de um 

serviço(*) e não formalmente através de disciplinas que fa 

Iam sobre a universidade. 

A mesma pos~çao -e defendida por Albuquerque(l976) 

* O grifo e nosso. 
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ã luz da experiência da UFPB, no depoimento sobre o Primei 

ro Ciclo, apresentado no IX Seminário de Estudos Universi-

tários realizado em Brasília, 

Federal de Educação. 

sob os 
~ . 

ausp~c~os do Conselho 

Albuquerque considera impraticável a 

Vocacional. Diz que desde a LD b , a Orientação 

Orientação 

Educacional 

abrangendo informação profissional - e aconselhamento I,p ara 

escolha da -carre~ra e função do sistema do ensino de 29 

grau: E acrescenta: "Não cumprida por este, foi transferi

da para a Universidade. Ao Primeira Ciclo foi atribuído es 

se papel". (a .. ) Acontece, diz o autor, que o "próprio sist~ 
ma classificatório do concurso vestibular inusita qualquer 

esforço nesse sentido". Afirma ainda que a orientação para 

a escolha da carreira "não se tornou praticável em nenhuma 

Universidade". (as) 

Sugere ainda de acordo com Marcondes de Souza 0979'), 

que ao invés de continuar sendo uma função da formação bá-

sica, poderia ser substituída pela Orientação Pedagógica, 

com carater permanente e ao longo de toda a vida escolar. 

No Brasil, ate o presente momento, tem sido pou-

cas as pesquisas reali zadas junto aos alunos do 39 grau so -
bre problemas relativos a Orientação Educacional nesse 

Pode-se dizer trabalhos -grau. que os nessa area, em sua 

grande maioria, surgem como produto da incipiente pesquisa 

na universidade e das oportunidades de realização de 

sos de pôs-graduação por seus docentes. 

cur-

P o n t e s (197 7), em sua te s e de me s t r a do, 11 I de n ti fi 
aação de neaessidades Psico-f{sicas~ sócio-econômicas e a

aadêmicas dos alunos calouros da UFPB e seu relacionamento 

aom o desempenho acadêmico"~ sustenta que o ajustamento do 

aluno está diretamente ligado ao conceito de necessidade. 

Considerando que todos tem, em um dado momento, múltiplas 

necessidades a satisfazer, estarao, continuamente, 

de problemas de ajustamento ou desajustamento, de 

diante 

acordo 

com a adequação ou inadequação do comportamento atraves do 
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qual as nec es sidades possam ser satisfeitas. Por este moti 

vo, afirma: 

Numa universidade que pretende renovar-s~ 
o probLema de ajus t amento pessoaL e so
cial do aLuno universitário precis a ser 
visto com mais atenção~ uma vez que o a 
justamento se refere a um estado de reLa
ção harmonios a entre o indiv{duo e seu am 
biente . (86) 

Em vista disso, a ajuda ao aluno, principalmente 

ao estudante do Primeiro Ciclo, "deve constituir-se o cen

tro de interesse para os ele me ntos da co mu nidade universi-

tãria, que como membros da equipe interprofissional repr!. 
- (B7) 

sentam um papel na adaptaçao do estudante". 

A autora aborda a problemática do aluno em seus 

aspectos de saúde, finanças, orientação acadêmica, orienta 

ção vocacional e ajustamento pessoal. Enfatiza que a orlen 

tação implica em "ajuda pessoal" proporcionada ao estudan

te. Deve ser concebida a partir do conhecimento das neces-

sidades do aluno, e se destina a assisti-lo em suas deci-

soes a respeito de "onde quer chegar", "o que deseja reali 

zar" ou "a melhor mane ira de realizar aquilo a que se pro

põe". (SS) 

Pelo estudo feito mostra que "nos prlmelros anos 

de vida universitária a problemática do estudante se apre

senta com bastante intensidade". (S9) 

Mallet (1978), em sua tese qe mestrado, "Subs{dios 

para a estruturação de um serviço de Orientação Educacio -

naL na Universidade FederaL RuraL do Rio de Janeiro"~ cUJO 

objetivo foi investigar as dificuldades dos alunos nas 

are as de estudo, vocacional e relacional, constatou que: 

"1. Na área de estud os as necessidades ma is senti-

das relacionam-se: 

a) ã insuficiência de conhecimentos de 

estrangeira; 

b) ã carência de livros; 

língua 
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c) ao desconhecimento de metodos; 

d) aos altos fndices de repr o vaçao em determi

na d as disciplinas; e 

e) à de fi c iê n cia de e quip ame ntos e de mat e rial 

para e x ecuçao de aulas práticas. 

2. Na á r ea vo cacional, os alu n os necessitam: 

a) de info rm ações a r e speito dos diferentes 

cursos; e 

b) de co nh eci mentos das suas aptidões e inte -

r e sses. 

3. Na área relacional necessitam de 

com relação: 

atendimento 

a) a seus proble mas pessoais que interferem no 

rendi mento escolar; e 

b) ã programação das atividades escolares de 

modo a que possam simultaneamente estudar e 

ter e mprego". (9 o) 

A pesqu1sa evidenciou que a participação dos pro

fessores da Orientação e vista como adequada apenas na 

área de estudos, sendo indicada a necessidade de uma equi

pe especializada para o atendimento as diferentes dificul-

dades -em outras areas, a vocacional e relacional. 

Mallet (1970) mostra a importância de se 

tuir uma equipe especializada, capaz de atender às 

areas. Esses elementos seriam especializados: 

consti-

tres 

"a) em psicopedagogia, capazes de concorrer para a 

correção das distorções evidenciadas no proce~ 

so ensino-aprendizagem; 

b) em orientação vocacional, para que possam auxi 

liar o aluno na escolha de currIculos adequa -

dos à sua for mação profissional; 

c) em aconselhamento psicologico, aptos a favore

cer o d e senvolvi mento pessoal e social do alu

no de for ma a co ntribuir para sua auto-r e aliza 
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Evidencia-se aSSlm, atraves desse estudo, 

corno de outros já referidos, que com a introdução da 
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asslm 

-p re-

opção dos cursos, os proble ma s vocacionais não deixaram de 

existir. Persistem sufocados nos estudantes frustrados, caE. 

didatos a engrossar as filas de profissionais fracassados, 

produtos de urna universidade que busca sua identidade em 

modelos estrangeiros e que não assume a responsabilidade do 

seu insucesso na adaptação ã realidade brasileira. 

Mallet, resoluta me nte, acha que a orientação de 

alunos nas universidades deve ser feita de imediato: "pois 

nao se pode esperar por providências que deveriam ter sido 

tomadas antes mesmo da i mplantação da Reforma". (92) 

Outro estudo de relevante importância para a Ori

entaçao Educacional no 39 grau e o de Souza (1978) que ve~ 

sa sobre " Problemas e Necessidades dos Estudantes de Gra-

duação da Universidade Federal do Rio de Janeiro~ com vi s

tas a organização de serviços de Orientação". 

O meio universitario, dividido em faculdades e de 

partamentos, diz Souza (1978), leva o aluno a tambem viver 

dessa forma no campus universitário, conforme sua experleE. 

cia de pesquisadora. Cita Brunson (1959), ao propor o exa

me de alguns pontos: 

"a) o desenvolvimento da educação superl0r,que co~ 

tribuindo para a despersonalização, faz 

cer ao mesmo tempo a necessidade de uma 

ã individualização; 

cres-

volta 

b) a dicotomia entre Orientação e Educação; e 
) 

c) os objetivos comuns à Orientação, ã Educação e 

ã administração". (93) 

A autora mostra que alguns dos aspectos, citados 
., 

por Brunson (1959), sao característicos no meio universitá 

rlO, observan do-se ex pr ess ões de des co ntentame n t o nos estu 
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dantes por viverem isolados em Faculdades e Departamentos, 

e a manifestação de alheiamento a informações muitas vezes 

funda mentais ao seu dese mpenhá na Universidade, o que con

firma o aspecto de d e spersonalização no e nsino superior men 

cionado por Brunson. 

A pesquisadora, alem dos aspectos citados por 

Brunson, acrescenta as características dos universitários 

brasileiros, em particular das grandes cidades como a do 

Rio de Janeiro, apontando necessidades e problemas 

rentes do meio em que vivem: 

decor-

"a) dificuldade de 1ngresso no Ensino Superior di-

ante do número de candidatos e da 

crescente; 

b) necessidade de opçoes conscientes e 

veis pelos cursos, consideradas as 

des de mudanças posteriores; 

2ompetição 

responsa

dificulda-

c) problemas financeiros que levam muitos estudan 

tes a empregos e ao trabalho paralelo ã Univer 

sidade; 

d) dificuldades de opçoes por disciplinas, decor

rentes dos horários de trabalho dos estudantes; 

e) dificuldades diante de opçoes para habilita-

ções específicas na área profissionalizante; 

f) dificuldades em conciliar horários dos empre-

gos com os horários dos estágios profissional! 

zantes; e 

- . g) dificuldades na procura de emprego no propr10 

ramo profissional após a conclusão do curso, 

alem de problemas pessoais diversos". (94) 

Diante desses fatos, conclui a autora, - -e necessa-

r10 um serviço de Orientação Educacional no ensino 

rior "integrante do próprio processo educativo", que 

supe

leve 

em conta a nec e ssidade de ac om panhar o estudante desde a 



-area de est'!GO S'1 ou Cll rsos e s 
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peC1.I1.C0S , e que lhe forr:eça as i n f o r r:, a ç õ e s necessar1.as a o 

s eu enca~i~ha~ento para emprego s apo s a conclusão d o curs o 

e, se ?ccsivel , o seg~im~nto dos egressos no ITercad o de 
, , f c - ) 

tr aGa lno , -;, 

É i mpresc indível a existencia de Serviços de Or i-

ent açao para at~ndi T.e nto a ess a grande de8and a, corn o tam-

b~ m ~ indispensi~el a sca estruturaça o em condiç~e s sat is

fa to ria s , tals cc~o : espaço f ísi co , recursos materiai s e , 

p rinci palmente , recurcs tL-anos nas ~a 1.S variadas espeCla 

li zaç~es , confo rm e indicado por Ma llet (1978) , consideran -
- . a ausenC1.a de s te s do q u e e emento s tem i mpe dido, a t e o mo -

mento, a ex?ansao do s serv1.ços d e at endiment o as necessid a 

des dos estudante s univers i tár ios . 

So uz a (1978) observ a aind a a i mportância da loca 

li zação do s serv1.ços d e orientaçao , de modo a que seja a

cessí el ao s estudantes , e supoe desejável que a s Facu ld a-
- . seu propr1.O SOE , des mantenha m o 1.SS 0 porque 

G.CJ 2G, .) • .1" c'r,:' í i uY-J{, Z a-~ e ,.]c TI: :;; S :::- _ ~ .. ~;, Y! ~ Q :ic y·e s e .f'~ 

C"J.rSOS que ·r.e são of€l'ec:ir:ios ~ Y'8(;cr-]:·r::.ndo ao 
serviço quando dele necessitar seja para diri 
mir d~vidas ~ fazer melhore s opç5e s ou resolve r 
seus p]?oblema s acadêm'Zcos e pe.soá:z:s . ( 96) 

Golcjer g (1969) mo stra q u e a Orientação 

ser responsa el p or um aume nto de produtividade d o 

parec e 

ens1.n o 

sup er1.or ( menor numer o de re provaç oe s, malo r e stabilidad e 

de opções) , füncior.and o com o um increment o a produtividad e 

em nível individu al ( maio r aproveitament o acad~mico , maI or 

nu me r o de graduado s ) 

Segundo a referid a aut o ra , a importânci a da Orie n 
-ta çao e reconhE'cid a por todos d~')e]es Cj'le ·::cnsiàéram o e n -

S1.no superior COin o " centrado no dt·seT1"vol\":c'-.::nto pes soal d o 

al uno, a o inves d a ac umulaç ão de credito s". (97) 

- . e.·.pel" êf'c. .... as 1"::01 ber g ci ra :'1:, nca .qs de ,... \~ '"t e v e 
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Rone s , atraves das quais este s autore s verificaram que mu 

danças de um para outr o curricul o, eram maIs freqUente s e n 

tre al uno s que n~o haviam recebido a conselhament o . Co~sta -

t ar2TI! ainda , que , a pro orça0 de reprovaçoe s decresceu , 

maIs rapida men te , entre alunos aconselhado s do que num gr~ 

po de cOIT.paraça o , n~o a cor.se lhad o. 

- . 
No Brasi l, esse s estudo s ainda sa o precarlos , n o 

entan t o, al guma s pesquisa s realizada s j un t o a o e st udant e 

-
uni versit á rio , demonstram a exi s t~ncia de proble ma s ~ao so 

rel acionados a o desempenh o acad~m i c o , corn o também ligados 

ã estrutura organizaci on al da un i ver si dad e, e também a pr~ 

bl emas pessoaI s e socIaI s. 

Ponte s (1977) , citando estud o realizado com estu -

dant e s da Un iversidade Feder al da Paraíba (NOR ED , NUPE , UFP B, 

1976), com um gr u po d e 133 aluno s matriculados em 

human ísti co s e biocientíficos daquel a Un i versidad e, 

curso s 

indi -

cou entre sua s maiore s dificul dade s : "i nformaçõe s i nsuf i-

cient es receb idas sobr e currículos , i nco mp atibilidade en -

tre horário de estud o e choque de horár io 

1t ( 98 ) 

da s discipli -

nas . 

Outr o es tudo, rea li zado na Un iver si dad e do Pará , 

-n a a re a de Fil os o-focali zand o o aluno d o Pri me iro Ciclo, 

fia e Ciências Hurr.anas, rea li zado por Freita s (1973) , 

denc iou que a ma ior d i fic ul dad e do s estudante s est a rel a-

cionada ã bibliografia, send o qu e 45 , 3% do s e st udante s 

- . necess arlOS quei xaram-se de n~ o encon t ra r liv r os par a os 

ma Ior eficiê nc ia no s estudo s. Os aluno s revela r am- se tam -

- ( 9 9 ) 
bem car e ntes de orientaça o. 

Num a pesqui sa referente ao s u ni v ersitários n ordes-

tin os , feita p or Rabelo , Pei .-ot o et ali i (1972) , na s con -

cl usões comentam a falta de o bjetividade do s e st uda nte s em 

relação ã escolha p rofiss i on al, o que resu l t a, segund o o s 

autores, tanto da f al ta de orientaç~o adequa da, corn o da 

i nexi s tênci a de orientação sobr e as profissoe s q u e desejam 
( 1 o o ) 

seguIr. 
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Esse aspecto ~ c~nfir~3do por Po n te s (197 7) qu e , 

n a id entif icaçio da s necessidades Ta is fre Uentes apont a-

d as pel o s al uno s n a á re a vocacior.al , indica ele 'aào s pe r-

ce ntuais re acionados ~ info r~a ç~o ocupacion al (61% de re s 

p os tas em n ivel mu ito a lt o e alt o ) , no dese jo expresso pe

los al uno s de informaç~o sobre as aual id ade s requerida s p a 

ra as profis sõe s . Dentre esses alu no s, 82 , 3% man ifest aram 

-a n e cessidade d e " conhece r melh or o s c ur sos de mi nh a are a 

de est ud os" e , 76 , 3% revelaram " dese jo 

bu sca de um a carreir a ou especi ali zaçã o 

de Ori en taç io 
( 1 o 1 ) futur a" . 

n a 

A autor a diz que esse s resu lt ado s e st a o em c o n so-

nan cla com o po sicion ame nto d e Ty-ler (1972) , q u e observo u 

ser a esc olha voc éicional um do s proble ma s ma is freqU Ent e -
. . dI' . . - . (1 02 ) men te vlvencla o p e o s estuGante s un 1 7 e rsltarlo s . 

Pereir a (1977) , no e stud o "Peí'(;epção sob-:-e pY'ob!'~ 

mas apropriado s ~ discussãc num gabinete de A(;o nse:~~~env ~ 

para Unive .f'si t.áY'i o s "~ ev i denc ia a necess i d ad e da urlp ónt a -

ção de serviços de aconselha~ ent o (ori ent ação) r e a ment e 

adap tado -a s n ece ssidades elo s e st udan t e s , q u e va o de sde a 

aju da em pr obl ema s de ord em acad ê mica e v ocacional ate o s 

de ord em pessoal e social . lostr a aind a a necessidade , n o 

Pri meiro Cic l o , de Ori entaçã o 'ocacional e Educaci on al , c o 

mo a t i vidade s "rec uperador a " d e falha s n a for m a' ç~o pr é- uni. 

vers itâ ri a , corroborando com o q u e foi d ito n o inici o des

te est udo s ob r e a função orientadora n a Uni ver si dade . (103) 

Pereira , com b a se no s resultado s d e levantame nto s 

feit os pela equipe do Gabinete de Assistênc ia, Orientação 

e Aco nselhame nto do e stu dan te, da un i vers idade Federal d o 

Rio de Janeiro , ano s 1974/75 e 76 ( n ão publ ica cü s) , diz que 

"muit os estudantes se quei xam de proble mas rela c ionado s a 

sol idão; i n ibi çã o n o trato soc ial; dificul dade s fi nance i-

ras; fal t a de t emp o para la ze r ; necess i dade de apr~n de r 

tod o s de estudo; co nflit o s f am iliares etc . ,, (lO" ) 

-me 

A referid a a u tora proc ura ~ ostra r que ess a probl~ 

máti c a -na o e bras il e i ra , BofflJa n ap e n a s p O ) S J a e V l 
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denciara a necessidáde de aconselhament o em Universidade s 

a mer i cana s , c i tando as seguinte s estat ís tica s: 

"I. Aproximadament e 107. do s estudante s un iversitá -

rIOS têm serias problemas emocionai s que re-

querem serviços psiquiátricos; 

2. Entre os estudante s universitár i o s, a ta x a d e 

suicídi o é de aproximadament e 1 ,5 po r 10 . 00 0 , 

o u seja, 50% ma is alta d o que na população em 

geral; 

3 . As dificuldades psicológica s que requerem hos 

pitalizaç~o e outr as restriç;es se produzem se 

gund o a tax a d e 2 por 1. 00 0; 

. . . 
4 . Ma is de 507. dos estudante s qu e InICIaram o s e s 

tudo s univers i tário s em qualque r an o dad o, ne s 
- ( 1 os ) ta pesquisa , na o chegaram a graduação". 

Pereir a (1977) admite a e x istência desse tipo o e 

prob lema entre un i vers itári o s bra si le iros, -p o rem , " os est u 

dantes tende m a esconder ou e x perimentar a negaça o da s 

suas difi culdade s, ate que est a si tuaçã o chegu e a um nível 

ins uportável par a o indivíduo por el a afetad o". (10&) 

Souza (1978) confirma esse aspect o na pesqUIsa 

realiz ada jun t o aos est udante s da UF RJ, . - ' Ja mencionada . Em 

comunicaç~o verb al à autora dest e trabalho (1981), 

di sse que as pes q u isas estrangeiras , citadas em su a 

foram por ela confirmadas, nao só na pesquisa fe ita, 

Souza 

tese , 

c om o 

tà mbem em es t udo s po steriores realizados j unt o ao s uni ve r

sitar ios , nos a lojamentos para estudante s - Serviç o de As

sis tência e Ori e ntaç~o ao Estudante , da Universidad e Fede -

ral do Rio de Ja ne i r o - ond e vem des~nv olv e ndo os 

lhos de orientação e assistência ao e st u dante . 

traba -

Ha um desper tar por parte das Universidade s Bras i 

leir as para a problemática que envolve o estudante unIver 

sitario, com o e poss í ve l observa r pelo s Re la tór ios dos gr~ 

pos de estudo da XXVII REUNIÃO PLEKÃRIA do Conselho de Re i 
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tor e s das Un i ersidad e s Bras i leira s - UFE S - Guarapar i re a 
1 

1 i z a d a em j u 1 h o d e 1 9 7 8, t e n d o c o m o tem a t i c a: " O E s tu d an & e 

e o Er;sino Superiúr ", 

-Não 50 problemas ant is com o objet:ivo 
~ 

espec~ e st u 

fico de melho rar o en si n o t i veram des taque, ma s evidencio u 

-se a preocupaça o com a formaçã o int egr al d o a lun o, num a 

per spectiva human ísti c a, c omo e poss ível constatar e m al

guns trecho s do Re1atario : 

"O estudant e com o pesso a, e frut o de um a sociedade 

em tr an sição , passando po r doloroso s processo s d e 

desagregaçã o e aind a em busc a 
( 1 o 7 ) 

re s"", 

d e novo 's va10-

. "C ompet e à Un i versidade p rop i ciar o àesenv olvi-

me nto de val ore s posit i v os de manei ra a contri -

buir par a formaçã o i ntegr al do es t udant e c om o pe~ 

so a", ( lo a) 

". Propic i ar oportunidade s d e o estudante se acon 

selhar para que poss a reduzir naturais ten soe s da 

mo cida de , bem com o possa orientar mais positiva me n 
, d '" (1 0 9) -te o processo enSlno-apren lzagem . 

A Orientação e chamad a a desempenhar papel decisi 

vo nesse p rocess o: "a Orientação Profissi on al,' vocacion al 

e psicológi c a, alem do aconselhament o esp ecífi c o, podem r~ 

pr esentar dec isivo apoio à i nserçã o d o estudant e 

meio regiona l e nacio n al".(110) 

no se u 

Entr e os pontos que merece u consens o, nos est udo s 

da referida Reuniã o do Conselho de Re it ore s da s Un i ver sid a 

des Brasileiras, figur a: 

Instituição nos estabe~ecimento s universi 
&~rios ~ de orientação e assistincia ao 
a~uno por parte ~ principa~me nte do coreo 
docente ~ com programa s de conscientizaçao 
dos docente s re~ativament e a ess a va~iosa 
mis são e se CY'i an do ~ nas Uni ve rs i dades ~ e s 
ty'utuy'a s intr::Y'discivlinare s de orientacãõ 
e assis:;incia ao es "t-v.dante , A e stY'ut~Y'a 
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prevista enseJar~a ~ ainda ~ o preparo do s 
docen-;es paY'a essa -"unção orientadol'a .e 11

) 

Ess a preocupaçao das Universidade s decorre da s 

inovaç oe s introdu z idas no enSIno superio r brasileiro, a p ar 

tir da implantaç~o da Reforma Universit~ria , conforme a le 

gis lação reformista ( Le is n9 5 . 5 4 0/68 e o Decreto-Lei 464/ 

como a d iv er sifi caçã o e complexidade dos 
.. 

curr1CU 69) , tais 

los, a substituiçã o do sist em a seriad o pel o sist em a d e cre 

di t o s , a matrícu l a p or discipli n a , bem como a possibilidade 

de opçã o entre as disciplinas na formação curricular indi 

vid u al e a possibilidade de reopçã o na esc o lha da carreira, 

que i mpuseram à Universidade a necessidade de procura r s o

luç ões , no sentido de acompanha r o alun o na vida escolar. 

Fo i com ess e objetiv o que o Conselh o de Reitore s 

das Un iversidade s Brasileira s promove u o Semin ~ ri o sob r e 

Orie ntação Educaciona l na s Instituiçõe s de níve l superior , 

em 1973 , já refe rido neste trabalho . 

Ness a ocasiao, foram propost os tre s tema s-ba se p~ 

ra o desenvolvi me nt o do s est u do s e debate s dura n t e o S emi 

nár i o, destacando-se entre outros , o tem a : Tare f a s do Cor

po Docente no Aconselhamento ~ a carg o do s professore s: L a ís 

Lof fre di ( PUCRJ) e Jefferso n P l á cid o S i l ve ira \ PU CRJ). 

Os referido s professore s mostraram qu e o reg 1m e 

de c redito s, n o siste ma universitári o, Uexigiu a institui 

ção de um processo de ate ndiment o ao aluno estruturaLmente 

organiaado ~ o que vaLe diaer~ necessidade da exist~ncia de 

u m sis tema ~ cu ja fi naLidade s eria assistir o cOY'p o discen 

te~ oferecendo-Lhe apo io individuaLiaado u~ sem o que o e s

tudante s er1 a apena s um c ó d i g o si g ni fica t i vo p ara o c omp u

tador. 

O p rocess o de at end i me nt o propo s t o pelos autore s 

citados seri a o de tutoria , o u s e ja, atendiment o siste mát i 

co, a trave s do relaciona men to p rofesso r -a l un o, com 

gu inte s objetivos : 

os s e-
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"o fe recer , atra ve s de u rn a relaçã o int er p e ssoal , 

o portunidades valiosas de refle x ão para desenvo l -

ve r no aluno a capacidade de : 

- c om preende r- s e ; 

- co mp re e n der a atividade q u e d es e n v olve na un~ v er 

s i d a de ; 

- for mar-se co mo p e ssoa e co mo f " " 1" (112) pro ~SSlona . 

S e g un do os aut o res , "0 si s t em a d e t utoria i mpl ica 

em oferece r ajuda a o estudant e n a sua p r ob lemáti c a g lob a l ~ 

des de qu e est a n ão ul trQ?as se o s li mites de uma r el ação - d e 

-aju da n ão e specializ ada" . (113), o que supoe a existênci~ 
de um serviço espe ci a l izado(* ), para o devid o atendi mento , 

sempre que s e fizer n e cessári o. 

As área s de atendi ment o, segundo os autores, se -

riam: 

- a orientação na -area de estudo s 

orientação - vocaciona l - a na area 

ori e ntação - relaciona l - a na are a 

Segundo Loffr e di e Silv e ira (1973), a orientaçã o 

de estudos ~ um a "forma de assis t~ncia ~ pela qual o al un o 

é orienta do na organizaç ão e execução de seus estudos d e n 
( 1 14 ) tro do regi me e da s norma s e m v igor ". 

Essa modalidade de orientação passou a ·s e r ta mbém 

de~omi nada , no me io universitário, de orientação acadêmica. 

Talav e ra (1976) define a orientação de estudos o u 

escolar co mo a "as sis t ~nc ia dad a a o al u no para q u e sua fo~ 

mação intelectual seja ma1-S efetiva".(llS) 

Nes se s e ntido , tamb~m se e x press a m Peters e Farwr s 

(1976) ao afi rm ar e m que "a orientaç ão e scol a r a ssiste a o 

aluno pa ra que se c o ~ he ça e at ue e m direção às s u as nec e s-

* o grifo e noss o. 



si dade s e oportunidade s educac i cnais 

r a s" . ( 11,, ) 

py·esentes e .!.'utu -

Assim , a essenC1a da Orientaçã o escola r reside n a 

aj uda que o orientado r (prof esso r-orientador) prestê. ao 

al uno para que este se adapte à instituiçã o universitaria , 

estru t ure corretament e seu currículo aproveitando as ativi 

dad es que a instituição oferece , prepare e c onduz a um pla -

no de desenvolvimento de aprend i zagen s adequad o. confo rm e 

seu projeto de vida futura e suas condiçõe s pessoai s. 

(1976) • para que 1SS0 
... 

seja poss~ Seg un do Talavera 

velo ha necessidade de um a s~r ie de at i vidades , tai s co mo : 

A tutoria" o aconselhamento " a informa :ão 
acadêmica" a s técnicas de trabú lho i n te 
lectual .. método s de estudo " visita s " dis 
cussoe s grupais .. etc . que capacitem o ori 
entando na tomada de decisões acerc a dos 
objetivo s e o planejam:rnto escola r . (117) 

} a ocasiã o da realizaçio d o refe rido S em inári o, 

algu n s par ti c ipantes discordaram do termo TUTORI A, n o en 

tan to, nao houve sugestão para substitu í-lo. e algu ma s un 1 

ve rsida de s o adotam . Por consenso ge ral . foi aceito que o s 

pro fessores possam e devam prestar assistência sistematic a 

aos alunos. so b a denominação de professor-orientador . 

Em estreit a vinculaçã o com a orientação acadêmic a 

ou de estudos est a a ori entaçã o vocaciona l. 

dos escolares se des t inam a um a determinada 

-areas profissionai s. 

. -Ja que os est u 

profissão ou 

A orientaçi o relacional incid e n o rest o da s situa 

çoes do homem . tanto em su a vida ín tim a como em su a rela -

çao com os outros. 

A Orientação Relaciona l implica no desenvolvime n

to do EU . n o conhecimen to de si mesmo - aptidõe s, s entime n 

tos. etc . - na estruturaçio e caracter izaçio de um a hierar 

guia de valores pessoais e sociais e no co mpro m1sso d e re a 

li zaçã o d e um pro j et o de l ida individual. 
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Para Corey, Ci~2do por Talaver a (1976), tal at i v i 

dade consiste nUIToa relação direta na qual o orientado r aj~ 

da o orientando a " confronta r e a resolver seus - , proprlOS 

pr ob lErras pessoais penetrando mai s dentr o de SI mes mo, de 

suas re açoes e de suas experiênc ia" . ( 11 a) 

Como se pode ver , n a XXVI I Reunião Plenária do 

CRUB ( *) d G ' , e uarapa rl, a instituição de orientação e aSSl S 

tência, no s estabelecimentos univers itár io s, foi assinalã 

da c omo um dos pontos con ' ergentes no s estudos rea izados , 

bem co mo enfatizada a necessidade da criação de estrutura s 

inte rdisciplinare s de orientaç ão e assistênci a ao estudan 

te, figurand o, n a estrutura previst a, o preparo dos docen 

tes para ess a função orientadora . 

Pelo que foi possível inferir , a preocupaçao maIor 

e com o aluno no seu dese mpe nho acadêm ico. É evidente , que 

em muitas ocasioes , é difícil separar os proble mas de orl

entaçao escolar , vocacional e relacional , uma vez qu e os 

probl ema s que afetam o indivíduo em uma determinada -area 

têm r epercussõe s em outras 

div isão é arr:ificial. Com 

-areas . 

efeito , 

Para muito s autores esta 

o processo de orientação 

ê um só, tend o em vista a unidade substanci al do homem que 

se ori ent a. 

Cu mpre assinalar que , com base n a pesq uis a real i-

zada por Souza(l978) , o aluno do Primeir o Ciclo se mo stra 

caren te de assistência nã o só em r elação aos estudos , com o 

tamb em ao que se relaciona ao s problemas de ordem pesso al, 

com repercussoes sobre o dese mpenho acadêmico : 

* 

.. , embora tenha havido predominancia de 
problemas pessoais sobre os acadêmicos ~ 
tanto em relaç&o a freqtiência de proble -
mas como em re:aç50 a import~ncia a eles 

' b- " - '7'" d ' .r:- -a ~p~ u~ca pe~o s a&unos ~ as ~Jere~ças o~ -

sel'va d. es f oram ?OUCO signifi cativas~ o que 

CRUB - Conselho de e itores da s uni\ers idades 
Brasilei ra s. 



14 3 

-,eva c 2~PQr q:--.e o seY'Ví-ç·o de orie>-;ta .. .::io 
mai s adacuado aos escudan~e s de 39 gY'QU 

sar~a ae ~ipo Misto ~ isto i ~ aqueL e que 
atendesse tQ1: t o às neé:ess i dade s pessoais 
Quanto .38 cc:;. t5:;mi é:QS . (1 19) 

Pelo ex?ost o , evidencia-se a necessidad e de Servi 

ços de Ori~ntação que at endam ao a uno em toda s as suas n e 

cessi dades e na o apena s n o que di z respeito a o 

acadê mico. 

desempE;nh o 

A funçao orientadora do Prime iro Ciclo ~ bastante 

ques tio nada e chega at ~ a ser exclu í da do s ob jetiv o s d e 

muitas Uni ver sida de s, como foi constatad o pela pesqu isa de 

campo r e al izad a por Ramo s ( 197 9) : " fo i el a tid a com o lnva

lidada pela rr.aior ia da s Uni 'ersidade s, chegand o alguma s a 

excluí -la da relação d e objetivo s a serem atingido s 

Ciclo.( 1 2 0) 

3 .2 . 4 . Os Serviço s de Orientaçã o Educacion al 

na s In s t i t ui çõe s de Ensin o Superior 

pel o 

Conforme Ja foi visto , o s estudo s realizado s na 

área da Orientação Educaciona l revelam que h á necessidad e 

de est ende r os servlços de Ori en tação e Assi s tênci a ao alu 

- -na o ' S o na -area no universit ário, carente desse s serv i ç os, 

de est udo s, com o também n a áre a vocacional e relacional . 

Evidenciou-se , a neces si dad e da participaça o d o 

professor no p r o ce sso de Or ien tação Acadêmica do aluno, se n 

do indis pensável a existênci a de outros espe cialistas no 

atend i me nto a problE;ma s que requelram o s cuidado s 

serviço especializado . 

de um 

Foi vis [ vel a p re ocupaçao do Conselh o de Reit ores 

das Uni versidades BrasilE;Íras , manifestas no Semin ário s o

bre Orientação Educacion al na s I nst ituições d e nível s up e 

rlor, r e ali zad a em 1973, no Rio de J aneiro , e na XXVI I Re u 

nião Pl enári a des se Conselh o, realizad a em Guarapa ri ( E S), 

em 19 78 , q 'land o f oi enf3tizada a oecessidad e d a Orientaçã o 
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Profi ssiona l, Vocacional e Psicologica , além do Aconselh a

mento espec ífico e da orientação de estudos , sendo necessa 

r~ as estrutura s int erdisciplinare s de Orientaçã o e Assis -

tên cia ao Estudante . 

Diante diss o, surg~u a necessidade de bus c ar sub 

sídi os nas experiências que estao sendo realizada s nas ins 

titui ções de Ensin o Superior , nas diferente s regioes d o 

país. Para tanto , o pri me iro pass o foi a part ic ipaçã o n o 

69 Congresso Bras ileiro de Orientação Educacional , realiz a 

do em Belo Horizonte-MG ., em julho de 1980 , quando houve 

oportunidade de participar do Grup o de Trabalh o sobre o t~ 

ma: "Orientação Educacional no III Grau ". Do grup o consta

vam participantes de diverso s Estados , num total de 22 ori 

enta dores educacionai s, que igualmenLe se dirigiam ao Con 

gre ss o na busca de infor maçõe s sobre o s serviço s de Ori e n-

taçao na s instituiçõe s de nível superior , com vista s - . a ~ m-

plantação desses mesmo s serviços na s instituições a que e~ 

tavam vinculados o u com a preocupação de melh oria dos me s-

mos. 

Assim , tornou-se possível colher infor mações so 

bre a existência ou não desses serv~ços , e m diversos Esta -

- . dos, evitando contato s desnecessár ios com as propr~as ins-

tituiçõ es . 

Com base nas informações colhidas , embora sem ne -

nhum rigor científ ico, a na o ser como font e de sub sí dio s 
- . 

neces sar~os a consec uçao dos objet i vo s de sta dissertação, 

serão apresentadas alguma s 
. ~ . 

exper~enc~as que esta o sendo rea 

liza das na s Universidade s Brasileiras Federai s ou Particu 

lares. 

Souza (1978) faz referênci a ã realidade do s Servi 

ços de Ass is tênci a e Orientação ao Estudante universitario, 

rela tand o a verificaçã o feita pela pesquisadora , em camp o, 

no mu nicípio do Rio de Jan~iro, em 1975. A pesquisa es te n

deu- se a todas as instituições do mun icípio, abrangendo F~ 

culd ade s, Institutos , Centros e Departamento s, num total 
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de 25 9 (du ze ntos e cinqUenta e nove ) unidade s de enSln o p~ 

bli c o e particula r. A pesquisadora constatou que "apen as 

46 (quar e nta e seis ) instituições indica ram a existência 

de Serviços d e Orientação Educaci o nal, entre as qual s 32 

(tri nta e duas) se caracte riz avam como de Orientação Acad ê 

mica e 14 (quatorz e) com o de Aconselha mento.( J2J) 

menta o 

Referindo-se ao s dados obtidos , So u z a (1978) co-

despreparo da s ':nstituiçoes no sentido de 
oferecer dados adequado s e necessário s a 
pesquisa ~ notando -se que apenas uma Uni _ 
versidade forneceu todos os dado s necessa 
rios de ta Lhadame n te 1/. (1 22 ) 

Afirma ainda que observo u, pessoal mente : 

que instituições que afirmaram ter Servi 
ços de Orientação ~ na realidade não ofere 
cem este tipo de atendimento aos seus alu 
nos ~ até mesmo em questões ~ as mais óbvúii 
por serem de origem acadimica e portanto 
diretament e ligadas à qualidade do ensino 
n a in s ti tu i ç ão . e 2 3) 

Acrescenta aind a, o fat o de que: 

insti t uições que afirmaram a existincia 
de Orientação Acadimica ~ na reaLidade ofe 
recem um atendimento integral ao aluno~no 
sentido do seu desenvolvimento como estu 
dante e como pessoa .(1 24 ) 

Situação idênt ica foi ev id e ncia da pelas infor ma-

çoes colhidas junto às Instituições de Nível Superior por 

esta autora, qua n do muitas instituições informaram q ue po~ 

SUl.am os Serviços de Orientaçã o Ed u caciona l, quando, n a 

realida d e, restringe m-se à Orientação Acadêmic a, -as veze s 

soefetuada por ocasião da pré- matri2ula ou da matricula. 

Ram os (197 9) constatou que toda s Un i versidade s F~ 

derais ofereciam Orientaçã o Acadêmic a a seus aluno s, duran 

te . o período da pré- matrícula, sendo que so algumas ofere

cem-na durant e o an o letivo: 

A Orientação Acadimica ou Aconse lhament o 
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redQ ~5g~~G ~ sob :~p~a de t~toria ao Zongo 
do 19 Cí: -:Jlo ~ só é o f &recida por 56% da s 
Uni 'Jersidade s Federais da Amostra ( 9 Un i 
v~r~i ode s) e 33% da s Católicas (3 Uni ve r 
sidQ~ s ) ~ abpa~gen do 48% do total da ~es = 
ma . ( 1 2 5 ) 

Os serv~ço s à e Ori e ntação na s -ni versidade s Bras i 
. - . experIenCIas m a~s amadurecida s, salvo algumas en -

contr am-se em sua ma ioria, n a fase de i mplantação, i mple-

mentaç ão e/ou experIenc ia. A grand e maioria visa ao atend i 

mento das necessidade s do aluno n a orientaçã o de estudo s, 

porta nto, preocupa-se mais co m a qualidade do enSIn o em de 

trimento das necessidades p e ssoai s do estudante. 

Evi den ciou-se, n e ste e studo , os dif erente s aspec 

tos que estã o send o considerados n a i mpl antaçã o do s Servi 

ços de Orientação e Aconselha me nto nas instituições de En -

s~no Superior, bem com o a existênc ia d e muitas experiên -

-em men or nu mero , tentam expand ir cias fr acassada s ; outras , 

progre ssivame nte seu s serviços . 

Evidenciou-se, ta mbem , a precariedade de recurso s 

materia is e hu ma nos , li mitando a expansã o dos serviços, tan 

to no aspecto q u alitati vo , quanto no quantitativo. 

3.2.4.1. Universidade Federal do Pará (UFPa) 

A Universidade Fede ral do Par á possui um Serviço 

de Orientação Educacional e Assistência ao Estudante, Im 

plantado recente me nte, a partir da a provação de se u Proje

to de Criação e Implantação , no me s de fevereiro de 19 79 . 

Estru tu rou-s e, inicialme nte, nos 3 (três) setores 

básicos de Orientação: Vital, Orientação Voca cional e Int e 

graçao Escolar e nos s ub -setores de Orientação e Acon s elh a 

menta, Orientação acadê mica e Serv iço Social. 

O Serviço -co mpoe-se de uma equipe multiprofissio-

nal fo rmad a por do ce ntes da UFPa ., em re gim e de 4 0 horas , 



147 

com formação nas areas de: Orientação Educacional, Psicolo 

gia e Serviço Social, e de outros profissionais cuja aten

çao seja necessária ã consecuçao dos objetivos do Serviço. 

O Serviço de Orientação e Assistência ao estu dan 

te tem por objetivo geral: 

"desenvolver o processo de Orientação Educacional, 

junto ao aluno, com a ajuda e assistência nas 

areas de 

social e 

Orientação escolar, 

't 1" ( 12,, ) 
V~ a, e es ta 

vocaciona1, serviço 

e strut urad o em tres 

metas para a consecuçao de seus objeti v os 

ficos, ou seja: 

a curto prazo - atender, no Curso de Pedagogia, 

aos calouros e/ou candidatos às 

habilitações profissionais, co

mo tambem aos alunos de 29 grau 

do N ~c1 e o Pedagógico Integrado 

(NPI). Visa dinamizar o proces

so de orientação acadêmica; 

a medio prazo - atender, alem dos alunos do Cur 

so de Pedagogia e do NPI, aos 

Cursos de Serviço Social, Psico 

1 o g i a e a O r i e n t a ç ã o ' Edu c a c i o -

nal: 

a longo prazo - at end er, alem da Orientação Aca 

dêmica, a todos os discentes da 

UFPa. edo NPI. 

Conforme consta do Relatório de atividades do 29 

sem e s t r e de 1 9 7 9 (p. 3 O ) , a p a r t i r d o a n o) d e 1 9 8 O, o S O A E s e -

ria transformado em Divisão de Orientação Acadêmica eVoca 

ci~nal (DOAV), dentro do Departamento de Apoio Didático Ci 

entífico (DAC) da Pro-Reitoria de Ensino de Graduação e Ad 

ministração Acadêmica, constituindo~se de dois setores fun 

damentais: Orientação Acadêmica e Orientação Vocacional. 

A Ori e ntação Acadêmica es tá a cargo do professor-
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-ori e ntador acadêmico. Pelo que se pode inferir dos docu-

mentos analisados, a con~ratação do professor orientador 

acadê mico por períodos curtos, estava dificultando os ser-

V1ÇOS. 

3.2.4.2. Universidade Federal da Para{ba (UFPbJ 

o Núcleo de Orientação Ed ucacional (NORED), cr1a

do em 1976, constitui-se ór g ão técnico-científico, respon-

sãvel pela programação e l coordenação da Orientação Educa -

cional na Universidade. ~ subordinado ao Departame nto de 

Fundamentação Pedagógica ~o Centro de Ciências Sociais A-
I 

plicad a s (CCSA), com atividades sócio-pedagógicas e de pe~ 
~ qU1sa. 

Segundo Álvares e Aragão (1978), o NORED tem por 

objeti vo s gerai s: 

" Prestar Orientação Educacional aos alunos, ofe

recendo-lhes ap010 nas áreas de orientação de 

estudo, vocacional e relacional. 

Envolver os professores no processo educativo, 

ensejando-lhes a oportunidade de assumir a fun

ção de educadores". (127) 

-NORED e um -or g ao Segundo Vita et (1977) , "o alii 

cUJa atuação se desenvolverá junto ao aluno do CCSA 

sua entrada na . UFPb até a conclusão do curso". (128) 

desde 

O Núcleo tem a seguinte estrutura: 

Coordenadoria Geral 

Coordenadorias Setoriais: 

- Coprde nadoria Se;orial da Integração Escolar

COSIES 

- Coord e nadoria Setorial de Aconselhamento -

COSEAC 

- Coordenadoria Setorial de Orientação Vocacio-
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-COSEOV 

- Secretaria. 

Conforme Ãlva re s e Aragão (1978), a p artir do 29 

semestre de 1977, iniciou-se a i mplantação do Programa de 

Tutoria, cujo objetivo e prestar orientação educacional aos 

alunos o fere cendo-lhes apoio nas áreas de Orientação Voca

cional, de Estudos e Relacional. 

Os Professores-Tutores sao indicados pelas che-

fias de Depart a men to e Co ordenadore s de Cursos s ubo rdinan-

do-se, ad ministrativamente, aos Departamentos a que 

vinculados e, operacionalmente ao NORED, no que se 

ao campo específico da Tutoria. 

estao 

refere 

Cabe ao Núcleo a superVlsao tecnica, programaçao 

funcional, acompanhamento, controle e avaliação do Progra

ma de Tutoria. 

No desempenho do trabalho de tutoria, 

duas equipes: 

participam 

a do NORE D - integrada pelos Orientado r es Educ~ 

cionais e Assistentes Sociais do 

Departamento de Fundamentação Peda 

gõgica, alem de outros élementos in 

tegrantes de outros Departamentos. 

a dos professores-tutores - cujo nu me ro de inte 

grantes, em cada curso, -e propor -

cional ao número de alunos (20 alu 

nos para cada professor-tutor) (Pr~ 

grama de Tutoria na UFPb. Uma exp~ 

riência de Ori~ntação a nível de 

39 grau, João Pessoa, março/1977, 

p .11) . 
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do Nort e ( UFRN) 
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A Uni v e rs i da de Fe d eral do Rio Gra nde do Norte op

tou pelo sist em a de Ori enta ção Aca dê mica Per manente, cr1a

do em set em bro de 1975. 

Te m por objetivo geral atender ao estudante u n1-

versitário nas ar e as: psicopedagógica, vocacional e social. 

Os e le me ntos que inte g ram a Orientação 

Permanente são: 

Ac ad êm ica 

1. Os alunos da UFRN; 

2. Os professo r es-orientadores - e x e c utores da 

ação orientadora e o corpo docente da UFRN; 

3. A pró-Reitoria para Assuntos Acadêmcos, atra-

v es do Setor de Orientação Ac adêmica Permanen-

te da Coordenação Didático Ped a g ógica, que e x e~ 

ce assessoramento na elaboração da programaçao 

a ser desenvolvida pela Orientação Acadêmica. 

Segundo info rm ações fornecidas para este trabalho, 

a Universidade do Rio Grande do Norte se encontra na fase 

final de elaboração de novas normas de orientação, tendo 
I 

em vista as dificuldades encontradas na Implantação da Ori 

entação Acadêmica Permanente, de acordo com a Resolução 

110/73 CONSEPE, que a instituiu. 

Em janeiro de 1980, foi elaborado o Projeto de 1m 

plantação gradativa do serviço de orientação acadêmica da 

UFRN. 

A equipe tecnica do Projeto de Apoio e Desenvolvi 

mento do Ensino S u perior (PADES) propoe-se a prestar a ss e s

soramento tecnico aos professores-ori e ntadores, durante o 

processo de implantação da Orientação Acadêmica Permanente, 

auxiliando-os quanto a sua preparaçao para atuarem 

aos discentes, integrados c om os de mais docentes e 

junto 

tecni-

cos especializados, no processo ee atendimento. A imp1ant~ 
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taçio d e forma graditiva ser a realizada i me di d a que os 

cur so s forem t rab alh ad os p elo PADES. A el aboraç ~o dos pla

nos de aç~o da Orientaç~o Acad~mica seria feito por curso. 

Conclui-se, portanto , que o serv iço de orientaç~ o 

acad~m ica e sta em fase de reestruturaçao. Para as segur ar 

~xito na i mplantaç~ o grad ati v a da Orientaç~o Acad~mica Pe~ 

manente seria feito um trei name nto mens al para professore~ 

-orientadores, por curso. 

3.2.4.4. Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) 

A Universidade Federal de Juiz de Fora mantem, de s 

de ma10 de 1977, o serviço de Tutoria da Faculdade de Edu

caça0 - SETUFE. 

o SETUFE t em po r objetivos ge rais: 

"a) Proporcionar ao aluno u m trabalho de acompanh~ 

me nto continuo, possibilitando-lhe o d e senvol

vimento integral como pessoa human a e s u a par

ticipaçio na Co munidade, facilitando-lhe, tam

bem, a integraç~o na vida universitaria. 

b) Prestar Ori e ntaç~o Educacional aos al u nos ofe

recendo-lhes apoio nas areas de ori ent açio de 

estudo, vocacional e relacional".(129) (E xp e-

ri~ncia de Orientação Educacional a nivel de 

39 grau - Serviço de Tutoria da Faculdade de 

Educação da UFJF. mi meog raf ad o, p.3). 

A equipe que compoe o serviço' de Tutoria da Facu! 

dade de Educação (SETUFE) é constituída pelos s eg uintes e

lementos: 

a) o Diretor da Faculdade de Ed ucaçio 

b) o Coordenador do SETUFE 

c) Dois Assessores 

d) os Profes sores -Tuto re s. 
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Professore s-Tutor e s sao o s docente s da FACE D da 

UFJF que exercem espontaneamente a Tutoria. 

S e g u ndo o relato da e xperiência , os Tutores te-

r1am as seguintes atribuições: 

"- atende r individualmente ao aluno quando jul ga r 

- . necessar1 0; 

- convoc ar reunioes com o grupo de alunos; 

- participar da s reun10es do SETUFE, que serao 

realizadas ordinariamente em cada bi me stre e, 

ex traordinaria me nte, quando necessário; 

- colaborar no planejamento dos trabalhos do 

SETUFE ; 

obter e registrar dados sobre os alunos que es

tão sob sua tutoria; 

- mante r sigilo sobre in forme s pessoa1S que obti

ver, resguardando-se a ética profissional; 

- colocar o aluno a par da sua situaçao escolar, 

sugerindo med idas que possibilitem melh or aten

dimento; 

- orientar a matrícula dos alunos sob sua tutoria; 

- instruir os alunos sobre a estrutura da UFJF, 

bem como do seu curso, colocando-se a par do 

significado das siglas e dos nu meros que consti 

tuem o numero de disciplinas; 

- responsabili zar -se pelo numero de alu n os que 

lhe foi designado em cad a semestre". (1 30) (E x pe

riência de Orientação Educ~cional a nível de 39 

grau. Serviço de Tutoria da Faculdade de Educa

ção da UFJF , s.d., p.6 ( mime ografado). 

O SETUFE conta com a participação de 20 (vinte) 

professores-tutores, que se dividem en tre atividades de Tu 

toria, magistér io, representaçao, participação em com is-
-soes, etc. 
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o Se rv iço de Tu tor ia foi e s ten dido, a partir de 

1979, p a r a at end i me nto a os al u nos d os cursos de Licenciatu 

ra que fr e qU e n t am a F a c u l d ade de Ed u cação. Gradativ am ente, 

deve r á se r a mpl ia do a outro s setore s d a Un i ersi dad e, cr ~-

ando n úc l eos in de p en d e n te s, ma s ori en t ad os pela 

de Edu c ação. 

Facu ldad e 

Pel o s doc um entos analis a d o s nao foi possível c on~ 

tatar o nu mero de al u nos por Tutor, bem co mo a indiêa ç ão 

dos pro fe ss o res-tuto r es e os critérios de seleção dos me s-

mos. 

A partir de 1979, o atendi mento aos alu n os do cur 

so de Pedagogia seria sist emático para os alunos de 19 e 

29 períodos; a partir do 39 período, q u ando solicitado. 

3.2.4.5. Faculdade de Fi losofi a Ciências 

e Letras de Be lo Hor i zont e 

No 69 Congresso Brasileiro de Orientação Educacio 

nal, r e a l i z ado e m Belo Ho ri z onte, em j u lho de 1980, Banbir 

ra et alii (1980) apres e ntaram a sua experiência de Orien

taçio Educacional com universitários, na Faculdade de Filo 

sofia Ciência e Letras de Belo Horizonte. 

S e g u ndo as autor a s, o s e rviço de Ori e ntação Ed uc a 

cional funciona há tres anos, com grandes limitações. 

. .,. . 
O atendi mento é assist em atico e teve ~n~ClO com o 

objetivo de dar a ssistên c ia a o s al u nos do Pri meiro Ciclo, 

estendendo-se, na me dida do possível, a ou t ros a ·lunos. Apr~ 

sentam corno metas do serviço: 

"1. F avor e ce r o d e se nvol v i me nto das p er sp e cti v as 

do u ni v ersitario, principalmente do al u no do 

19 Ciclo de estudos gerais. 

2. P r o mover o de senvol v i me nto de h abili da des ~n

t er p e ssoais. 

". . .. 
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3. Esti mular o process o educativ o desenvolvid o na 

FAFI-BH. 

4. Criar condiç;e s favorivei s a~ processo de esc~ 

lha , especial me nte para os alunos d o 39 perío 

do de Co municaçã o e 49 per íodo de Peda g ogia . 

5. Facilitar aos alunos a obtenção de infor maç; e s 
- . 

necessar~as a o bom andamento de escolares su a 

vida universitiria. 

6. Dar oportunidade a o aluno de rever sua s opçoe s 

e se definir profissionalme nte ou s e posicio

nar frente ao curso escolhido". (131) (Orienta

çao Educacional no 111 Grau. Experiência da F~ 

culdade de Filosofia Ciências e Letras de Bel o 

Horizonte, BAMBIRR A, Maria Inez Dutra et alii, 

p.233. Docu me nto 3. 
a 

1. parte). 

o Serviço de Or i e ntação Educacional e subordinado 

a Direção e ocupa a mesm a posiçã o que os Departamentos n a 

Estrutura da Faculdade. A equipe e co mpo sta de 3(três) or~ 

entadores Educacionais, sendo um a responsável pela coorde

naçao do s serviço s, com qualifi c açã o a nível de pos - gradu~ 

çao. 

Pelo que foi possí v el inferir da e xp osiçao feita, 

as técni ca s e mpregadas não diferem das tradicio na is, usa -

das nos níveis de 19 e 29 graus de e nsino. 

3.2.4.6. Uni versi dacie Fede raZ do Espirito 

San to (UFES) 

"O Serviço de Ori e ntação Acadêmic a (SOA), cU Jo , pr~ 

cesso de implantação ini cia-se com a publicação d o TMa auaZ 

B~sico de OrientQç~o Acad imica - 1977-2', tem c o rn o objeti

vo assistir o corpo discente, fornecendo-lhe infor m aç~es e 

orientaç ~e s, desde o mo ment o de sua pri me i ra matrícu la na 

,I
' .} 
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UFES ate o re ce bi me nto do diploma. Esse processo de or~en 

tação objetiva tornar o aluno apto a assum ir consciente men 

te, as decisões de sua vida acadêmica , no que diz respeito 

aos currículo s do s curso s oferecido s pela UFE S e às profi~ 

- b ' d ,,(132 ) (S 1 -. dO' soes o Jeto os ~esmo s . OA - Manua Bas~co e r~en -

taçao Acadêmica , 1977-2 , Sub-Reitoria Acadêmica, UFE S,p.3). 

"A montagem de um eficiente sistema de Orientação 

àucacional, vis and o nao so mente aos períodos de matrícula, 

mas também , e principal me nte, todos os demais 

que envol ve m a vida escolar", -e um a das met as 

p r ocessos 

da atual ad-

ministração da Universidade, conforme consta na apresenta 

ção do vManual B~sico de Orientaç~o Aca di mica M
, s.d. 

Jã o i mplantado oficialmente c omo serviço, "o SOA 

ê uma grande idéia, que se coloca em experiência para cor -

d .... d f' d -. ,,(133) reçao e poss~ve~s e e~tos e sua propr~a estrutura. 

O pri meiro ensa ~o n o sen tido de alc ança r este ob-

jetivo, co meçou com os calouros de 1977-2. O processo de 

Orientação destes alunos prosseguiria ate 1978-2, 

serla feita a avaliação do processo. 

quando 

Não foram fornecidas informações sobre os resulta 

dos dessa avaliação. 

3.2.4.7. Universidade Federal do Rio de 

J anei ro (UFRJ) 

Faculdade de Educaç ão 

Em entrevista concedida ã autora deste trabalho, 
a 

em julho de 1980, a Prof. Ruth SCheefer, que esta na Dire-

ção do Gabinete de Assistência , Orientação e Aconselhame n

to de Estudantes da Faculdade de Educaçã o (FACED), Cent ro 

de Filosofia e Ciênci a s Huma nas da Universidade F eder al do 

Rio de Janeiro, desde a sua cri a çao, em 1974, informou que 

embora criado em 1974, 

partir de 1976. 

-s o te \. e s e u f u n c i o na me n to n o r mal a 

•• 

. 
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o orgao e vincul ad o di r et a me nte ã Direção da Fa

culdade de Educação, conforme o Regi me nto da Instituição. 

Se gu ndo S cheefe r, o Gabinete de Assistência , Ori

entaçao e Aconselhamento de Estud antes d~ atendi me nto ao s 

alunos dos curso s de gradu ação em Pedagogia, de Formação 

Pedagógica e de Pós-graduação , motivo pelo qual, enfatizo~ 

os profissi onais da área de Orientação Educacional d eve m 

ser altame nte especializados, todos com Mestrad o e possu ~

dores de maturidade profissional co mprovada. 

~ 

A referida Prof e ssora disse ainda, nao ser poss~-

vel a atuação de alunos estagi~ri?s no Gabinete. 

Eve ntual me nte at e nde alunos de outras -areas. A 

distância entre a Faculdade de Educaçã o e as outras Unida

des da UFRJ, localizadas na Cidade Universitária - Ilha do 

Fundão - indica a necessidade de 
. . 

se cr~arem serv~ços se me-

lhantes em outras Escolas , o que foi sugerido pelos un~ver 

sitários da UFRJ ao responderem ao question~rio aplicado 

pela equipe do Gabinete de Assistência, Orientação e Acon

selhamento do Estudante (GAOAE), em junho de 1976. 

A título de ilustração, será apresentada a parte 

d o R e gim e n to d a F A C E D - U F R J, i n t i t u 1 a do: " DoS e r V i ç o de As

sistência .. Orientação e Aconselhamento ao Estudante ".. que 

dará urna visão mais ampla sobre os serv~ços que lhe sao 

afetos: 

"Art. 54 - O Ser.viço de Assistência, Orientação e 

Aconselha me nto ao Estudante, diret a ment e su

bordinad o ao Diretor da Faculdade de Educação , 

tem por finalidade: 

1 - dar aconselhamento ao al u no no sentido de 

facilitar a sua integração ã vida e st uda~ 

til e o seu desenvolviment o har monioso co 

mo ser- humano; 

2 - ori en tar os alunos no seu planejamen to 
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educacional e ocupacional: 

a) infor mand o-os, especialmente no 19 c~

clo, sobre assuntos referentes ã or g a

nização do s cursos do s curricu )o s d a 

Faculdad e e as oportunidades que of er~ 

cem no sentido de preparação profissi~ 

n al; 

b) auxiliand o-o no pl ane j ame nto seme st r al 

dos es t udo s res ul tante de 
. . 
lnscrlçoe s 

em disciplinas; 

c) examinando as adaptações a que 

suj e itos os alunos transferidos, 

estao 

para 

ori ent â-los qu ant o -a s disciplina s em 

que se devem ins creve r; 

d) pr om ovendo o entro samen to dos alunos 

com o merc ado de t raba lho e mantendo -

os informados sobre as oportunidade s 

ocupacionais disp on í v eis. 

3 - assistir os alunos que t enh am 

de s, na busc a de s oluções; 

- . necessarlo, 4 - proceder, ,quando 

dificulda-

ao encam inha 

me nto do aluno a outros espec~alistas ou 

a instituições cr e d en ciadas; 

5 - re ali za r l evantame ntos, estudos e pesqui

sas tendo em vista a eficiência e o aper

feiçoa me nto do trabalho desenvolvido; 

6 - assessora r a Direção naquilo que for de 

sua competên cia. 
, 

Parágrafo único: Conta o Serviço com uma equipe 

de tr abalh o, co mp osta por Ori e ntadores Educa-

cionais, Psicologos e As sist ente s Socia is". 

( Regime nto da Faculdade de Educação da Univer 

sidade Federal do Rio de Janeiro). 
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3.2.4.8. Nos Alo j amentos Estudantis da UFRJ 

A partir de 1979, vem sendo desenvolvi c o o Ser-

V1ÇO de Ass istê nci a e Orientação a o Estudante - SAOE, nos 

aloja ment os estudantis da UFRJ , na Ilha do Fundão. 

O atendi me nto e extensivo aos alunos de diversas 

Unidades de Ensino do Ca mpus Universitário, conforme cons

tante no Relatório de Atividades do SAOE, referente ao ano 

letivo de 1980, quando foram registrados 423 (quatrocentos 

e vinte e t rê s) atendimentos de estudantes, procedentes de 

diferentes unidades de ensino de origem e cursos da UFRJ. 

"As atividades orientacionais caracterizam 
uma atuação psico-pedagógica~ preventiva~ 
não podendo~ por isto~ se limitar a um a
tendimento a n{vel intraps{quico~ e neces 
sitando estender-se a n{vel comunitá
ri o ". ( 1 3 4 ) , diz Sou z a (198 O) , r e s p o n s a v e 1 

por esses serviços. J ~stif ica dizendo que "o objetivo da 

Orientação e do Aconselhamento no Ensino Superior é colabo 

rar para que o meio universitario possa atender às reais 

necessidades de todos os estudantes e não apenas procurar 

. - 1 . d· ·d 1 " (135) aJusta- os 1n 1Vl ua mente ao mesm o . 

Souza (1980), citando Spilberger (1980), afirma 

ainda que ênfase especial deve ser dada ao at~ndimento aos 

calouros, uma vez que estes d emon stram ma10r 

de Orientação e Aconselha me nto. 

necessidade 

O referido Relatório oferece uma visao ampla da ~ 

diversificação das atividades de orientação, desde o aten

dimento aos alunos residentes, em grupo ou individualmente, 

ate o estabelecimento de contatos com instituições da Comu 
.> 

nidade que ofereçam estagios profissionais aos alunos, es-

tendendo-se ainda ao atendi me nto de funcionarios e profes-

sores. 

Souza (1980) relata que durante um treiname nto di 

dático de professores da UFRJ, verificou-se grande intere~ 

se por parte dos mesmo s em participar de algu ma for ma das 
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ativida de s de orientação. Diz ainda, que estes professores 

mostraram tambem interesse em poder se valer dos Serviços 

de Ori entação e Aconselha me nto da Universidad e, o que vem 

confi rmar a i mportância atribuída de tais Serviços ã Comu

nidade Universitari a. 

Em comunicaçao verbal feita, em junho de 1980, a 

alunos da Disciplina Princípios e Metodos de Orientação E

ducacional, do IESAE/FGV, convidada que foi para relatar 

sua expe riência nos Alojamentos da UFRJ , Souza enfatizou a 

grande necessidade da comunlcaçao constante com outros se

tores e Instituições, dentro e fora da Universidade, para 

atendimento adequado ã comunidade " estudantil, bem como pa

ra que os serviços de Orientação e Aconselhamento nao se 

limitem a um número restrito de alunos. "Atendi me nto ape

nas a n í v e 1 in d i v i d u a 1 e in s u f i c i e n te", a f i r m ou Sou z a (1980). 

Os diferentes aspectos da orientação para unlver

sitarios, considerados pela autora na exposição aci ma ref~ 

rida, apontam a necessidade de ori entad ores e aconselhado

res especialistas em Ensino Superior, corroborando o pens~ 

mento de Scheefer (1980) sobre o assunto. 

Na apreciaçao das atividades de orientação desen

volvidas em 1980, Souza (1980) evidencia a pers,istência de 

fatores que se constituem em óbices a atividades de orien-

tação mais ampla e possíveis de serem desenvolvidas 

ã comunidade estudantil nos alojame ntos. Podem ser 

resumidos: 

junto 

asslm 

"a) inexistência de um regimento interno adequado 

ã realidade atual dos estudantes residentes nos 

Alojamentos; 

b) falta de apoio do setor administrativo; 

c) falta de interesse por parte dos representan-

tes dos alunos e membros da Comissão Comunita

rla no sentido de fazer chegar a colegas neces 

sitados e ã co mu nidade em gera l a ajuda ofere-
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cida pelo Seto r de Assistência e Orientação ao 

Es tudante". (Relatório das atividades de Orien 

tação E d ucacion al, Alojamentos Estudantis, Ser 

viço de Assistênci a e Orientação a o Estudant e, 

Rio de Janeiro , dezembro de 1980, mi me ogr.). 

3.2.4.9. Universidade Federal do Paran á ( UFP R) 

O Sis tem a de Orientaçã o Acadêmic a f oi criado p ela 

Resolução n9 02/73, q ue estabelece e regulame nta a Or i ent a 

ção Acadêmica da Universidade Federal do Paraná. 

Conforme a Resolução, a Orientação Acadêmica Vlsa 

a dar assistência aos alunos na organlzaçao de seu currí-

culo e na realização de estudos, de conformidade com as 

normas vigentes e os reg i me s escolares adotados pelas Uni-

dades (Art. 29) . 

A f un ção específica da Orientação Acadêmica -sera 

atribuIda aos docen t e s da Un iversidade ficando a sua co or

denação a carg o dos coordenadore s dos Colegiados de 

(Art.29, § 29). 

cur so 

A cada docente cabera a respo nsabilidade de orien 

tar, no maxim o, 20 (vinte) alu no s. 

Aos docentes orientadores serao concedida s as se

guintes vantagens: 

o exercício da s funçõe s de orien tado r -sera con a) 

siderado com o titulo acadêmico; 
, 

b) em i gu aldade de con dições, o orientador tera 

preferência na concessã o do regime de trabalho 

este ndido (Ar t. 39). 

No dese mpenho das fun çõ e s de orientador, t era 0 co 

mo competência: 

"a) Em relação a pro cedime ntos regu l are s: 

. .... '" ;. '.'.' , ;,. "',' 
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1. na epoca de matrícula, em cada perLodo leti 

vo, orientar os alunos na co mposição do seu 

c urrículo; 

2. orientar a substituição e o cancelame nto de 

disciplinas, bem como o trancamento de ma-

trícula que os alunos pretendam 

durante o período letivo. 

b) Em relação ã vida escolar: 

solicitar 

1. colher in formaçõe s sobre o rendi mento esco

lar dos al uno s durante o período letivo. 

2. atender os alunos a ele confiados, se mpre 

que estes o procurem; 

3. pelo menos uma vez em cada período letivo, 

convocar os alunos sob sua orientação para 

e ntrevista pessoal, para com eles tratar dos 

assuntos pertin e ntes ã sua responsabilidade 

de orientador; 

4. aconselhar os alunos sobre metodos de estu-

do, visando ao melhor aproveitamento ou -a 

recuperação das deficiências constatadas em 

sua vida escolar; 
, 

5. aconselhar os alunos quanto ã escolha de 

disciplinas na formação de seu currículo es 

colar". (Resolução 02/73 do Conselho de En

sino e Pesquisa, Universidade Federal do Pa 

rana, jan. 1973) 

Conforme consta do Manual Acadêmico (1978) os Ori 

entadores Acadêmicos sao selecionados 4entre os docentes 

dos departame ntos da area profissionalizante do cursoCp.27). 

3.2.4.10. Universidade Fed?ral do Rio 

Gr ande do Sul (UFRS) 

Mallet (1978) cita o Departamento de Assistência 
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e Representaçao Estudantil (D ARE ), criado em 1971, coma Di 

retoria de Assistência e Recreação, transformad o em Depar

tamento em 1973. Visa ao bem-estar dos corpos docentes, di~ 

centes, tecnico, científico e administrativ o da Universid a 

de Federal do Rio Grande do Sul, elaborando e supervisio -

nando a implantaçã o de programas assistenciais e recreati-

vos. 

Não foi possível colher dados malS concretos so

bre ess es serviços na UFRS , a nao ser o relato de Reis e 

Mattiazzi (1973), que citam como a mal S significativa a ex 

periência no Departamento de Psicologia Clínica, da 

realizada por Saldanha. 

Segundo os autores: 

UFRS, 

AnuaLmente , uma centena de estudantes procu 
ra a cLinica com os objetivos: -
a r de obter orientaç~o que Lhes permita es -

coLher cientificamente sua profissão ; 

b) de escoLher um campo de especiaLização 
no cicLo profissionaL do curso acadêmico 
ou um campo de trabaLho na profissão já 
escoLhida . (Rela tór io de Estudos de Ori-

entaçã o Educacional. "Função do Setor Espe
ciali zad o em Orientação Psicopedagógica", 
MEC/SEC. de Ensino de 19 e 29 graus, Brasí
lia, 1979. p.80). 

3.2.4.11. pontificia Universiàade CatóLica 

do Rio Grande do SuL (PUC/RS) 

Ferreira e Rodrigues (1979) publicaram em abril 

de 1979 o Projeto para a "ImpLantação de um serviço de a-
) 

tendime nto ao aLuno ' na FacuLdade de Educação da PUC/RS", 

tendo por objetivos: 

"- Assistir o aluno do Curso de Pedagogia, proce-

dendo ã teorganização no caso de 

com o curso es colhido. 

insatisfação 
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- Facilitar ao aluno do curso de Pedagogia a esc~ 

lha consciente da habilitação, oferecendo-lhe 

infor mações a respeito das profissões e do tipo 

de at u açã o do s profissionais das respecti v as 

areas, bem co mo a adequaçã o da escolha aos seus 

interesses e a ptidões. 

- Aco mpanha r o aluno ap ós a realização da escolha 

profissional no sentido de promover a sua me

lhor adaptação ao curso escolhido, tendo em VlS 

ta o seu enga j ame nto adequado à vida profissio

nal. 

- Assistir o aluno do Curso de Pedagogia no seu 

processo de desenvolvi me nto, criando condições 

para que supere suas dificuldades e res olva os 

seus conflitos, tornando as crlses 

ao seu des e nvolvi me nto. 

favoraveis 

Integrar o professor n o trabalh o a ser desenvol 

vido pelo "Serviço de atendi mento ao Aluno",ju~ 

to aos alunos, tendo em vista a sua posição pri 

vilegiada como elemento que atua intensamente 

com o aluno, e as conseqUências positivas que 

esta integração vira trazer para o processo edu 

cativo". (Projeto para a Implantação.de um Ser-

viço de Atendimento ao Aluno na Faculdade 

Educação da PUC/RS. In: Prospecti va n9 4, 

1979. p.48). 

de 

abr. 

A equipe do referido Serviço serla composta por 

dois Orientadores Educacionais e de um Psicólogo. 

da mesma. 

Não foram obtidas informações~sobre a 

3.2.4.12. Universidade Federal de Sant a 

Maria (UFSM) 

efetivação 

Segundo Ven ite (1977), fo i cria do oficialmente o 
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Serviço de Ori e ntação Educacional (SOE), em fevereiro de 

1977, vinculado ã Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, pa

ra atendimento a todos os alunos da Universidade. 

O Serviço e estruturado em quatro seçoes 

ciais: a) de Orientação Educacional; b) de Seleção; 

elaboração de Material; e d) de Administração. 

espe

c) de 

Confo rm e Venite (1977), a Seção de Orientação Edu 

cacional, constitui-se no cerne do SOE, uma vez que nela 

estão i mplíci t os os prin c i p ais serviços de orientação pro

priamente ditos: Serviço Específico de Inventario Indivi -

dual, Serviço Específico de Infor mações, Serviço Específi

co de Aconsel h a me nto, Serviço Específico de Encaminhamento, 

Serviço Específico de Col o c a ção, Serviço Específico de Se

guimento - contatos, Serviço Específico de Atendi mento a 

profissionais de Ensino. 

Ainda s egu ndo a referida autora (1980), a equipe 

ê composta por quatro Orientadores Educacionais, um Psicó

logo e dois Psiquiatras, todos docentes da Universidade e 

um Assistente Social. 

O SOE possu~ local com a mplas aco modações, 

dendo os requisitos de uma sala-ambiente. 

aten-

A experiência do Serviço de Orientação Educacio

nal na UFSM foi apr e sentada por Venite, no 69 Congresso 

Brasileiro de OE, em julho de 1980, em Belo Horizonte, de

monstrando a grande de manda dos serv~ços, com aumento pro

gressivo a cada ano que passa, conforme dados apresentados: 

1977 no 29 s emestre: 427 atendimentos (O SOE ~n~

ciou no 29 semestre) 

1978 no 19 se me stre: 859 ate n dimentos. 

1978 no 29 s eme stre: 878 atendimentos. 

1979 no 19 s em estre: 1028 atendimentos. 

Na ocasião, fez a mpla exposição dos serv~ços que 
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sâo realizados pelo SOE, com var10S Projetos, alguns em 

execuçao, outros ja executados, todos no sentido de aten

der ã problematica do aluno e de facilitar sua vida na Uni 

versid ade . 

A referida autora enfatizou a importância da lnte 

graçao dos serv1ços de Ori entaç ão Educacional com o 29 

grau, proporcionando informaçõe s sobre os cursos da UFSM, 

e os requisitos pessoais de cada curso, bem como preparan

do p~icolo g ica mente o al un o para o 1ngresso na Universida-

de, com uma opçao mais definida e segura, o que evitara 

proble mas relacionados com escolhas inadequadas e insatis

façio do aluno na vida universit~ria. 

O Serviço de Orientação Educacional é um orgio s~ 

plementar do Centro de Educaçio, com atendi me nto a alunos 

de todos os cursos da UFSM. Tem como finalidade, assistir, 

orientar e aconselhar al uno s, professores e funcionarios, 

nas areas: relacional, vocacional e pessoal. 

Através de seus objetivos é possível avaliar a am 

plitude de -seu s serviços: 

- Oferecer condições ao e studante para que possa 

conhecer-se melhor e obter o maximo proveito de 

suas experiências universitarias: 

" participar da educação social e cívica do e

ducando através de encontros para sensibili

za-lo aos deveres para consigo e para com a 

sociedade da qual faz parte como elemento 

ativo; 

- prestar assistência ao ~studante para a saIu 

çio de possíveis dificuldades surgidas nas 

relações interpessoais junto aos colegas, pr~ 

fessore s, direção e família; 

discri mina r aptidões e aspiraçoes do estudan 

te a fim de melhor orienta-lo e informa-lo 

sobre as diferentes profissões e cursos acon 
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- -selhando-o quanto as areas de estudo e de tra-

balho mais conveniente; 

- informar o estudante sobre a Universidade e o 

Curs o iniciado; 

- auxiliar o aluno na realizaçio d~s ajustamen -

tos ã sua vida particular, educacional, voca -

ciona1, profissional e social; 

- realizar trabalho no sentido de integrar a co

munidade e instituições ã obra Educacional da 

Universidade; 

- oferecer oportunidade de colaboraçio e apo~o 

aos profissionais e funcionarios da UFSM na 

realização das atividades profissionais". (Ma 

nual do Estudante, Centro de Educaçio. Serviço 

de Orientaçio Educacional, Edição março de 

1981, UFSM. p.49). 

o Serviço de Orientação Educacional na UFSM foi 

considerado neste estudo corno o mais viavel para a realid~ 

de brasileira. A extensão dos serviços é feita gradativa -

mente, conforme as necessidades reais dos estudantes, como 

se pode constatar pelos projetos executados e alguns anali 

sados por esta autora. 
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CAPíTULO IV 

4. SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO 

DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA FACULDADE 

DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

. - . Com base nas diversas experlenclas que estao sen-

do realizadas nas Universidades brasileiras, parece ser o 

modelo de Orientação Educacional adotado pela Universidade 

Federal de Santa Maria (RGS) o que possibilita maior atua

ção do serviço de orientação educacional no atendimento às 

múltiplas necessidades do meio universitário, especialmen

te do estudante, ate porque, ao mesmo tempo, oferece poss~ 

bilidade de expandir seu campo de ação ã Comunidade local, 

vindo ao encontro ao que se pretende com a criação de um 

Centro de Orientação Educacional na Faculdade de Educação 

da Universidade do Amazonas, conforme foi amplamente expl~ 

citado no Capítulo I deste trabalho. 

Embora o modelo adotado pela UFSM preencha muitos 

dos requisitos tidos como necessários ao desempenho das 

funções do SOE, e esteja perfeitamente adequado para aque

la instituição, nao serla viável o seu transplante ã Uni

versidade do Amazonas sem as devidas adaptações, dadas as 

diferenças estruturais entre as duas Universidades e levan 

-do em consideração as diferentes realidades 

nais onde se situam. 

geo-educaci~ 

Sem intenção de propor um modelo, serao apresent~ 

das algumas sugestoes que poderão servir de subsídio para 

implantação e i mplementação dos serviços de Orientação Edu 

cacional na Universidade do Am azonas. 

A Universidade do Amazonas constitui-se das se-

guintes Unidades: 

a) Instituto de Ciências Ex atas, 
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b) Instituto de Ciências Biológicas, 

c) Instituto de Ciências Humanas e Letras, 

d) Faculdade de Tecnologia, 

e) Faculdade de Estudos Sociais, 

f) Faculdade de Ciências da Saúde, 

g) Faculdade de Educação. 

A Faculdade de Educação-UA, criada pelo Artigo 69, 

alínea "h", do Estatuto da Universidade do Amazonas, apro

vado pelo Decreto n9 66.810, de 30 de junho de 1970 e lns

talada pela Resolução n9 048/73, de 28 de novembro de 1973, 

do Conselho Universitário, mantem o curso de Pedagogia, com 

as habilitações profissionais seguintes: 

- Administração Escolar 

- Orientação Educacional 

- Supervisão Escolar 

- Inspeção Escolar (Artigo 29 do Anteprojeto do 

Regimento da Faculdade de Educação da Universidade do Ama

zonas, p.lO e Regimento Geral, aprovado pelo Conselho Fede 

ral de Educação pelo Parecer n9 4.109-74, de 06 de dezem-

bro de 1974, publicado no D.O. do Estado do Amazonas, edi-

-çao de 24 de junho de 1975, p.06 a 17). 

Entre as Unidades que compoem a Universidade do 

Amazonas, a Faculdade de Educação e a Unidade educacional 

especializada, onde se concentram os cursos de formação p~ 

dagôgica para professores e especialistas em Educação, con~ 

t~tuindo-se centro formador didático-pedagógico dos recur

sos humanos destinados a prover as necessidades dos siste

mas de ensino da Comunidade regional e local. 

Para que possa cumprir sua m~ssao formadora, tor

na-se imprescindIvel a criação de um Centro de Orientação 

Educacional que at e nda às necessidades não sô de estudan-

tes e professores da Faculdade de Educação, mas que possa 

estender, ~om o tempo, os seus serviços a outras Unidades 

universitárias e, na medida do possIvel, -tornar-se o orgao 

diretor dos serviços de orientação educacional junto ao 



sistema e stadual de enSlno, visando promover a 

entre os tres graus de ensino. 
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integraçao 

Em vista disso, justifica-se plenamente que o Ce~ 

tro de Ori e ntação Edu c acional seja instalado na Faculdade 

de Educação, conforme foi previsto no I Plano Diretor da 

Universi d ade do Am azonas (Fundação Universidade do Amazo-

nas, I Plano Diretor da Univ e rsi d ade do Am a z onas, pe r íodo 

1978-1982, p.83). 

4.1. Disposiç;es Gerais sobre o C~ntro de 

Orientação Educacional 

4.1.1. Natureza 

O Centro de Ori e ntação E d u cacional da Faculdade 

de Educação-UA deverá ser um órgão técnico-científico, com 

atividades de natureza psico-pedagógica e social, com atua 

çao nas três funç;es básicas da Universidade: 

pesquisa e e x tensão. 

No que concerne ao enSlno, o Centro 

o ensino, 

desenvolverá 

atividades envolvendo professores e alunos na dinâmica do 

processo ensino-aprendi z agem, visando a for mação integral 

da pessoa humana e melhor qualificação profissional, inte

grando o aluno na vida universitária, atraves do acompanha 

mento escolar. 

No que se refere ã pesqulsa, que se constituirá 

,na tônica constante do Centro, fornece'udo dados concretos 

para programação e e x pansão de atividades de acordo com as 

necessidades r e alS do estudante e do meio universitário e 

local. 

. -Vlsara o Centro Quanto a e x tensao, pro mover a ln-

tegraçao e ntre a Co munidade int e rio ran a e a Comuni dade unl 
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versitãria da Capital, especialmente com o Município de 

Coari, onde se situa o Centro Rural Universitário de Trei

namento e Ação Comunitária - CRUTAC-Am (instituído pelo 

Projeto n9 18 e, Decreto-Lei 916/77 do Governo Federal, e 

-pela Resolução n9 013/77 do Conselho Universitário) 

Por melO da extensao desses servlços, o estudante 

terá oportunidade de tomar conhecimento da realidade inte

riorana a interessar-se pela solução de problemas que afli 

gem as populações da Amazônia. O estágio de aplicação pro

fissional ta mbem poderá ser realizado em localidades do in 

terior do Estado, atraves do Centro de Orientação Educacio 

nal. 

4.1.2. Finalidades 

O Centro de Orientação da Faculdade de Educação 

da Universidade do Amazonas terá por finalidades básicas: 

a) prestar assistência aos alunos das habilita-

ções de Pedagogia, visando promover sua inte -

gração escolar e social e favorecer o seu aju~ 

tamento profissional, atuando nas areas: 

- VOCACIONAL 

- RELACIONAL/PESSOAL 

- ESCOLAR 

Aos alunos do curso de Pedagogia, bem como 

a seus candidatos - alunos do ciclo Basico op

tantes por esse curso, - sera prestada assis -

tência desde o seu ingresso na Universidade do 

Amazonas ate a conclusão do curso. Consideran-
• 

do que as opções pelas habilitações profissio-

nais de Pedagogia são efetuadas ao final do 49 

período de estudos gerais, devera ser propor -

cionada a Orientação Vocacional nos períodos 

antecedentes ã opção, para assegurar escolhas 

conscientes e com pleno conhecimento sobre a 
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profissão que lrao seguir. 

b) Implantação e implementação do sistema de Ori

entação Acadêmica, inicial mente envolvendo alu 

nos e professores da Faculdade de Educação(Cu~ 

so de Pedagogia) e, em carater experimental, 

tendo em vista - . sua e x pansao progresSlva a ou-

tros cursos. 

Essa medida se justifica considerando a ne 

cessidade de: 

montar uma infra-estrutura que assegure 

a p o s s i b i 1 i d a d e d e e x p a n são g r ad a t i va d es 

se serVlço a autras Unidades; 

treinar os docentes para o desempenho da 

função de professor-orientador; 

estabelecer uma progra mação congruente 

com os objetivos da Orientação Acadêmica; 

avaliar o processo de Orientação Acadê mi 

ca junto aos professores-orientadores e 

junto aos discentes. 

4.1.3. Estrutura 

O Centro de Orientação Educacional da Faculdade 

de Educação será estruturado em quatro setores, subdividi

dos em serviços: 

1. Setor de Orientação Educacional 

2. Setor de Orientação Acadêmica 

3. Setor de Elaboração de Material e Divul g ação 

4. Setor de Seleção. 

4.1.3.1. Seto r de Orient a ção Educaciona l 

O Setor de Orientação Educacional constituir-se-á 

o nucleo do Centro, abarcando os principais serviços de 

Orientação Educacional, ou seja: 



Infor mação e Cadastramento 

Aconselha mento 

Encaminhamento 

Colo c ação 

Aco mpanhame nto 

Contatos com outras Instituições, etc. 

Estari incluido n e sse Setor o Estigio de 
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aplica-

çao profissional em todas as suas fases, desde o encaminha 

mento ate a conclusão do mesmo. 

Tambem atraves deste Setor poderão ser fir mados 

convenl0s entre a Faculdade de Educação e outras Institui

ções públicas e particulares, sempre que houver necessida

de de recorrer a recursos externos para o des em penho dos 

serviços de Orientação Edu c acional e o Centro não dispuser 

de recursos próprios. O Centro poderi ainda valer-se de 

servlços de outras Unidades da Universidade, podendo-se Cl 

tar como e x emplos: o e nca minh am ento de alunos aos serviços 

medicos, odontológicos, etc., da Faculdade de Ciências da 

Saúde, e em outros casos as Unidades especializadas respe~ 

tivas. 

4.1.3.2. Setor de Or i e ntaç ão Acadêmica 

O Sistema de Ori e ntação Acadêmica e um instrumen

to pedagógico valiosíssimo, que contribui para a personali 

zâção do ensino, para a Orientação individualizada ao alu

no e possibilita a sua for mação integral. Di condições, aln 

da, ao docente, para o e x ercicio da sua função basica - a 

de educador, relegada a segundo planol como sendo 

específica de outros especialistas. 

Por tratar-se de u ma modalidade n ova de 

função 

Orienta-

çao Educacional na Universida~e Brasileira, e por neceSS1-

tar de uma estrutura própria para o desempenho da fJnção, 

achou-se por bem reservar um setor específico para a Orien 

tação Acadêmica, na estrutura do Centro de Orientação Edu-
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cacional da Faculdade de Educação-UA, sugerido neste estu

do. 

A este Setor incu mbe facilitar a integração dos 

estudantes na vida universitária, orientando-os quanto -a 

integralização curricular e outras atividades acadêmicas. 

As atividades de Orientação Acadêmica serao execu 

tadas pelos professores-orientadores, mediante indicação do 

Colegiado de Curso ou conforme o estabelecido atraves das 

Resoluções do Conselho de Ensino e Pesquisa - õrgao supe

rior deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pes

qui s a e e x te n são da Uni ver s i d a de · doAm a z o nas. 

Esse Setor podera instalar-se junto ã Sub-Reito 

r1a para Assuntos Acadêmicos, sob a coordenação geral do 

Centro de Orientação Educacional da FACED-UA. 

As e x periências de Uni v ersidades que Ja implanta

ram essa modalidade de Orientação recomendam que a implan

taçao desses serviços seja cautelosa e precedida de treina 

mento adequado de docentes, selecionados para o 
~ . 

exerC1C10 

dessa função. A i mplantação deve ser progressiva. E impre~ 

cindível que o professor, que venha desempenhar as funções 

de orientação, exerça atividades em tempo integral e tenha 

sob sua responsabilidade um numero reduzido de alunos (vin 

te no maximo) para que possa desempenhar com êxito sua fun 

ção docente e também de professor-orientador. Da-se prefe

rência ã designação de "profe ssor-orienta dor", conforme de 

cisão dos participantes do Seminário sobre Orientação Edu-

cacional em Instituições de nível superior 

Reitores das Universidades Brasileiras, Rio 

(Conselho de 

de Janeiro, 
1 

1973 - Relatório Final). Os professores-orientadores, nao 

serão técnicos ou especialistas, mas docentes que com matu 

ridade e responsabilidade profissional, serao designados 

para essa função específica. As atribuições e limites de 

atuação dos professores-orientadores deverão ser regulame~ 

tadas, a fim de evitar a penetração em áreas especificas 

de outros profissionais, como por e x emplo, a do Psi:õlogo, 



do Psiquiatra e de o u tros. 

4 .1.3.3. Seto r de Elaboraç ão de Mat erial 

e Divulgação 
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Este Setor sera o responsável pela elaboração de 

material e specífico de Orientação Educacional a ser utili

zado pelo Centro, ou seja, elaboração de material técnico 

a ser empre g ado na Orientação Acad~mica pelos Professores

Orientadores e para uso pelos professores das diversas dis 

ciplinas da habilitação em Orientação Educacional. A divul 

gaçao de trabalhos que estariam sendo produzidos na -area, 

ser1a feita por este Setor, c onsiderando-se a escassez da 

bibliografia especializada e as dificuldades de manter 

contatos com outras Instituições do país, devido a distân

cia e a localização do Estado do Amazonas. 

A elaboração de rnanua1S e outras publicações des-

tinados a fornecer infor mações aos 

sos que a Universidade dispõe para 

alunos sobre os recur-

uso do aluno e sobre os 

cursos nas diversas areas do ensino superior 

cargo deste Setor, bem como a divul g ação dos 

estariam a 

cursos da Uni 

versidade do Amazonas e seus requisitos junto aos estabele 

cimentos de ensino de 29 grau, visando maior integração 

com o sistema estadual e, também, proporcionar informações 

atualizadas aos candidatos aos cursos que a Universidade 

oferece. Ficarão a cargo deste Setor as divulgações sobre 

as .. pesquisas efetuadas pelo Centro. 

4.1.3.4. S e tor de Seleção 

Cabera a esse Setor a responsabilidade de estabe-

lecer os critérios de seleção a 

de candidatos as habilitações em 

outros cursos, quando se tornar 

s e r e m adotados na seleção 

Orientação Educacional e 
- . necessar10. 

A sel e ção de Monitores p ode ra ficar também a car-
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go do mesmo. 

o emprego e a seleção de testes psicológicos e o~ 

tros, bem como sua adaptação ã realidade local sera da com 

petência exclusiva deste Setor. 

4.1.3.5. Recursos Humanos 

o Centro de Orientação Educacional devera contar 

com uma equipe interdisciplinar para atuação integrada, com 

posta de elementos com formação nas areas de: 

Orientação Educacional 

P-s i c o 1 o g i a 

Serviço Social, 

e de outros profissionais cuja atuaçao for julgada necessa 

ria ao desempenho das funções do Centro e de seus respectl 

qos setores. 

O Centro devera ficar subordinado diretamente a 

Direção da Faculdade de Educação, para evitar o excesso de 

burocratização. 

O Centro tera um Coordenador Geral, indicado pelo 

Diretor da FACED entre os Orientadores Educacionais do De

partamento de Metodos e Tecnicas, ouvido o chefe de referi 

do Departamento. 

Cada Setor ficara a cargo de um dos elementos da 

equipe do Centro, indicados pelo Coordenador Geral do Cen

tro, ouvido o Departamento. A designação desses elementos 

ficara a . cargo do Diretor da FACED. ) 

O Setor de Orientação Acadêmica devera constituir 

uma equipe interdisciplinar, composta de elementos especi~ 

lizados .;em: Psicopedagogia, Orientação Vocacional e Acons~ 

lhamento Psicológico, para prestar auxílio aos professore~ 

-orientadores e complementar essa orientação, quando o ca

so requerer a ação de profissionais especializados. 
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o Setor de Seleção deverá ficar a cargo de um Psi 

có10go, para atender as exigências legais (Lei n9 4.119, 

de 28 de agosto de 1962 que estabelece as funções privati

vas do Psicólogo). 

4.1.3.6. Implicações 

A criaçao ~o Centro de Orientação Educacional na 

Faculdade de Educação, trará algumas implicações à Univer

sidade do Amazonas: 

a) Recursos Materiais 

O Centro deverá dispor de instalações pró

prias: salas para instalação de setores, sala 

de entrevistas, sala apropriada para aplicação 

de testes, etc. 

Deverá pOSSU1r material psicometrico, mate 

rial permanente e de consumo. 

No momento, a Faculdade de Educação nao 

dispõe de espaço físico para as instalações de 

todos os Setores previstos para o Centro,o que 

só ocorrerá quando suas . instal~ções forem 

transferidas para o Campus Universitário. No 

entanto, poderá, desde logo, utilizar, provis~ 

riamente, o espaço ocioso do laboratório de 

Línguas, sem uso desde a extinção da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras, ocorrida com 

a criaçao da Faculdade de Educação (Decreto n9 

66.810/70 e sua Instalação nos termos da Reso

lução n9 048/73 do Conselho Universitário). 
) 

O referido laboratório de Línguas 

uma sala ampla e bem localizada, ideal 

ocupa 

quanto 

ao acesso de professores e alunos, e que aten

deria perfeitamente às condições exigidas a 

uma sala-ambiente do Centro de Orientação Edu

cacional. 
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b) Recursos Humanos 

Para que se possa implantar o Serviço de 

Orientação Educacional e concentrar os seus 

serv1ços num orgão central - Centro de Orienta 

çao capaz de atender às rea1S 

- -nao so da FACED, como de toda a 

necessidades 

Universidade 

bem como extensivos à Comunidade local, o Cen

tro devera contar com uma equipe interdiscipli 

nar de profissionais, com formação ao nível de 

pos-graduação (mestrado ou doutorado), conside 

rando que o mesmo atuara com docentes universi 

tarios, com discentes · de graduação nas diver-

sas areas de formação universitaria e com ou

tros profissionais. 

Esse aspecto ja foi enfatizado neste trabalho, s~ 

lientada a sua importãncia por Scheefer (1980) e Souza 

(1980) . 

Reis e Mattiazzi (1973) fazem referência a 

implicação: 

essa 

o primeiro a considerar reZaciona com 
o exerc{cio profissional de Orientadores 
Educacionais, com suas atribuições somen
te definidos em termos de dar ACONSELHA -
MENTO AOS ALUNOS (e outras que lhe são pe 
culiaresJ, lecionar as disciplinas das 
áreas de Orientação Educacional e assis -
tir ao educando, no âmbito das escolas e 
sistemas escolares de NlvEL MtDIO e PRIMA 
RIO. A Lei n9 5.564, de 22/12/68, seria 
impeditiva no sentido do graduado em Ori
entação Educacional exercer suas ativida
des no sistema superior. 

> 

E os referidos autores concluem dizendo: 

Somente aos pós-graduados da área de Peda 
gogia poder-se-ia possibilitar exercerem 
funções de aconse lhamento no ·ensino uni -
versitário. (Seminario sobre Orientação 
Educacional nas Instituições de Nível Su
per10r. "Função do Setor especializado em 
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Orientação Psicopedagogica no sistema de 
Aconselhamento". Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, Rio de Janeiro, 
1973, p.16, mimeografado). 

Esse requisito podera ser preenchido, consideran-

-o numero de docentes com cursos de mestrado já con-

cluído e outros em fase de conclusão, distribuídos nos 

três Departamentos da Faculdade de Educação (Teoria e Fun

damentos, Metodos e ~ecnicas e de Administração e Planeja

mento) atendem às necessidades do Centro para formar a re

'ferida equipe interdisciplinar e possibilitar o seu funcio 

namento de acordo com os requisitos necessarios. 

Tendo em vista o envolvimento de docentes na fun-

çao orientadora, -o numero de docentes da Faculdade de Edu-

caça0, certamente, devera ser ampliado, a fim de possibili 

tar o seu bom desempenho. 

O Centro necessitara ainda, de pessoal para o de

sempenho de funções burocráticas: secretários e datilôgra

los e outros para o desempenho de funções auxiliares. 
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CAPíTULO V 

CONCLUSÕES 

Tomando por base a analise da legislação em V1-

gor e de outros documentos oficiais pértinentes, o estudo 

evidencia a situaçã~ da Orientação Educacional no 39 grau 

e a necessidade de sua implantação nas instituiçoes de ní~ 

vel super10r. É de se esperar que os subsídios apresenta

dos, possam contribuir para a implantação desses serviços, 

na Universidade do Amazonas. 

Ressalta a necessidade de realizar outras pesqui 

sas, junto às Universidades brasileiras, a fim de verifi

car a existência, a organização e funcionamento dos servi 

ços de Orientação Educacional, considerando-se que estes 

encontram-se em seu estagio inicial, de modo a que cada 

Universidade adote o modelo que ma1S se adapte as suas ne 

cessidades e condições. 

Do exposto, conclui-se que a criação do sistema 

de Orientação Educacional requer uma implantação racional, 

com garantias de continuidade e consolidação. Para isso, 

deverá contar com uma equipe de especialistas, com forma

ção - a . nível de pôs-graduação, que possa atender às neces

sidades dos alunos nas areas: de estudos, vocacional e re 

lacional. Essa equipe devera ser constituída, basicamente, 

dos seguintes especialistas: 

a) Orientadores Educacionais 

b) Psicólogos 

c) Assistentes Sociais 

d) Psicopedagogos, com diversificadas especial i-

zações: metodos de estudos, leitura 

e outros. 

dinâmica 
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RECOMENDAÇÕES 

- Que a Universidade do Amazonas crie um Centro de 

Orientação Educacional na Faculdade de Educação e um Se-

tor ou Nucleo de Apoio Didático, para que ambos 

contribuir, efetivamente na melhoria do processo 

aprendizagem. 

possam 

enslno-

- -Que seja verificado o modelo de Orientação Educ~ 

cional adotado pela Universidade de Santa Maria, conside

rado o mais adequado ã Universidade do Amazonas. 

- Que sejam realizadas pesquisas junto aos estudan 

tes da Universidade do Amazonas sobre suas necessidades,a 

fim de colher maiores subsidios para a criação do Centro 

de Orientação Educacional na FACED. 
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