
INTRODUÇÃO 
 

 

Desde a graduação em História venho trabalhando com as ações do Estado para 

mobilizar a população e/ou gerar condutas. Porém aquele trabalho referia-se 

especificamente ao Estado Novo, representado pela figura do presidente Getúlio Vargas 

com seu discurso voltado para a mobilização da sociedade em prol da guerra e do 

nacionalismo. 

Em 2005 com minha entrada no curso de Especialização em Organização do 

Trabalho Pedagógico, na Universidade Federal do Paraná, outras inquietações surgiram. 

Ainda que este curso fosse mais voltado para problemáticas da educação atual (até que 

ponto?) meu olhar de historiadora insistia em regressar para o passado. O interesse pelo 

Estado e pelas normatizações de condutas continuava, no entanto, um novo tema e recorte 

temporal surgiram ligados mais à História da Educação do que à chamada Nova História 

Política (como era o caso da monografia da graduação). 

As idas aos arquivos do Colégio Estadual do Paraná (CEP) me levaram ao Serviço 

de Orientação Educacional daquela instituição escolar, bem como ao interesse em conhecer 

como o colégio lidou com as determinações da Lei nº 5.692 de 1971, no tocante às ações da 

Orientação Educacional. Este trabalho foi concluído no final de 2006, e intitulado 

“Condutas, cooperação e escolhas: o Serviço de Orientação Educacional no Colégio 

Estadual do Paraná (1968-1975)”. 

Embora terminada a pesquisa da especialização, certas indagações sobre o assunto 

ainda estavam presentes. Não me refiro ao levantamento de novos objetos, mas a uma mais 

profunda investigação sobre este tema, já que a quantidade de fontes era fecunda e não 

foram todas utilizadas na especialização devido ao tempo e espaço de realização de seu 

texto final. Como lembra Vieira: 

 

 

A problemática é contínua, acompanhando o trabalho todo: é o movimento 
constante que vai do empírico à teoria e vice-e-versa, demandando a elaboração 
ou reelaboração de noções, conceitos, categorias de análise, porque tais 
elementos, por mais abstratos que sejam, surgem de engajamentos empíricos e do 
diálogo com as evidências. (2002, p.38) 
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Por isso me propus a dar continuidade a esse trabalho, na tentativa de aprofundar as 

análises e enriquecer minha contribuição no campo da História da Educação.1  

Entendendo que a Orientação Educacional é uma parte significativa da escola, pois 

seu trabalho envolve diretamente diversos sujeitos envolvidos no processo educativo 

(alunos, professores, pais, direção e orientadores), foi escolhido como objeto desta pesquisa 

o Serviço de Orientação Educacional do CEP no intuito de compreender como o Colégio 

lidou com as determinações da Lei nº 5.692/71 no que se refere a organização, função e 

ações deste departamento. Para tanto, delimitou-se o recorte temporal de 1968 a 1975, 

justificado pelo momento de transição para a nova lei, bem como o período de sua 

adaptação e implementação.  
Pretende-se ainda: 
- conhecer quais foram as permanências e mudanças ocorridas no Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) do Colégio Estadual do Paraná, com a implementação da 

Lei 5.692/71; 
- analisar as estratégias de atuação do Serviço de Orientação Educacional do CEP; e 
- verificar como os projetos do SOE atendiam às orientações da Lei. 

Para melhor situar o objeto desta pesquisa, viu-se alguns apontamentos referentes ao 

seu contexto histórico e sua produção historiográfica. 

O estudo sobre a Ditadura Militar2 no campo da abordagem histórica pode ser 

considerado recente. Essa temática ficava reservada anteriormente a estudos voltados às 

questões políticas e sociológicas. Conforme Fico (2004), a literatura sobre o golpe de 64 e o 

                                                 
1 Até aqui o estilo de escrita aparece na primeira pessoa do singular por se tratar de uma trajetória muito 
pessoal. Em continuação, foi adotado um estilo impessoal de escrita. 
2 Sabe-se que os anos que abrangeram o período da ditadura militar no Brasil foram marcados por diversas 
transformações políticas, econômicas, sociais e também educacionais. A partir da implantação do regime 
militar em 1964, o Brasil passou por um extenso período de violenta repressão política. Têm origem os 
instrumentos legislativos de exceção: os Atos Institucionais. Segundo Cecília Coimbra (2001), a repressão 
acompanhada de tortura já vinha acontecendo desde o golpe de 1964, no entanto, somente com o AI-5 em 
1968 é que uma maior escala de opositores políticos foram torturados, muitos até a morte, sendo enterrados 
como indigentes, instalando no governo um verdadeiro clima de terrorismo firmado na política do 
silenciamento e extermínio. Como aponta Ghiraldelli (1992), a expressão “Ditadura Militar” foi utilizada 
pelos opositores do regime e de início rejeitada pelos militares, que insistiam em vincular o regime de 
governo à imagem de uma democracia. Mas, por fim, o próprio general João Batista de Oliveira Figueiredo 
chamou o regime de 1964 de ditadura militar e o termo acabou adotado pelos militares pós-1964. Esse 
período também foi denominado “Revolução de 64”. Ghiraldelli (1992) defende, entretanto, que 
sociologicamente o período em questão não representou uma revolução, pois em 1964 não ocorreu uma 
verdadeira ruptura revolucionária, ou seja, a estrutura da sociedade brasileira não mudou. O que aconteceu foi 
um rearranjo na sociedade política e civil, com ascensão de uma diferente classe dominante ao comando do 
governo. Isso não gerou uma efetiva mudança no modelo econômico do país, pois o golpe procurava gerar 
uma mudança política que continuasse àquele projeto econômico.  
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regime militar ficou marcada por duas fases. A primeira fase se subdivide em dois gêneros. 

Um inspirado pela vertente norte-americana da Ciência Política, na qual os estudiosos 

procuravam marcar, explicar e classificar termos e situações que nunca chegaram a um 

debate profundo sobre o período estudado. Queriam apenas responder questões como: 

Seriam os militares uma instituição autônoma, marcada pelo isolamento e unidade, ou 

estariam a serviço de determinados grupos sociais? Um único modelo teórico daria conta de 

explicar, por exemplo, os regimes militares latino-americanos? Haveria alguma 

singularidade no caso brasileiro?  
O outro seria caracterizado pela marca memorialística, que aconteceu, sobretudo 

com o incentivo e patrocínio da política do governo de Ernesto Geisel. Carlos Fico relata 

que: 

 

Foi essa memorialística que constituiu o primeiro conjunto de versões sobre a 
ditadura militar, algumas das quais se revelariam mitos ou estereótipos. Do ponto 
de vista oficial, livros como os de Luís Viana Filho, chefe da Casa Civil de 
Castelo Branco, e de Daniel Krieger, líder do governo no Senado, serviram para 
construir o perfil do primeiro general-presidente como "moderado" e "legalista". 
Pouco tempo depois sairiam os de Jayme Portella de Mello e Hugo Abreu, 
destacando diferenças que desmentiam a unidade militar. Do lado da esquerda, 
depoimentos como os de Fernando Gabeira e Alfredo Sirkis – que foram grandes 
sucessos editoriais – contribuiriam para a mitificação da figura do ex-
guerrilheiro, por vezes tido como um ingênuo, romântico ou tresloucado, diluído 
no contexto cultural de rebeldia típico dos anos 60, algo que não condiz com as 
efetivas motivações da assim chamada "luta armada" – expressão que, diga-se, 
traduz mal as descontinuadas e incertas iniciativas militares da esquerda brasileira 
de então, pois, nas cidades, tais incursões mais se assemelhavam a algum tipo de 
contrapropaganda, tendo o aspecto de crimes comuns (assaltos a bancos e 
seqüestros) e, no campo, ficaram marcadas pela inépcia e caráter absconso, nada 
obstante, infelizmente, terem causado a morte de muitas pessoas. (2004, s/p) 

 

A segunda fase de estudos sobre a ditadura militar tem boa parte de sua produção 

produzida sob o viés da Nova História, assim deixando aos poucos a influência do 

marxismo e da segunda fase dos Annales. Os historiadores da chamada Nova História 

afastaram-se, conseqüentemente, de conceitos como “estrutura econômica” ou “estrutura 

social” e passaram a se preocupar com questões que ultrapassassem uma perspectiva 

meramente teórico-conceitual, alcançando os campos do cotidiano, das emoções, das 

mentalidades, entre outras possibilidades, que não pretendiam se firmar como narrativas de 
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verdades absolutas, mas como leituras “saborosas” 3. Quando é dito que as verdades já não 

são mais absolutas e eternas é no sentido de que o conhecimento seja “cumulativo porque, 

na medida em que se aperfeiçoa o modo de conhecer a realidade, de apreensão do objeto, 

mais elementos dessa realidade poderão ser trazidos à tona.” (VIEIRA, 2002 p.41). 

Mesmo não sendo o foco principal de análise é importante lembrar que o objeto 

pesquisado está inserido num contexto histórico político. A política, ou o contexto político 

é aqui visto como um ponto de interlocução, no qual se passa, mas não se detém em 

pormenores. A História da Educação não pode ignorar a política, já que esta legisla, 

regulamenta e procura controlar o sistema educacional. No entanto, não se enxerga a 

política como algo determinante que engessa a sociedade, nem se pensa em uma história 

política no sentido de um retorno aos antigos estudos. Desta feita “o político não está 

sozinho e isolado, mas guarda relações com o resto, com as demais expressões da atividade 

humana e com a sociedade civil.” (RÉMOND, 1994, p. 19). 

Na tentativa de construir uma História da Educação voltada para uma leitura do 

social/cultural, sem a pretensão de delinear uma verdade absoluta, escolheu-se para este 

estudo o Colégio Estadual do Paraná (CEP), que tentava se auto-afirmar como uma 

instituição educacional de referência ao se comparar aos colégios de padrão nacional. O 

CEP procurava transmitir a imagem de uma instituição que ofertava ensino de qualidade, 

com um sistema organizado, ou seja, uma escola padrão para as demais do Estado 

paranaense.  

                                                 
3 Segundo levantamentos do Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar da UFRJ, entre 1971 e 2000 foram 
produzidas 214 teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre a história da ditadura militar, 205 delas 
no Brasil e as restantes no exterior. O crescimento paulatino do número de estudos sobre a temática é visível, 
cotejando-se a produção de teses e dissertações em alguns qüinqüênios: no período 1971-1975 foram 
defendidos apenas dois trabalhos; entre 1986 e 1990 as defesas chegaram a 47; no final do período, entre 1996 
e 2000, registraram-se 74 teses e dissertações. Os principais focos de interesse foram os movimentos sociais 
urbanos (27 trabalhos), os temas da arte e da cultura (também com 27 trabalhos), a economia (25) e os 
assuntos relacionados à esquerda e à oposição em geral (20 teses e dissertações). Em seguida vêm a imprensa 
(15), a censura (13), a crônica dos diversos governos (11), o movimento estudantil (8) e o estudo do próprio 
golpe (6), entre outros temas. Como boa parte dos trabalhos sobre a economia foi gerada na área própria, 
sobressai como interesse dos historiadores a temática da arte e da cultura, como já dito. Mas a grande 
presença de teses e dissertações sobre os movimentos sociais urbanos talvez indique a transição entre o antigo 
predomínio acadêmico do marxismo e a voga em torno da "Nova História" – haja vista que o enfoque 
predominante entre os trabalhos sobre o movimento operário, sindicatos etc. é o marxismo e seus influxos. 
Porém, mesmo nesse campo, é sintomático que algumas teses sobre o movimento operário, sobretudo as 
defendidas a partir do ano 2000, apresentem abordagens típicas da "Nova História", como a memória e as 
práticas culturais ou o recurso a fontes não-convencionais, como a charge. Já entre os estudos que privilegiam 
a arte e a cultura, sobressaem as análises sobre a música (10 trabalhos de um total de 27), mesmo sem 
considerarmos outros dois sobre o tropicalismo, caso queiramos conceder que a corrente foi algo mais do que 
música. Abordagens sobre literatura e TV foram três, cada; sobre o teatro há apenas dois trabalhos (FICO, 
2004, s/p.).  
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Durante a década de 1960 e 1970, equiparar ou comparar um colégio com o Colégio 

Pedro II era um sinal de excelência no ensino e muitas escolas procuravam essa analogia. 

No Diário Oficial do Paraná de 22/05/1962 foi publicada a Portaria nº 1749, na qual era 

anunciado o plano para alteração dos currículos do Colégio Estadual do Paraná e a 

exposição de motivos para tal mudança. Como justificativa e embasamento encontrou-se a 

seguinte exposição: 

 
 
 “O procedimento resulta de dados aferidos na observação diuturna dos métodos 
educacionais e se inspira no mesmo tratamento dado, ao problema, pelos órgãos 
de Educação mais tradicionais do País, dentre os quais se destaca, por maior 
evidência histórica, o Colégio Pedro II, estabelecimento padrão do Ensino Médio, 
em cuja pragmática tanto se inspirou o presente plano”. (ESTADO DO 
PARANÁ. Diário Oficial. Curitiba, 22 de maio de 1962, p. 8).  

 

Ou seja, os colégios estaduais procuravam no Colégio Pedro II um modelo de 

credibilidade para seu ensino, e o CEP não fugia deste preceito.  

Vê-se ele hoje, como um local privilegiado para a pesquisa histórica. Sua 

organização e cuidado com a memória da instituição levam pesquisadores a se debruçar em 

diferentes temas e recortes temporais da história do colégio. O fato de contar com um 

arquivo em atividade, um arquivo permanente e um museu faz com que ele ofereça ao 

historiador uma gama de oportunidades, questionamentos e possibilidades de pesquisa. 

Neste caso, o Serviço de Orientação Educacional foi o mais convidativo, devido a pouca 

abordagem sobre o tema no campo da História da Educação. Por este motivo o 

levantamento de bibliografia foi diferenciado. As obras utilizadas para conhecer e 

referenciar a Orientação Educacional (OE) são em sua totalidade oriundas da Pedagogia e 

da Psicologia, e ainda que em muitos destes textos aparecessem um panorama histórico 

sobre a OE, eles não possuíam cunho historiográfico. 

Escolhido o tema, o recorte temporal, o local e seus objetivos, como citado 

anteriormente, fez-se necessário elencar documentações para contemplar aspectos diversos 

sobre a temática a ser analisada.4  Para tanto, foram localizados os seguintes tipos de fontes: 

                                                 
4 No decorrer da elaboração do projeto deste trabalho havia a intenção de coletar materiais da imprensa 
paranaense sobre o Colégio Estadual do Paraná, porém o levantamento realizado na Biblioteca Pública 
Paranaense e na Casa da Memória de Curitiba revelaram que as informações presentes em jornais, sobre o 
CEP, se limitavam a descrever fatos como: mudanças de localização e construção da atual sede do colégio, 
reencontros de antigas turmas, a grandiosidade do edifício e a qualidade do ensino, ou na década de 70, a 
importância do observatório astronômico arquitetado nas dependências do CEP. Nada em relação ao SOE foi 
encontrado ou identificado. 
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legislações, regimentos escolares, projetos de Orientação Educacional, anuários estatísticos 

do colégio, fontes orais, entre outros. 

Acredita-se que o debruçar sobre as fontes legais não seja um retorno à pesquisa 

tradicional, mas um olhar diferenciado sobre a ação do Estado e as finalidades da educação. 

Faria Filho nos lembra que em torno da legislação existe um emaranhado de práticas e 

representações que constituem objetos de investigação histórica, contribuindo no 

entendimento do fenômeno educativo. Além disso, tal “entendimento resgata, a um só 

tempo, duas dimensões importantes: a primeira, o caráter histórico e político da legislação e 

a segunda relaciona-se, mais uma vez, com os sujeitos responsáveis por essa intervenção 

social” (1998, p. 111).  

As fontes escolares foram encontradas no arquivo geral do Colégio Estadual do 

Paraná, em seu museu interno bem como no chamado “arquivo morto”. Teve-se acesso aos 

documentos com acompanhamento das funcionárias durante a seleção do material, 

anotando tudo o que era retirado e devolvido5. As fontes encontradas na escola 

possibilitaram a aproximação das fontes legais com as atividades e ações escolares, ou 

pelos menos as intenções que ambas procuravam manter por meio de representações e 

estratégias. 

Na tentativa de complementar esta escrita, buscou-se o recurso da fonte oral. Não 

se trata de realizar um trabalho pautado na história oral, onde a memória seja o eixo 

norteador e definidor das interpretações e especulações. Aqui, foram realizadas duas 

entrevistas (uma com um ex-diretor do Colégio Estadual do Paraná e outra com uma ex-

orientadora educacional – ambos foram funcionários do colégio, atuantes no período que 

este trabalho se propôs a pesquisar) no sentido de enriquecer e complementar o campo de 

considerações que as fontes impressas e a legislação do período não davam conta de 

clarear.   

Concernente à metodologia utilizada, o procedimento se deu da seguinte maneira: 

houve a realização das entrevistas (com o recurso de captação de voz, através de um 

gravador e fita magnética); transcrição da entrevista e análise de dados. A entrevista foi 

realizada seguindo um roteiro de perguntas pré-estabelecias, o que não impediu que os 

entrevistados transitassem por outros territórios não questionados no momento. Depois de 

gravadas as entrevistas passaram por um processo de transcrição para a linguagem escrita. 

                                                 
5 As fontes encontradas no Colégio Estadual do Paraná foram: Regimentos Internos, Anuário Estatístico, 
Plano Curricular, Projetos, descrições de Atividades, Questionários, Plano Diretor, Fotos, entre outras. 
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Optou-se por manter a maior fidelidade possível na fala dos entrevistados (o que não 

significa uma neutralidade). Para obtenção de clareza e seqüência lógica do pensamento 

alguns recortes se fizeram necessários. Não se trata de uma correção textual, mas de uma 

limpeza do texto em relação a vícios de linguagem e pausas excessivas. Manteve-se a 

privacidade dos nomes dos entrevistados a pedido dos mesmos, por isso serão chamados 

simplesmente de “ex-diretor” e “ex-orientadora” – optando por não inventar nomes 

fictícios. Enfim, o último passo do trabalho com as fontes orais foi a análise, e esta 

aconteceu simultaneamente com a escrita do texto e intercalação com as demais fontes.  

No entanto, mesmo sem elevar as entrevistar a um caráter de história oral, tomou-

se as considerações de Pollack (2002), que escreve sobre a memória e a identidade social.  

As duas pessoas que foram entrevistadas apresentaram uma memória própria, que 

ao longo do texto serão analisadas e ponderadas, tentando fugir tanto da ingenuidade de 

que toda memória é totalmente verdadeira, como de que essa versão do passado seja 

apenas fruto de uma representação (como somente imaginária). Como lembra Pollack 

(1992):  

 

 

Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação também 
o é. Para mim não há diferença fundamental entre fonte escrita e fonte oral. A 
crítica da fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser 
aplicada a fontes de tudo quanto é tipo. Desse ponto de vista, a fonte oral é 
exatamente comparável à fonte escrita. Nem a fonte escrita pode ser tomada tal e 
qual ela se apresenta. O trabalho do historiador faz-se sempre a partir de alguma 
fonte. É evidente que a construção que fazemos do passado, inclusive a 
construção mais positivista, é sempre tributária da intermediação do documento. 
Na medida em que essa intermediação é inescapável, todo o trabalho do 
historiador já se apóia numa primeira reconstrução. Penso que não podemos mais 
permanecer, do ponto de vista epistemológico, presos a uma ingenuidade 
positivista primária. (p. 8). 

  

Selecionadas as fontes, procurou-se um embasamento teórico. Para auxiliar na busca 

de algumas respostas, as reflexões de Chartier contribuíram com o conceito de apropriação. 

Concordando que: 

 

 

A noção de apropriação pode ser, desde logo, reformulada e colocada no centro 
de uma abordagem de história cultural que se prende com práticas diferenciadas, 
com utilizações contrastadas. Tal reformulação, põe em relevo a pluralidade dos 
modos de emprego e a diversidade das leituras, que não forçam o texto, distancia-
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se do sentido que Michael Foucault dava ao conceito quando considerava a 
‘apropriação social do discurso’ como procedimentos mais importantes através 
dos quais esses discursos eram confiscados e submetidos, colocados fora do 
alcance de todos aqueles cuja competência ou posição impedia o acesso aos 
mesmos. (1998, p.26).  

 

Assim o texto da Lei da 5.692/71 é posto ao sistema educacional brasileiro, mas as 

formas como cada Estado, município ou grupo de orientadores educacionais de uma escola 

o olhou pode demonstrar particularidades de leitura e de apropriação do discurso nele 

embutido.  

O texto não muda, mas as formas de se ler podem se mostrar diferentes. E são essas 

singularidades de apropriação encontradas no SOE do Colégio Estadual do Paraná que aqui 

interessam e que ajudam a problematizar e pensar os objetivos do trabalho, entre eles, 

compreender como o Colégio lidou com as determinações da Lei nº 5.692/71 no que se 

refere a organização, função e ações do Serviço de Orientação Educacional e verificar se e 

como os projetos do SOE atendiam às orientações da Lei.  Já que a “apropriação, tal como a 

entendemos, tem por objectivo uma história social das interpretações, remetidas para as 

suas determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem.” (CHARTIER, 1998, p. 26). 

O termo "estratégia" é utilizado pelo Serviço de Orientação Educacional do CEP 

referindo-se a formas ou medidas de atuação para se fazer cumprir os objetivos dos 

projetos propostos. Nesta pesquisa, além desse sentido mais prático, busca-se compreender 

as estratégias no espaço das relações culturais em que vive o sujeito ordinário, em que 

existem trajetórias e circunstâncias que sugerem a tomada de estratégias e táticas. Para não 

haver equívocos preferiu-se denominar o que o SOE chama de estratégia como “estratégia 

de ação”, deixando a palavra estratégias adquirir somente o sentido certeauriano. 

Certeau chama de estratégia “o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças 

que se torna possível a partir do momento em que o sujeito de querer e poder (uma 

empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado” (1994, p. 

99). A estratégia postula ser possível que um lugar seja algo próprio, ou a base de um local 

de onde se possam construir relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças, como 

exemplo a administração de uma escola, a qual procura racionalizar uma estratégia para 

distinguir o seu lugar como ambiente próprio de poder e querer. Em outras palavras a 

estratégia “postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto capaz 

de servir de base de uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A 



 9

nacionalidade política, econômica ou científica foi construída segundo esse modelo 

estratégico” (1994, p.46). 

  Como tática, o autor entende que sejam cálculos determinados pela ausência de 

um próprio. Como está no terreno do outro, não consegue totalizar para si um projeto 

global, vivendo numa posição recuada dentro de um espaço e de um controle gerido pelo 

“inimigo”. As táticas sobrevivem de aproveitar oportunidades e ocasiões. Operando lance 

por lance não tem previsão de saídas e o que ela ganha não consegue conservar.  Então a 

tática é “um cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto com uma 

fronteira que distingue o outro como totalmente visível. A tática só tem por lugar o do 

outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo 

a distância” (1994, p.46). 

No entanto, como acontece num não-lugar ela possui mobilidade, movimentando-

se para aproveitar as falhas do outro, caçando, criando surpresas, vivendo da astúcia. A 

tática é a arte do fraco, que se utiliza dela para produzir astúcia, é determinada pela 

ausência de poder, ao contrário da estratégia que é organizada e gerida por um poder. 

  Assim, as estratégias visam relações espaciais (lugar de poder, lugares teóricos e 

lugares físicos, onde todas essas forças se distribuem), já as táticas dão maior atenção ao 

tempo na medida em que as circunstâncias, o instante, momentos durações e ritmos são 

mais importantes (1994, p.102). As táticas manifestam que a inteligência e prazeres do 

cotidiano são indispensáveis, ao ponto que as estratégias escondem a relação de poder que 

as sustentam e que é mantido pelo lugar próprio ou pela instituição.  

Vêem-se as estratégias como recurso principal do SOE, que possui seu lugar próprio 

de poder e de atuação, e que estabelece relações maiores (com direção, professores, alunos 

e pais). Por vezes podem-se observar táticas florescendo dentre esse campo maior das 

estratégias, são as vozes, ou pelo menos os ecos, do “fraco”, do outro (alunos ou pais) que 

institui momentos e circunstâncias para, com astúcia e mobilidade, participar das relações e 

decisões engendradas no espaço das estratégias, ainda que, no limite, seja com a sua 

permissão. Porém, ao mesmo tempo em que o SOE é local de estratégias (representando a 

institucionalização do CEP), ele é considerado um ambiente de táticas. Como? Quando 

relacionado ao aparelho do Estado, o Governo pode ser considerado o local da força, das 

estratégias e o SOE entraria como “fraco”, aquele que obedece, mas que dentro das 

possibilidades cria situações de resistência ou de burlo. Ainda que essas duas possibilidades 
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se façam presentes ao longo do trabalho (SOE/estratégia e Comunidade escolar/táticas; ou 

Estado/estratégias e ou SOE/táticas) a primeira aparece mais evidente. 

Embora tenham sido escolhidos três conceitos principais (apropriação, estratégias e 

táticas) para a análise do objeto de pesquisa, algumas questões foram surgindo e 

convocaram outras discussões teóricas para o corpo do texto (como a de tempo escolar, 

segundo Vinão Frago ou a de memória, conforme Pollack), ainda que essas não façam parte 

do eixo essencial do texto. 

 Este trabalho está dividido em três capítulos com os seguintes títulos: 1. Por 

escolhas conscientes: origens e intentos legais da Orientação Educacional; 2. Um local 

para se orientar: a Orientação Educacional no Colégio Estadual do Paraná (1968-1975); 3. 

Cooperar ou cooptar? Ações do Serviço de Orientação Educacional.  

No primeiro capítulo verifica-se como surgiu a Orientação Educacional a partir 

do processo de industrialização nos Estados Unidos do início do século XX. Observa-se 

que inicialmente a Orientação Profissional tinha seu foco voltado para o ensino 

profissionalizante e contava com duas principais correntes de pensamento: a norte-

americana (educational guidance) e a francesa baseada na psychologie scolaire. Também 

são discutidas as normatizações da legislação brasileira em relação à Orientação 

Educacional.  

O segundo capítulo apresenta as funções e finalidades da Orientação Educacional 

no Colégio Estadual do Paraná em dois momentos, separados pela Lei 5.692/71 (1968 a 

1970 e 1971 a 1975). Esta parte do trabalho pretende conhecer as formas legais (presentes 

em regimentos, plano diretor, etc.) que o CEP definiu para o SOE. 

Já o terceiro capítulo traz uma análise mais ampliada das estratégias de ação 

desenvolvidas pela Orientação Educacional do Colégio Estadual do Paraná, tratando como 

o CEP colocou em prática (ou como pretendia) as finalidades do SOE, ou seja, quais ações 

foram aplicadas no funcionamento deste serviço, dentro do ambiente escolar. 
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CAPÍTULO 1 
 

POR ESCOLHAS CONSCIENTES: 
ORIGENS E INTENTOS LEGAIS DA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

 

 

1. 1 A Orientação Educacional: origens e concepções 

 

 

Com a industrialização e os avanços tecnológicos e industriais do final do século 

XIX surgiu a necessidade de orientar pessoas profissionalmente. A variedade de profissões 

e o grande número de vagas em serviços especializados levaram o trabalhador a ocupar 

cargos específicos que compactuassem com suas diferenças individuais, habilidades e 

capacidades. No início do século XX, nos Estados Unidos da América, a Orientação 

Educacional (ou Orientação Profissional, como era chamada) surgiu com o objetivo de 

orientar estudantes para uma escolha profissional. No entanto, a partir da relação direta com 

o educando o atendimento foi ampliado, gerando ações no objetivo de superar inseguranças 

e dificuldades refletidas na vida pessoal e social6. 

Segundo Martins (1984), a concepção de educação que percebia o homem como 

peça prioritária no processo educativo, relacionando-o com o meio, levou em consideração 

diversos aspectos da realidade do educando (desenvolvimento psicofisiológico, afetivo, 

intelectual, social, econômico, profissional, pessoal, entre outros aspectos). Seria a partir 

desta abordagem de educação que se tornou necessário o surgimento da Orientação 

Educacional (OE) com a função de facilitar o desenvolvimento integral do aluno. Assim a 

Orientação Educacional se posicionaria como “um serviço planejado, organizado, que visa 

propiciar condições ao educando de superar dificuldades de aprendizagem escolar, de 

integração familiar e social, bem como de escolha profissional” (p. 24). 

                                                 
6 Há autores que fazem referências mais remotas sobre o surgimento da Orientação Educacional, citando 
inclusive acontecimentos e comparações do e sobre o mundo antigo. Viana (1958), por exemplo, acredita que 
se podem encontrar menções “mais ou menos definidas” já no Evangelho de São Mateus, na passagem em 
que Jesus Cristo contava a parábola dos talentos. Como o objetivo deste trabalho não é o de se ater às 
pontualidades de uma orientação não escolar, esta nota se faz necessária apenas para lembrar que dentro de 
algumas bibliografias sobre o tema havia a preocupação de referenciar outros momentos históricos. 
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É possível que a Orientação Educacional no âmbito profissional tenha surgido em 

São Francisco (EUA) no ano de 1895 e em Boston no ano de 1898. Frank Parson teria sido 

um dos principais teóricos do assunto, escrevendo duas obras amplamente divulgadas: 

Bureau of Vocational Guidance, de 1908 e Choosing a Vocation, de 19097. Seus estudos 

estavam firmados na psicologia e nas teorias psicomotristas, as quais serviram de modelo 

para a orientação profissional até aproximadamente os anos de 1950, dando espaço para as 

teorias desenvolvimentistas da orientação educacional. 

Frank Parson possuía um método de orientação vocacional, pautado em três 

passos: 1) conhecimento do educando; 2) do mundo de trabalho; e 3) ajustamento do 

homem ao emprego. Essa proposta exigiu que o orientador soubesse mais sobre o seu 

educando, pois abriu um campo para estudos e criação de instrumentos que ampliaram a 

aproximação com o sujeito que estava sendo orientado. Como conseqüência surgiu variados 

testes que mediam capacidades mentais e educacionais como o instrumento de análise 

principal da orientação. 

Ferretti faz uma esquematização de como era a teoria de escolha, 

desenvolvimento e/ou orientação profissional na visão de Parson, como visto abaixo: 

 

 

QUADRO 1: FRANK PARSON E A TEORIA TRAÇO-E-FATOR 

Objetivos da teoria Breve caracterização da abordagem teórica Papel do indivíduo que 
escolhe 

Papel do orientador 
educacional 

Sugerir um 
processo “racional” 
de aconselhamento 

profissional. 

Os pressupostos teóricos em que se apóia são os 
de que: 
a) os indivíduos diferenciam-se entre si em 

termos de habilidades físicas, aptidões, 
interesses e características pessoais; 

b) as ocupações também diferenciam-se entre 
si, cada uma exigindo, para um desempenho 
produtivo, que o profissional apresente 
aptidões, interesses e características pessoais 
requeridas pela profissão; 

c) é possível conduzir à compatibilização ideal 
dessa dupla ordem de fatores através de um 
processo racional de escolha. 

Optar entre diferentes 
alternativas de escolha 

compatibilizando 
habilidades pessoais e 

exigências das 
profissões. 

Organizar as condições 
para a obtenção dos 

dados referidos em a e 
b e conduzir 

entrevistas de 
aconselhamento com o 

orientando para que 
este realize sua opção. 

FONTE: FERRETTI, 1997, p. 18. 

 

                                                 
7 A primeira reunião de orientadores educacionais aconteceu em Chicago no ano de 1902. Mais tarde em 
1916, já existiam nas escolas americanas serviços de orientação: religiosa, social, de saúde, dos estudos e 
vocacional (VIANA, 1958, p.29). 
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Com o passar dos anos verificou-se a necessidade de levar a prática da Orientação 

Profissional para o ambiente escolar, pois como estava sendo “realizada fora da escola 

passa a ser solicitada a atuar no interior desta, como forma de orientar os alunos nos planos 

de estudo e carreira conforme aptidões de cada um. Esta orientação receberá o nome de 

escolar” (PIMENTA, 1991, p. 21). 

Dentro desta perspectiva surgiram duas grandes correntes de pensamento. Uma 

era a norte-americana (educational guidance), que se tornou presente em diversas escolas 

secundárias, assumindo um papel de relevância a ponto de se formar um departamento 

específico dentro da escola, com diversos profissionais independentes do corpo docente. A 

outra corrente era a francesa, baseada na psychologie scolaire, que se desenvolveu nas 

escolas como forma de conhecimento sobre a criança e a escola. O orientador nesta 

perspectiva era chamado de psicólogo escolar e a orientação era feita exclusivamente a 

partir da aplicação de testes. Ele teria a tarefa de elaborar um dossiê para o arquivamento 

de informações sobre a criança, que serviria de subsídio para a aproximação com os pais e 

professores.  

Segundo Pimenta, as experiências norte-americana e francesa, apesar de serem 

modelos operacionalmente diferentes, estão assentadas na mesma concepção de sociedade: 

todo orgânico no qual os indivíduos devem se ajustar. No entanto, como ressalta a autora, 

quando os orientadores brasileiros transplantaram esses modelos, desconsideraram que a 

realidade dos sistemas escolares entre os países possuía diferenças, sobretudo na 

organização da escola pública brasileira (1991, p. 26). 

Bennett (IN: PENTEADO, 1976) prefere diferenciar a Orientação Educacional 

em três fases distintas. A primeira, curativa, teria o objetivo de cuidar dos indivíduos de 

forma a ajustá-los ao ambiente escolar e profissional. A segunda, preventiva, trabalhando 

com práticas de higiene mental como possibilidade de prevenir a falta de adaptação, 

trabalho que alcançaria todos os indivíduos. E a última seria uma fase de desenvolvimento 

que pretendia levar o aluno ao conhecimento e crescimento de si próprio, no que se refere 

às atitudes, aptidões, amadurecimento (físico, mental, social), construindo 

progressivamente auto-conceito, auto-avaliação, auto-direção e auto-realização. Nessa 

concepção, portanto: 

 
 

A orientação é um processo sistemático, contínuo, complexo; é uma assistência 
profissional realizada através de métodos e técnicas pedagógicas e/ou 



 14

psicológicas, que levam os educandos ao conhecimento de suas características 
pessoais e das características do ambiente sociocultural, a fim de que possam 
tomar decisões apropriadas às perspectivas maiores de seu desenvolvimento 
pessoal e social. Como processo teleológico que é, a Orientação objetiva o 
desenvolvimento pleno do indivíduo, o que efetivamente, dependerá das 
escolhas que ele fará no transcurso de sua existência (PENTEADO, 1976, p.2-3). 

 

Em outra definição encontram-se as seguintes afirmativas sobre a Orientação 

Educacional: “poder-e-ia, talvez, tentar definir esta, como um serviço escolar permanente, 

organizado em bases científicas, e com respeito pelas normas da moral, com o objetivo de 

promover o ajustamento de cada aluno à vida escolar, tendo em vista a sua integral 

formação humana e profissional” (VIANA, 1958, p.38).  

Além de conceituá-la, Viana estabelece algumas divisões internas da orientação. 

Vê-se abaixo essa classificação: 

- A. Quando relacionada diretamente às pessoas destinadas: 1. Orientação 

Educacional (voltada aos alunos, por meio de assistência e auxílio – por psicólogos, 

professores orientadores ou orientadores), visando à formação integral do aluno e a 

melhora do rendimento do estudo e da aprendizagem; 2. orientação pedagógica 

(direcionada aos professores, que seriam atendidos por médicos, psicólogos e orientados, a 

fim de aumentar o rendimento de ensino). 

- B. Atendimento quanto ao número de indivíduos: 1. orientação geral 

(atendimento as várias crianças com respeitando o que elas têm de “comum”); 2. 

orientação individual (estudo de caso, respeitando a individualidade da criança para 

conhecer seus aspectos – familiar, social, escolar, preferências, lazer, etc). 

- C. Direcionamento voltado à vida escolar: 1. orientação dos estudos (escolha e 

opção por determinadas disciplinas, seleção de técnicas de aprendizagem, elaboração de 

horários de estudos, etc.); 2. orientação das atividades “circum-escolares” (estimulada pela 

individualidade de cada aluno). 

- D. Relacionada à ética: 1. orientação moral e cívica (formação de caráter, 

considerando aspetos como pontualidade, honestidade, delicadeza, respeito, etc.); 2. 

orientação axiológica (formação de juízos-de-valor “corretos”). 

- E. Aspectos utilitários da Orientação Educacional: 1. orientação higiênica 

(englobando a atuação do médico escolar, do psicólogo escolar, do bibliotecário e do 

professor de Educação Física, visando à identificação de possíveis doenças, das 

deficiências e/ou desigualdades do desenvolvimento do aluno, criação e fixação de hábitos 
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saudáveis, e assistência e encaminhamento nas crises de adolescência – “problema 

sexual”); 2. orientação econômica (preparar os jovens para usar corretamente sua riqueza, 

focando temas como posição valor e função do dinheiro, honestidade, economia, valores 

materiais e de espírito, e desajustamentos sociais e econômicos, bem como os seus 

“remédios”). 

- F. Preocupação com as futuras ocupações dos jovens: 1. orientação vocacional 

(rastreamento de aptidões mediante testes, prognóstico de escolas e cursos aconselháveis, 

verificação de plano escolar e pós-escolar, etc.); 2. orientação profissional (pressupõe a 

execução de exames médicos, exames psicotécnicos, estudo de mercado e possibilidades 

de emprego, e conhecimento das profissões para poder realizar a escolha da ocupação 

profissional) (VIANA, 1958, pp. 42-49.). 

Muitos outros foram os estudiosos que se dedicaram ao estudo, inclusive 

filosófico, sobre a Orientação Educacional, entre eles pode-se encontrar: Walter Gruen, 

Leona E. Tyler, O. Hobart Mowrer, E. G. Williamson, Cecil H. Patterson, Edward Shoben, 

Edward Shelden, Edward Glanz, R. L Millikem, M. B. Smith, e outros. Martins lembra que 

delinear uma linha filosófica para o estudo da Orientação Educacional não é uma tarefa 

plausível, pois cada teórico traz consigo marcas e tendências próprias de seu contexto 

histórico social. Todavia, alguns pontos são análogos: 

 

 

1º) A Orientação Educacional assiste ao educando nas suas escolhas, oferecendo 
condições de descoberta de si mesmo e, conseqüentemente, facilitando-lhes 
escolhas coerentes com suas capacidades pessoais. 
2º) A Orientação Educacional propicia ao educando as condições para o 
amadurecimento pessoal que lhe permita integrar-se socialmente em todos os 
aspectos. (MARTINS, 1984, p.29) 
 

 
Segundo essa compreensão a Orientação Educacional tem dois objetivos: a) 

permitir que o indivíduo tome decisões conscientes para seu futuro, considerando suas 

capacidades, e porque não dizer, limitações, colocando a pessoa no seu “lugar na 

sociedade”, para assumir o papel que estaria traçado pelas suas habilidades e vocações; e 

b) perceber que o aluno necessita “amadurecer” para se integrar na sociedade e isto só 

acontece com as orientações e as indicações de um adulto preparado. 
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Durante o primeiro Círculo de Estudos de Orientação Educacional8, foram 

delineadas e escolhidas algumas definições para a OE, propostas pelos participantes: 

 
 

1. A Orientação é a assistência prestada aos indivíduos a fim de que eles façam 
opções e ajustamentos inteligentes (Jones). 
2. É o processo cientificamente estruturado que consiste na integração entre 
Orientador e Orientando, a fim de que se desenvolva neste último a capacidade 
de racionalização no plano de conduto, isto é, de fazer opções conscientes e 
aceitar voluntariamente as responsabilidades decorrentes. 
3. Orientação Educacional, no sentido restrito, é um método pelo qual o 
Orientador Educacional ajuda o aluno, na escola, a tomar consciência de seus 
valores e dificuldades, bem como dos meios de explorá-los e superá-los, 
concretizado principalmente através do estudo, sua auto-realização em todas as 
suas estruturas e em todos os planos da vida – escolar, familiar, social e 
espiritual (M. J. Schimidt). 
4. Orientação Educacional se propõe a levar o adolescente a opções 
conscientes, baseadas no conhecimento racional dos fatos e situações, bem como 
na avaliação objetiva de seu próprio potencial, num processo de conscientização 
versus manipulação social caminhando gradativamente para a maturidade 
individual e social (Pimentel e Sigrist). 
5. A Orientação Educacional se destina a assistir o educando individualmente 
ou em grupo, no âmbito das escolas e sistemas escolares de nível médio e 
primário, visando ao desenvolvimento integrado os elementos que exercem 
influência em sua formação e preparando-o para o exercício de opções básicas 
(Lei nº 5.564/68 que provê sobre a profissão do Orientador Educacional). 
6. Constitui o objeto de Orientação Educacional a assistência ao educando, 
individualmente ou em grupo no âmbito do ensino de 1º e 2º graus, visando ao 
desenvolvimento integral e harmonioso da sua personalidade, ordenando e 
integrando os elementos que exercem influência em sua formação e preparando-
o para o exercício das opções básicas (Decreto nº 72.846/73 que regulamenta a 
Lei nº 5.564/68). 
7. A Orientação Educacional é uma ação em bases científicas, que visa a 
assistir o aluno no desenvolvimento integral da sua personalidade e em seu 
ajustamento pessoal e social (Enzo Azzi). 
8. A Orientação Educacional atua, mediante técnicas adequadas, no indivíduo, 
com fim específico de ajudá-lo a resolver os seus problemas de estudo e de 
ajustamento ao meio escolar e à vida social e de conduzi-lo à escolha adequada 
de cursos ou de profissões (Conselho de Orientação Educacional da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo). 
9. É o processo educacional organizado, permanente, inserido na escola, pelo 
qual todos os conhecimentos científicos sobre o educando e métodos técnicos 
educacionais são colocados a serviço da máxima da evolução e formação integral 

                                                 
8 O I Círculo de Estudos sobre Orientação Educacional foi realizado em Brasília, pelo MEC, em específico o 
Departamento de Ensino Médio, durante os dias 8, 9 e 10 de junho de 1976. Faziam parte de sua comissão: 
Coordenadora da Assessoria Técnica; Julcelina Friaça Teixeira; Coordenadora de Assuntos Pedagógicos: 
Ilma Passos Alencastro Veiga; Equipe técnica: Sonia Maria Ferreira (consultora); Amábile Pierroti e Rita 
Xavier Barreto (assessoras). Para o evento estavam convidados os seguintes departamentos e instituições: 
Departamentos do Ministério da Educação e Cultura (DEF, DAU e DSU), Associação de Orientação 
Educacional/DF, Federação Nacional de Orientadores Educacionais, Universidades de Brasília e a Fundação 
Educacional do Distrito Federal. O ministro da Educação e Cultura era Ney Aminthas de Barros Braga. 
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do educando, considerando este, em todos os seus aspectos, capaz de 
aperfeiçoamento e de realização (Victorino B. Miguel). 
10. Orientação Educacional é o trabalho conjugado de todos os membros de uma 
escola, coordenados por um orientador, junto ao educando, a fim de levá-lo a 
realizar-se da melhor forma possível e sob todos os aspectos, com base na sua 
realidade bio-psico-social, tendo em vista integrá-lo na sociedade com base em 
uma atividade profissional, para torná-lo um consciente, eficiente e responsável, 
(Imídio G. Nérici). (BRASIL, Relatório: I Círculo de Estudos sobre Orientação 
Educacional, 1976, pp. 27-28). 

 
Nota-se uma ênfase em afirmar que um dos objetivos da OE era levar o aluno a 

fazer escolhas “conscientes”, “inteligentes” e “responsáveis”, visando que ele realizasse 

com convicção e acerto as suas escolhas profissionais e sociais. Os conceitos expostos na 

legislação brasileira serão vistos no próximo tópico.  

 

 

 

1. 2 A implementação da Orientação Educacional no Brasil 

 
 
A primeira aparição da Orientação Educacional no Brasil ocorreu em 1924, no 

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, quando era feito um trabalho com o objetivo de 

selecionar e orientar os alunos matriculados naquela instituição. Esse tipo de orientação 

começou com o professor Roberto Mange (engenheiro suíço contratado pelo governo 

brasileiro) auxiliado por Henri Pieron e sua esposa. Anexada ao Liceu de Artes e Ofícios 

de São Paulo, Roberto Mange fundou a Escola Profissional de Mecânica que tinha o 

objetivo de aplicar novos métodos de ensino profissional. Esse ensino se tornaria um 

Centro de Formação do Pessoal Ferroviário, ligado por acordos estabelecidos com as 

principais estradas de São Paulo (Cia. Paulista, E. F. Sorocabana, São Paulo Railway e Cia. 

Mojiana), que enviariam anualmente dois aprendizes para estudar em São Paulo. Em 

decorrência desses acordos: 

 
 

Em 1930, sob a direção de Roberto Mange e de seu colaborador Ítalo Bologna, 
na Estrada de Ferro Sorocabana, inicia-se um serviço de sistematização de 
seleção, orientação e formação de aprendizes, que eram mantidos por aquela 
estrada de ferro junto às oficinas de Sorocabana, em São Paulo. Em 1934, 
observa-se a criação do Centro Ferroviário do Ensino de Seleção Profissional 
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(CFESP), centro ligado aos cursos mantidos pela estrada de ferro. (NÉRICI, 
1992, p.28) 

 

Pode-se dizer que o CFESP foi um pioneiro na orientação profissional no Brasil, 

utilizando a psicotécnica para realizar processos de seleção.  
O primeiro serviço de Orientação Profissional formal no Brasil surgiu em São 

Paulo no ano de 1931, implementado pelo professor Lourenço Filho. Esse serviço 

continuou na responsabilidade do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo sob 

a direção da professora Noemi Silveira Rudolfer9. Em 1933 foram instituídos cursos 

vocacionais, pelo Código do Estado de São Paulo, voltados para a educação escolar. 

Procurava-se orientar profissionalmente os alunos do ensino primário que estavam 

ingressando no colegial. 
Apesar de algumas escolas brasileiras terem uma prática, ainda que tímida, sobre 

Orientação Educacional, a primeira a instalar um Serviço de Orientação Educacional foi a 

Escola Amaro Cavalcanti10, em 1939, porém desde 1934 ela já utilizava métodos de 

orientação.  

Em 1938, o Instituto de Estudos Pedagógicos (INEP) criou em âmbito nacional 

uma subdivisão destinada à Orientação Educacional. Neste momento a Orientação 

Educacional não tinha delimitado suas funções, acreditava-se que ela era a “panacéia de 

todos os fracassos educativos”, tendo um cunho remediador e pragmático. A Orientação 

Educacional não possuía características específicas dentro do processo educacional, por 

isso continuava ligada à orientação pedagógica. Ainda com objetivos amplos, a Orientação 

Educacional estava destinada “ao conhecimento do aluno, à orientação profissional e à 

formação integral da personalidade como um todo. Os objetivos eram bem abrangentes, 

envolvendo atividades extracurriculares, o relacionamento entre pais e mestres e até o 

controle disciplinar” (NÉRICI, 1992, p.29). 
Em 1939, sob a égide do Estado Novo e com as preocupações sobre o trabalho, 

surgiu a necessidade de formação de mão-de-obra especializada para indústria. Assim o 

Governo Federal, representado por uma comissão interministerial, regulamentou o 

Decreto-lei nº 1.23811, de dois de maio de 1939 que tratava entre outros assuntos dos 

                                                 
9 Também foi professora catedrática de Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da USP (ANTUNES, 2002, s/p). 
10 Colégio inaugurado em 1874, a pedido de Dom Pedro II. Localizado no Rio de Janeiro, no bairro Largo do 
Machado. 
11 Este Decreto-lei teve como relator o professor Joaquim Faria Góes Filho. 
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cursos de aperfeiçoamento profissional. Depois de muitas experiências, principalmente 

voltadas para a área profissional, a expressão Orientação Educacional é oficializada no 

Brasil com o Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (Lei Orgânica do Ensino 

Industrial), que introduziu a Orientação Educacional no ensino secundário, estabelecendo 

em seus artigos que: 

 
 

Art. 50. Instituir-se-á, em cada escola industrial ou escola técnica, a orientação 
educacional, que busque, mediante a aplicação de processos pedagógicos 
adequados, e em face da personalidade de cada aluno, e de problemas, não só a 
necessária correção e encaminhamento, mas ainda a elevação das qualidades 
morais. 
Art. 51. Incumbe também à orientação educacional nas escolas industriais e 
escolas técnicas, promover, com o auxílio da direção escolar, a organização e o 
desenvolvimento, entre os alunos, de instituições escolares, tais como as 
cooperativas, as revistas e jornais, os clubes ou grêmios, criando, na vida dessas 
instituições, num regime de autonomia, as condições favoráveis à educação social 
dos escolares. 
Art. 52. Cabe ainda à orientação educacional valor no sentido de que o estudo e o 
descanso dos alunos decorram em termos da maior conveniência pedagógica. 

 

Vê-se nestes artigos a presença da Orientação Educacional nos cursos de escolas 

técnicas e industriais, além de ser de sua responsabilidade que o estudo e o descanso dos 

alunos fossem assegurados com “conveniência pedagógica”. Outras medidas semelhantes 

foram tomadas no ensino comercial (Decreto-lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943) e 

no ensino agrícola (Decreto-lei nº 9.693, de 20 de agosto de 1946). No entanto, a 

formulação mais clara sobre a Orientação Educacional estava na Lei Orgânica do Ensino 

Secundário (Decreto-lei nº 4.424, de nove de abril de 1942) ao decretar: 

 
 

Art. 80 – Far-se-á, nos estabelecimentos de ensino secundário, Orientação 
Educacional. 
Art. 81 – É função da Orientação Educacional, mediante a necessária 
observação, cooperar, no sentido de que cada aluno se encaminhe 
convenientemente nos estudos e na escolha de sua profissão, ministrando-lhe 
esclarecimentos e conselhos, sempre em entendimento com sua família. 
Art. 82 – Cabe ainda a Orientação Educacional cooperar com os professores no 
sentido da boa execução, por parte dos alunos, dos trabalhos escolares, buscar 
imprimir segurança e atividade aos trabalhos complementares e velar para que o 
estudo, a recreação e o descanso dos alunos decorram em condições de maior 
convivência pedagógica. 
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Sob a direção do psicólogo Emilio Mira Y. Lopes, surgiu em 1947 o Instituto de 

Seleção e Orientação Profissional (ISOP). A instituição localizada no Rio de Janeiro 

preocupava-se com as questões da orientação, oferecendo estudos, preparação de pessoal 

qualificado, instrumentos e padronização de testes.  
A partir da década de 1950 sentiu-se a necessidade de preparar melhor os 

profissionais da Orientação Educacional e discutir os aspectos da profissão no âmbito 

nacional, já que os manuais inspirados no educational guidance e na psychologie scolarie 

não atendiam a realidade brasileira.  

Em 1952 foi publicado o primeiro Manual de Trabalho dos Orientadores 

Nacionais, que pretendia conceituar as modalidades da Orientação Educacional. Nesse 

período foram realizados seminários e simpósios12 sob a supervisão da Campanha de 

Aperfeiçoamento do Ensino Secundário (CADES), na direção de Gildásio Amado13. 
A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB) fixou normas para a formação do orientador educacional de 

nível médio e primário. A partir desta lei verificou-se a falta de profissionais habilitados 

para o exercício da profissão, por isso em 1962 o Conselho Federal de Educação publicou 

o Parecer nº 79, que sugeriu exames de suficiências para beneficiar a formação e o registro 

de orientadores educacionais. Ainda em 1962 a Portaria nº 137 (06/06/1962) e o Parecer nº 

374 (Conselho Federal de Educação) previam, respectivamente, medidas de emergência 

como prova de suficiência para habilitar pessoal e fixação de um currículo mínimo para o 

Curso de Orientação Educacional. Com a Portaria nº 159 (14/06/1965), ficaria fixado que 

os Cursos de Orientação Educacional em nível superior teriam uma duração média anual 

de 810 horas.14 
Uma novidade acrescida pela Lei de 1961 referiu-se aos cursos de especialização 

ministrados nos Institutos de Educação. Além do curso de especialização de administrador 

                                                 
12 Os eventos realizados foram: I – Simpósio de Orientação Educacional, realizado em São Paulo, cujo tema 
foi “Implantação da Orientação Educacional nas Escolas Médias”, em 1957; II – Simpósio de Orientação 
Educacional, realizado em Porto Alegre, cujo tema foi “Organização e Estrutura da Orientação Educacional”, 
em 1958; I – Seminário de Orientação Educacional, em Nova Friburgo, cujo tema foi “Organização dos 
Programas dos Cursos de Orientação Educacional”, em 1959; II – Seminário de Orientação Educacional, em 
São Paulo, cujo tema foi “Formação do Orientador Educacional”, em 1960; III – Simpósio de Orientação 
Educacional, no Recife, cujo tema foi “A Orientação Educacional e a Escola”; Encontro de Supervisores dos 
Cursos de Orientação Educacional, realizado no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e no Recife, em 1962. 
(NÉRICI, 1977, p. 17). 
13 Em 1962, Gildásio Amado foi diretor da diretoria do Ensino Secundário, órgão do MEC, que procurava 
provisoriamente suprir as necessidades apresentadas pela lei de 1961. 
14 O Instituto de Educação do Rio de Janeiro abriu o primeiro curso para orientadores educacionais para o 
ensino primário em 1964, turma que se formou em dezembro de 1966. 
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escolar, já previsto na Lei Orgânica do Curso Normal, surgiram cursos de aperfeiçoamento, 

para que os institutos pudessem formar professores para o ensino normal (MIGUEL, 2000). 

Até então a formação necessária para o exercício da Orientação Educacional era 

mais básica. Normalmente os orientadores educacionais do curso ginasial e colegial eram 

licenciados em Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Ciências Sociais e Educação Física e para 

exercer a profissão no ensino primário, era necessário apenas um nível de especialização 

(uma próxima etapa do curso normal ou o de formação para professor primário) 

(GOLDEBERG, 1976, P. 98).  

A próxima medida legislativa sobre a Orientação Educacional se deu com a Lei 

nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que ao prever sobre o exercício da profissão do 

orientador educacional declarou: 

 
 

Art. 1º. – A Orientação Educacional se destina a assistir ao educando, 
individualmente ou em grupo, no âmbito das escolas e sistemas escolares de 
nível médio e primário visando ao desenvolvimento integral e harmonioso de sua 
personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em 
sua formação e preparando-o para o exercício das opções básicas. 
Art. 5º. – Constituem atribuições do orientador educacional, além do 
aconselhamento dos alunos e outros que lhe são peculiares, lecionar as 
disciplinas das áreas de Orientação Educacional. 

 

Quando esta lei se refere às “opções básicas” subentende-se que sejam as 

escolhas profissionais futuras, além das formas de conduta e desenvolvimento de um 

cidadão enquadrado na sociedade de um modo “integral e harmonioso”. 

Com o Parecer nº. 252/69, do Conselho Federal de Educação, o trabalho do 

pedagogo foi dividido em várias habilitações, algumas até dispensando formação docente. 

Havia um debate para a extinção do Curso Normal, encaminhando os futuros professores 

diretamente para o superior em Pedagogia. O parecer nº 252/69 veio formalizar o que já 

estava previsto na lei 5540/68, em seu artigo 30. Este dizia que “A formação de professores 

para o Ensino de 2º grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo de 

especialistas destinados para o trabalho de planejamento, supervisão, administração, 

inspeção e orientação, no âmbito das escolas e sistemas escolares far-se-á em nível 

superior”.  
A partir de então, o pedagogo teria cinco habilitações específicas: 1. Ensino das 

disciplinas e atividades práticas do curso normal; 2. Administração escolar; 3. Supervisão 
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escolar; 4. Inspeção escolar e 5. Orientação educacional. Este mesmo parecer, que firmava 

a Orientação Educacional como uma parte específica do curso de Pedagogia, não 

diferenciava a formação do orientador educacional para o 2º ou 1º grau. As disciplinas 

específicas obrigatórias para essa habilitação eram: Princípios e Métodos da Orientação 

Educacional, Orientação Vocacional e Medidas Educacionais e a prática nas atividades 

específicas, sob forma de Estágio Supervisionado. 
O coroamento da Orientação Educacional nas instituições escolares ocorreu com 

a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, quando essa lei instituiu a obrigatoriedade da 

orientação em seu art. 10, ao firmar que “Será instituída, obrigatoriamente, a Orientação 

Educacional, incluindo Aconselhamento Vocacional, em cooperação com os professores, a 

família e a comunidade”. 

Nesse ambiente a Lei 5.692/71 viria, para Ghiraldelli, em conformidade em muitos 

de seus aspectos com a Lei 4.024/61, e também com os interesses do Estado, tanto que ela 

não sofreu nenhum veto presidencial. Conforme o autor: 
 

A Lei 5.692/71 não significou uma ruptura completa com a Lei 4.024/61. De fato, 
o regime de 64 não veio para efetivar uma ruptura econômica com o regime 
anterior, mas veio para efetivar uma ruptura justamente para o favorecimento da 
continuidade do modelo econômico. A legislação não encontrou motivos para 
não refletir tal continuidade. De fato, a Lei 5.692/71 incorporou os objetivos 
gerais do ensino de 1º. e 2º. graus expostos nos “fins da educação” da Lei 
4.024/61. Tais objetivos diziam respeito à necessidade de “proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 
como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o 
exercício da cidadania” (1992, p. 181-182). 

 

Baumel (1983) fornece um quadro esquemático que sintetiza as orientações legais 

sobre a Orientação Educacional: 
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QUADRO 2 – DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO. 
Ato Legal Artigos Matéria essencial 

Lei Orgânica do 
Ensino Industrial – 
1942 

50 
51 
52 

- Instituição obrigatória da OE na escola industrial ou técnica, 
utilizando de processos adequados. 
- Funções generalizadas: assistências ao estudante, no estudo, 
recreação, órgãos extra-curriculares e descanso. 
- Objetivo da OE: adaptação profissional e social dos alunos. 

Lei Orgânica do 
Ensino Secundário – 
1942 

80 
81 
82 

- Semelhante à matéria acima indicada. 
- Inclui-se a função de “dar conselhos” aos alunos. 
- Inclui-se a cooperação de trabalho com a família. 

Lei Orgânica do 
Ensino Comercial – 
1943 

39 
40 
41 

- Acrescido o qualificativo de Orientação Profissional ao lado de 
Educacional. 
- Inclui-se a função de assistência aos assuntos ligados à saúde, à moral 
e à escolha ou preferências de profissão. 
- O trabalho da OE e OP deve ser articulado com os professores e 
família. 
- Semelhante à matéria antecedente. 

Lei Orgânica do 
Ensino Agrícola – 
1946 

45, 46 e47 - Semelhante no total à matéria antecedente. 

Lei 4024 – 1961 38 – v - Instituição obrigatória da OE e OV, em cooperação com a família, no 
ensino de grau médio. 

Lei 5692 – 1971 10 -   Instituição obrigatória da OE. 
- Inclusão do aconselhamento vocacional, em cooperação com 
professores, a família e a comunidade. 

Fonte: BAUMEL, 1983, p. 47. 
 

Para Oliveira (2002), as reformas educacionais de 1968 e 1971 foram processos 

de “consolidação hegemônica” que ocorreram em meio às divergências, antagonismos, 

embates e conciliações. Por isso estudar somente categorias e configurações estruturais, não 

deixa espaço para conhecer e estudar as características do período no que se refere à cultura 

brasileira. Assim, ele se contrapõe a Ghiraldelli, que acreditava numa “continuidade” das 

leis. Segundo Oliveira: 

 

 

 

Parece-me que é também negada a historicidade da elaboração da reforma 
educacional da ditadura quando se aponta a continuidade entre o texto das várias 
reformas aprovadas – Lei 5.540/68 e Lei 5.692/71 – e a ordem socioeconômica 
gestada a partir de 1964. Creio que é o mínimo que se espera de um regime que 
pretende ampliar e consolidar o seu domínio, e a política educacional é pedra de 
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toque nessa empreita. Dessa maneira, absurdo seria se não houvesse uma certa 
organicidade entre as reformas educacionais e o modelo econômico. Mas: é 
importante destacar que as “vitórias” encetadas pelo regime militar foram 
expressão de um período de extrema ebulição política e de uma profunda 
reorganização cultural no Brasil (p.65).  

 

Especificamente sobre o sistema educacional paranaense, Gonçalves enfoca: 

 
 

A lei 5692/71, embora traga a necessidade de mudanças estruturais no sistema 
educacional, parece vir ao encontro de uma tendência que já se desenhava na 
política educacional paranaense, como quando estabelece como um dos objetivos 
do ensino de 1º e 2º graus, em seu artigo 1º, a qualificação para o trabalho, além 
de “proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de 
suas potencialidade como elemento de auto-realização, [...] e preparo para o 
exercício consciente da cidadania”, ou ainda quando estabelece a necessidade de 
expansão do sistema de ensino, embora esta expansão parecesse mais 
confortável, politicamente, quando feita sem a pressão da lei, mas como 
realização do governo estadual. (2007, p. 23). 

 
 

Voltando à OE, a Lei nº 5.692/71 ampliou a atuação do orientador educacional, 

levando-o a um campo de ação mais integrado com os demais sujeitos escolares e à 

comunidade, ou seja, ele teve suas atividades voltadas para as relações interpessoais, além 

de ser o indicador das decisões profissionais do aluno. Por último, verifica-se o Decreto nº 

72.846, de 26 de setembro de 1973, que veio regulamentar a Lei nº 5.564/68, que previa o 

exercício da profissão de orientador educacional, como se viu no quadro esquemático 

apresentado.  
Além de ser obrigatória, a orientação deveria estar voltada também para o 

aconselhamento vocacional, ou seja, as formas de investigação de aptidões para 

determinados ramos profissionais deveriam ser ampliadas, até mesmo para atender as 

novas exigências dessa lei, que implantava mais fortemente o ensino profissionalizante nas 

escolas brasileiras.  

No quadro 3, vê-se como o decreto nº 72.846/73 definia o exercício da função de 

orientador educacional: 
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QUADRO 3 – DECRETO Nº 72.846/73 E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Privativo ao 
exercício da 
profissão de 
Orientador 
Educacional 

· Licenciados em Pedagogia, possuir diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino 
superior oficiais ou reconhecidos, com habilitação em Orientação Educacional. 

· Portar diploma ou certificado de orientador educacional de cursos de pós-graduação, de 
estabelecimentos oficiais, reconhecidos e credenciados pelo Conselho Federal de Educação, 
que poderiam ser licenciados de diferentes cursos superiores. 

· Diplomados em Orientação Educacional em escolas estrangeiras, desde que os títulos sejam 
revalidados na forma da legislação em vigor. 

Sobre o exercício 
da profissão de 

Orientador 
Educacional 

· É assegurado o direito de exercer a profissão de orientador educacional aos formandos que 
tenham ingressado antes da vigência da Lei nº 5.692/71, na forma do art. 63 da Lei nº 
4.024/61, em todo o ensino de 1º. e 2º. graus. Estes profissionais só podem exercer a 
profissão após: registrar diplomas ou certificados no Ministério da Educação e Cultura e 
registrar-se profissionalmente no órgão competente do Ministério da Educação e da Cultura.  

Atribuições 
privativas do 
Orientador 
Educacional 

· Planejar e coordenar a implementação e funcionamento do Serviço de Orientação 
Educacional em relação à escola e a comunidade, ou dos órgãos do Serviço Público Federal, 
Estadual, Municipal e Autárquico; das Sociedades de Economia Mista, Empresas Estatais, 
Paraestatais e Privadas. 

· Coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando-o ao processo educativo 
global. 

· Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades do educando. 
· Coordenar o processo de informação educacional e profissional com vistas à Orientação 

Educacional. 
· Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento global 

do educando. 
· Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros 

especialistas aqueles que exigirem assistência especial. 
· Coordenar o acompanhamento pós-escolar. 
· Ministrar disciplinas de Teoria e Prática da Orientação Educacional, satisfeitas as exigências 

da legislação específica do ensino. 
· Supervisionar estágios na área de Orientação Educacional. 
· Emitir pareceres sobre matéria concernente a Orientação Educacional.  

Outras 
atribuições do 

Orientador 
Educacional 

· Participar no processo de identificação das características básicas da comunidade. 
· Participar do processo de caracterização da clientela escolar. 
· Participar no processo de elaboração do currículo pleno da escola. 
· Participar na composição, caracterização e acompanhamento de turmas e grupos. 
· Participar no processo de avaliação e recuperação de alunos. 
· Participar no processo de encaminhamento e acompanhamento de alunos e estagiários. 
· Participar no processo de integração escola-família-comunidade. 
· Realizar estudos e pesquisas na área de Orientação Educacional. 

 

Muitas eram as funções do orientador educacional. Primeiramente não poderia ser 

qualquer pedagogo, mas sim um especializado na área e que tivesse seu diploma registrado 

no Ministério da Educação e Cultura ou um licenciado com especialização em Orientação 

Educacional. Ele era o responsável por informar os alunos sobre as diversas profissões 

existentes, sondar os interesses e aptidões, indicar o caminho do futuro trabalhador, ou 

seja, do aluno que estava prestes a escolher uma profissão para exercer na sociedade. O 

orientador escolar poderia realizar aconselhamentos, organizar o Serviço de Orientação 

Educacional de sua escola e ministrar aulas relacionadas com a Teoria e Prática da 
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Orientação Educacional, dessa forma também exercendo o papel de professor. E ainda 

participaria de vários processos ocorridos dentro e fora do ambiente escolar, tendo a função 

de integrar aluno–professor–escola–família–comunidade. A missão do orientador 

educacional era das mais amplas, tendo muitas responsabilidades e por isso necessitando 

de organização para executá-las.  

Desta forma, ao analisar a legislação, têm-se em foco as leis como práticas 

ordenadoras das relações sociais, levando em conta seu caráter histórico e político, bem 

como os sujeitos responsáveis por essa intervenção social (FARIA FILHO, 1998, p. 111), 

neste caso, o orientador educacional. 

Conhecidas as aparições legais da Orientação Educacional no Brasil e a função 

dos orientadores educacionais, passa-se para o próximo capítulo que trata como o Colégio 

Estadual do Paraná atendeu as orientações da legislação vigente entre os anos de 1968 a 

1975. Ou seja, como ele, representado pelo SOE, colocou em regimentos e outros 

documentos legais as funções e objetivos da Orientação Educacional. Trata-se de uma 

análise mais pontual das definições e aproximações com a Lei de 1971. 
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CAPÍTULO 2 
 

UM LOCAL PARA SE ORIENTAR: 
A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NO COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ (1968-1975) 
 

 

2.1 Colégio Estadual do Paraná: funções do Serviço de Orientação 

Educacional 

 
 

O Licêo de Coritiba (atual CEP) foi criado pela Lei nº 33 de março de 1846, da 

Assembléia Legislativa de São Paulo, pelo então presidente Manuel da Fonseca Lima e 

Silva, posteriormente seu nome foi mudado para Liceu Paranaense. Com a Lei Provincial 

nº 456 de 12 de abril de 1876, o Liceu passou a ser denominado Instituto Paranaense e pelo 

Decreto Estadual nº 3 de 18 de março de 1892 teve a denominação de Ginásio Paranaense, 

sendo equiparado ao Ginásio Nacional (Colégio Pedro II). 
A Lei Orgânica nº 8.659 de 5 de agosto de 1911 tornou não oficial o ensino 

secundário e superior no Brasil, no entanto, o Ginásio Paranaense não interrompeu suas 

atividades letivas, que voltaram a fazer parte do regime oficial federal pelo Decreto nº 

11.530, de 18 de março de 1915. 

Em 1918 o Ginásio Paranaense passou a oferecer ensino em regime de internato e 

externato, sob administração única, e por isso passou a se chamar Ginásio Paranaense 

Externato e Internato, voltando em 1942 à denominação de Ginásio Paranaense15.  

 

                                                 
15 Mudança provocada pelo Decreto Lei nº 4.244 de 9 de abril de 1942, em consonância com o Decreto Lei nº 
4.245 e com o Decreto Estadual nº 614 de 10 de junho de 1942. 
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FOTO 1 - Fanfarra e grupo de ciclistas do Gymnásio Paranaense, década de 
1930. Acervo Colégio Estadual do Paraná. Mesmo antes da construção do atual 
prédio do Colégio Estadual do Paraná, havia-se uma ostentação de organização 
e inclusão de atividades complementares. A antiga fanfarra dá lugar atualmente 
a uma banda musical que se caracteriza como atividade extracurricular. Nesta 
foto encontra-se somente a presença de alunos, devidamente uniformizados, 
para uma apresentação. Com maior descontração, numa posição de 
telespectadores vê-se ao fundo esquerdo um grupo de alunos observando a 
movimentação, numa posição mais recuada e descontraída (abaixados, de 
braços cruzados, etc.) 16. 

 

Recebeu o nome de Colégio Estadual do Paraná pelo Decreto Estadual nº 1.859, 

de 25 de março de 1943, estando ainda sob as diretrizes do Colégio Pedro II. Somente em 

1962 (Lei estadual nº 170, de 12 de dezembro), é que o Colégio Estadual do Paraná passou 

a ser órgão da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC), adquirindo autonomia 

administrativa e financeira em 1964. Porém, com a Lei Estadual nº 6.636, de 29 de 

novembro de 1974, passou a atuar em regime especial, com autonomia relativa, pois ficou 

subordinado hierárquica, técnica e administrativamente a direção da SEEC17. 

 

 

                                                 
16 As fotografias utilizadas não têm o objetivo de se tornar uma mera ilustração, como critica Ulpiano (2003). 
Apesar de não ser feita uma discussão sobre elas no corpo do texto, as fotos vêem complementar a escrita 
como uma fonte a mais. Cada imagem possui uma legenda e nela estão contidas as informações que mantém 
relação direta e interligada com as idéias expressas no texto. 
17 Para saber mais sobre a história do Colégio Estadual do Paraná ver: STRAUBE, E. C. Do Licêo de 
Coritiba ao Colégio Estadual do Paraná: 1846-1993. Curitiba: Instituto de Desenvolvimento Educacional 
do Paraná, 1993. 
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FOTO 2 - Fachada do Colégio Estadual do Paraná, década de 1960. Acervo 
Ernani Costa Straube. O prédio recém inaugurado se destacava na paisagem de 
Curitiba nas décadas de 1950 e 1960 como um projeto inovador. Muitas fotos 
foram tiradas nessa época, registrando desde a compra do terreno (antiga 
Chácara da Glória ou da Nhá Laura), sua fundação, construção e inauguração 
(décadas de 1940 e 1950). 

 
 

Não era somente a arquitetura escolar, esse espaço escolar, que transmitia uma 

suntuosidade e uma “preocupação” em ostentar um ensino de alto apreço18. Os fins 

presentes em regulamentos denunciavam os objetivos que o colégio pretendia promover 

através de sua organização (material, administrativa e pessoal). Isto aparece no 

regulamento do CEP apresentado à Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e 

Cultura do Estado Paraná, em março de 1967, quando foram apresentadas as finalidades do 

Colégio, como observado abaixo: 

 
 

Art. 2º - O Colégio Estadual do Paraná, instituição oficial de ensino, tem por 
finalidade promover: 

                                                 
18 A área total do CEP em 1970 era de 40.000 m², com uma área construída de 18.968 m². Possuía 52 salas de 
aula, totalizando 1924 lugares para alunos, além de 23 sanitários, pavilhão de esportes e dependências para 
atletismo, cine teatro, piscinas, cantina, gabinete dentário, salas especiais (Datilografia, Desenho, Tipografia, 
Artes Industriais, Corte e Costura e Economia Doméstica), laboratórios (Física, Biologia, Ciências e 
Eletrônica), observatório metereológico, salas pedagógicas (coordenação, sala de Português, sala de Francês, 
sala de Inglês e audiovisual com laboratório fotográfico), circuito fechado de tv, FEMUCI (Feira Municipal 
de Ciências) e FNAC (Feira Nacional de Arte Colegial). (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Anuário 
Estatístico do CEP. 1970, s/p). 



 30

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do 
Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 
c) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 
d) o desenvolvimento da personalidade humana e a sua participação na obra do 

bem comum; 
e) a preparação humanística geral que possa servir de base a estudos 

especializados. 
f) o aparelhamento do indivíduo para o domínio dos recursos científicos e 

tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as 
dificuldades do meio; 

g) a condenação a quaisquer preconceitos de classe, religião ou raça; 
h) a preservação e expansão do patrimônio cultural; 
i) o incentivo à pesquisa entre os membros do corpo docente. (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, 1967, P.1). 
 
 

 
FOTO 3 - Tomada aérea da região onde está localizado o complexo do Colégio 
Estadual do Paraná, junho de 1966, foto Cindacta II. Acervo Ernani Costa 
Straube. Nesta foto verifica-se que o Observatório Astronômico do colégio 
ainda não tinha sido construído, o que o foi anos depois no gramado ao lado 
esquerdo do prédio principal. Ocupando um quarteirão inteiro o CEP destacava 
sua grandiosidade. Além de estar localizado na região central de Curitiba, à sua 
direita encontra-se o Passeio Público e a Casa do Universitário da UFPR. 

 

 

Ano de 1967. Interessante notar que não obstante o período histórico, lembrando 

que o Brasil passava pela Ditadura Militar e que caminhava para o ponto de maior 

repressão (1968 e o AI-5), a documentação escolar fala em “pessoa humana”, “cidadão”, 

“condenação a quaisquer preconceitos de classe, religião ou raça” e “respeito às dignidades 
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e às liberdades fundamentais do homem”, ainda que ressaltando a necessidade de fortalecer 

a unidade nacional e a solidariedade internacional. Liberdade ou censura? Efetividade ou 

projeção de anseios? Tem-se, sim, uma necessidade de transmitir, ao menos no papel, a 

idéia de uma “escola exemplar”, que prepara o aluno para ser um cidadão consciente de 

seus direitos e deveres. Um aluno-cidadão que é privilegiado por condições favoráveis 

(“dignidade”, “liberdade”, acesso e domínio do conhecimento, etc.), mas que precisa ser 

compromissado com o bem maior da sociedade, do Estado, em que vive.  

Não foi só lembrado o aluno. O professor aparece sendo incentivado à pesquisa. 

Encontrou-se durante o levantamento de fontes no Arquivo do CEP, documentos que 

revelavam a oferta de curso de especialização e aperfeiçoamento para o corpo docente do 

colégio. O que não cabe ser descrito aqui, por não ser objetivo deste trabalho, mas sim 

apontado para ilustrar a organização que o colégio oferecia.  

Com tantas ações, tentativas e justificativas do CEP para ser um colégio modelar, 

e principalmente pela sua organização estrutural e pessoal, não é de causar estranheza que 

mesmo antes da exigência da Lei nº 5.692/71 de que todos os estabelecimentos 

educacionais tivessem um serviço de Orientação Educacional, o CEP já contava com esse 

atendimento. O Parecer nº 205/69 do Conselho Estadual de Educação, que aprovou o 

Regimento Escolar do CEP, regulamentou que o Departamento de Docência passaria a se 

chamar Departamento Educacional19, responsável pela organização didático-pedagógica do 

Colégio. Para bem desempenhar suas funções estava dividido em: a) Diretor de 

Departamento; b) Assessoria de Planejamento, Pesquisa e Avaliação; c) Divisão de 

Orientação Técnico-Pedagógica, Orientação Educativa e Vocacional, Educação Física e 

Desportos, Docência; e d) Serviços Gerais.  
Sobre a Orientação Educativa e Vocacional, o anteprojeto de Regimento Escolar 

previa em seu art. 27 que esta seria responsável por:  

 
 

Entrosamento com Associação de Pais e Professores; organização de testes para 
orientação vocacional–profissional entrosada com a secção de formação especial 
da Divisão de Orientação Técnico-Pedagógica; cursos, palestras e conferências 
por especialistas nas áreas de educação sexual, higiene e educação sanitária, 

                                                 
19 Decorrente do processo de implementação da Lei nº 5.692/71 houve mudanças nas nomenclaturas dos 
setores educacionais do CEP. A Divisão Educacional passou a ser chamada, a partir de 29 de junho de 1973, 
de Departamento Educacional. Em alguns documentos a Orientação Educacional aparece sob o nome de 
Coordenação de Orientação Educacional, no entanto optou-se por padronizar sua referência com a 
nomenclatura Serviço de Orientação Educacional (SOE), também presente em muitos dos documentos. 
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etiqueta, relações humanas, dinâmica de grupo (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ, Anteprojeto Regimento, s/d20). 

 

Dentre os documentos localizados o Regulamento de 1967 é um dos mais 

completos sobre o SOE, nele encontram-se dezesseis ações que competiam à Orientação 

Educacional do Colégio, são elas: 

 

 

a) coordenar, orientar e fiscalizar atividades educativas do Colégio, sempre em 
termos democráticos, para permitir a liberdade de ação executiva dos 
orientadores e dos auxiliares; 

b) manter fichário atualizado, das atividades da Coordenação; 
c) fazer levantamento da freqüência dos componentes do setor; 
d) orientar os aspectos prático-educativos; 
e) organizar palestras, seminários, cursos de aproveitamento e de 

especialização de orientadores educacionais; 
f) coletar e sistematizar dados que permitam o estudo individual dos alunos; 
g) desenvolver a compreensão do valor e do respeito à pessoa humana; 
h) despertar a consciência da liberdade, o respeito pelas diferenças individuais, 

o sentimento da responsabilidade e a confiança dos meios pacíficos para 
encaminhamento e solução dos problemas humanos e, confiança no poder da 
inteligência; 

i) levar os alunos à compreensão dos mais altos valores da vida social; 
j) reunir dados através dos quais possam os alunos ser esclarecidos quanto às 

oportunidades de preparação geral e específica para o trabalho; 
k) assessorar os órgãos do Estabelecimento nos assuntos de sua especialidade; 
l) reunir, manter atualizados e estudar dados referentes à assiduidade e 

escolaridade dos educandos, alertando-os e aconselhando-os, bem como os 
seus responsáveis, sempre que houver motivos que recomendem a medida; 

m) acompanhar a vida escolar dos alunos, dando-lhes assistência moral, 
espiritual e material sempre que o discente apresentar problemas; 

n) assistir os Diretores Auxiliares na solução dos problemas disciplinares, seja 
individuais ou coletivos; 

o) auxiliar a Direção sempre que houver necessidade extraordinária de 
comunicação com os alunos; 

p) compilar e fornecer à Direção dados concretos sobre a eficiência do ensino 
ministrado pelo corpo docente, bem como o aproveitamento dos alunos 
(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1967, p.11). 

 

Novamente se observa na documentação uma tentativa de demonstrar 

preocupação em realizar um trabalho onde a “democracia”, a “liberdade”, os “os mais altos 

valores da vida social”, o “respeito” e a “confiança em meios pacíficos” prevalecessem. O 

intuito de transformar o aluno em um cidadão “consciente e confiante no poder da 

                                                 
20 O documento não está datado, no entanto justifica-se sua utilização aqui por estar arquivado dentro de uma 
pasta com a especificação dos anos 1972-1975. 
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inteligência” aparece em mais de uma das ações propostas pela Orientação Educacional. 

Talvez na tentativa de afirmar e comprovar a eficiência do ensino oferecido pelo CEP. 

Eficiência essa que deveria, inclusive, ser compilada e registrada em “dados concretos” 

(que poderiam ser gráficos ou fichários de alunos) para serem apresentados à Direção do 

Colégio. Verifica-se a ênfase em coletar e ordenar dados, tanto para a organização do 

trabalho como para exposição de resultados dos mesmos. 

Enquanto o SOE procurava apresentar aos alunos uma relativa liberdade de 

atuação, o próprio grupo desejava essa autonomia. A primeira ação revela uma tática desse 

departamento. Ainda que, cumprindo uma exigência legal de organizar a OE de maneira a 

atender outras necessidades educativas, o grupo se afirma como desejoso de uma 

“liberdade de ação executiva dos orientadores e dos auxiliares”, demonstrando, suas 

formas de atuação às vezes dependentes, cooperativas ou desprendidas das ordens da 

Direção do Colégio. 

A assistência ao aluno era outro ponto a ser tratado. Ela poderia ser moral 

(através de reuniões, conversas ou palestras), religiosa21, ou material. Por este motivo, a 

Orientação Educacional do CEP deveria estar diretamente ligada a outro departamento que 

se destacava pela sua atuação direta com os alunos. A Secção de Assistência Escolar, assim 

denominada em 1967, fazia parte da Divisão Administrativa22 do Colégio e possuía as 

seguintes finalidades de trabalho: 

 

 

Art. 49º - À Secção de Assistência Escolar, compete: 
a) assegurar ao aluno carente de recurso, condições de eficiência escolar;  
b) promover em cooperação com outros órgãos, bem como orientar, fiscalizar e 

estimular serviços de assistência escolar; 
c) assistir aos alunos comprovadamente necessitados sob forma de lanches, 

material escolar, uniformes, transporte, assistência médica e dentária, de 
acordo com as normas estabelecidas; 

d) manter contato permanente com a Divisão Educacional e outros setores do 
Colégio, no que diz respeito ao atendimento dos alunos; 

e) manter fichário cadastral de todos os alunos assistidos. (COLÉGIO 
ESTADUAL DO PARANÁ, 1967, p.15).  

 

                                                 
21 Mais tarde em 1972, o CEP ofereceria a possibilidade os alunos participarem de atividades envolvendo o 
Ensino Religioso, com carga de 90h, sendo de matrícula facultativa do aluno (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ, Implantação da Reforma de Ensino, 1972, p. 5). 
22 Faziam parte da Divisão Administrativa do CEP: Secção de Expediente e Pessoal, Secção de Contabilidade 
e Patrimônio; Secção de Comunicação e Mecanografia; Secção de Assistência Escolar; Seção de Arquivo e 
Documentação; e Seção de Portaria e Zeladoria. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1967, p. 13).  
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A Seção de Assistência Escolar (SAE), trabalhava lado a lado com o Serviço de 

Orientação Escolar. Mesmo o CEP tendo uma auto-representação de uma escola modelar 

(na fala das pessoas entrevistadas e em fontes impressas), freqüentada por pessoas da alta 

sociedade curitibana, era manifesta a necessidade de atender os alunos não abonados, ou 

“carentes” e “necessitados” como a própria documentação sugeria. O auxílio dado a esses 

alunos era de alimentação, material escolar, transporte e assistência médica. Todas essas 

medidas eram voltadas para tentar fazer com que o discente permanecesse freqüentando as 

aulas, indiferente de sua condição social ou profissional (visto que muitos dos alunos eram 

jovens trabalhadores). Havia uma “invasão” da privacidade do aluno para que ele chegasse 

a conseguir ser beneficiado pela SAE. Sua vida familiar, financeira e social era verificada e 

reputada como “necessitada” ou não. Conta o ex-diretor do CEP, que: 

 
 

A Assistência Escolar, junto com a Orientação Educativa, fazia uma verificação, 
com a pessoa. Pedia naturalmente documentações, etc, para depois encaminhar 
para o diretor, para o diretor autorizar que o aluno tivesse acesso ao uniforme e 
até em alguns casos à jantares, ou uma refeição. (...) Eu lembro, por exemplo, de 
um rapaz que veio com a informação positiva, mas pelo sobrenome eu estranhei, 
porque era de uma família das famílias ricas aqui de Curitiba. Eu então não 
concordei com isso e mandei chamar o rapaz, porque embora a Orientação 
Educativa tivesse dado favorável, eu achei que devia ter alguma coisa errada. E 
na verdade não havia nada de errado. O rapaz veio e conversou comigo, disse 
que tinha se afastado da família, que estava morando sozinho e que estava 
passando por uma fase difícil na vida. Então eu deferi e dei o que ele precisava 
que era alimentação antes... que era uma sopa. Eu fiz um pequeno restaurante ao 
lado da cantina, um restaurantezinho que antigamente era uma outra dependência 
do colégio.23   

 

Neste caso, o aluno precisou contar algo de sua vida privada para ser beneficiado 

na esfera do público. Sua história de desentendimento familiar foi ouvida para então ser 

considerada “positiva” para usufruir de uma pequena refeição noturna. A princípio o 

sobrenome do rapaz era o impeditivo. Afinal, vindo de uma família das “famílias ricas aqui 

de Curitiba”, parecia errado o parecer do SOE, que dentro da hierarquia administrativa do 

colégio precisava do aval da direção. Numa relação de contradição, a direção geral do 

colégio não concordou com o parecer do SOE e foi buscar informações mais precisas – o 

que foi resolvido na conversa com o aluno. Enfim, é liberada a refeição, não só para esse 

                                                 
23 Entrevista concedida a Nadia Gaiofatto Gonçalves. Curitiba, 2007. 
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menino como para outros tantos que utilizavam o “restaurantezinho” para se alimentar 

depois de um dia de trabalho.  

Sobre a Assistência no Brasil, uma das medidas conhecidas de Assistência à 

infância foi a LBA (Legião Brasileira de Assistência), criada em 1942, com o objetivo de 

atender as famílias dos convocados na II Guerra Mundial. Em 1945, com o fim da guerra, a 

LBA assume medidas de assistência à infância e à maternidade, objetivo justificado pelos 

problemas que a “criança brasileira” passava com relação a economia, saúde e educação. 

Segundo Rizzini (1995), com a chegada dos anos de 1960 o paternalismo na assistência 

passou a sofrer perseguições por causa das metas “desenvolvimentistas” do governo 

militar. Por isso em 1967 a LBA, na pessoa da primeira dama Yolanda da Costa e Silva, 

expressa que sua política assistencial era desenvolvimentista e que evitava a “política 

paternalista absoluta” (p. 293).                                                                                                                                                                                                                

Diante disto, lembra-se das considerações de Rizzini ao afirmar que “A história 

da assistência pública está intimamente inserida ao contexto político e econômico de cada 

época. Como vimos, industrialização, povoamento-imigração, melhoria da raça, defesa 

nacional, segurança nacional são tópicos que tiveram influência direta sobre as políticas 

públicas dirigidas ao menor” (p.298). 

Num tempo onde a profissionalização era promovida pela lei e pelas ações 

educativas, era de fundamental relevância conseguir manter na escola esse aluno 

trabalhador, que na maioria dos casos freqüentava um dos cursos profissionalizantes do 

CEP.  

Em conformidade com a entrevista do ex-diretor, a ex-orientadora educacional 

comenta sobre a assistência realizada, que 

 
O que eu lembro e que existe até hoje, é que quando o aluno saía da casa, e que 
tinha alunos muito finos aqui, com o uniforme impecável, e era uniforme de 
tergal de lã, coisa cara, era doado pra orientação, era doada a camisetinha branca 
de Educação Física que hoje é o uniforme de sala de aula, para atender carentes 
no ano seguinte. Inclusive agasalho, porque eles usavam uma blusinha azul 
marinho de decote em v. Eles usavam outro agasalho que de um lado era 
shantung para dia de chuva e aveludado por dentro e ele podia usar dos dois 
lados. Isso era doado, como também alunos mais abastados doavam os livros 
para orientação para atender alunos, só que ela não dava para o aluno carente, ela 
emprestava o livro e acompanhava o ano todo e ele tinha que devolver em 
ordem. E funcionou durante muito tempo. 
Na época não tinha merenda. A merenda veio nos anos 80 e causou escândalo no 
colégio. Olha! O Colégio Estadual tem merenda! Pois e daí? A noite tinha vem o 
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aluno empregado e sempre tinha uma sopinha, mas aquela sopinha era coisa do 
colégio. (...) Às vezes tinha falta de recurso, mas se suprimia.24  

 

 

 
FOTO 4 - Cantina do Colégio Estadual do Paraná. 1968. Acervo Ernani Straube. Local 
onde os alunos faziam suas refeições noturnas. Foi chamado por professores e alunos de 
“restaurantezinho”, ficava numa parte reservada da cozinha, separado inclusive por muretas 
e uma pequena grade ao seu redor. Aparentando higiene e organização, na foto podem-se 
enxergar nove mesas (o que talvez seja apenas uma visão parcial da cantina), com uma 
pequena toalha e saleiros postos, contando com cerca de duas banquetas para cada mesa. 
Tendo em conta o tamanho do colégio e a quantidade de alunos (mesmo que o visível na 
foto fosse a metade do ambiente), ainda seria um espaço pequeno na proporção de pessoas 
que freqüentavam o colégio, o que denota que o número de atendimentos a alunos 
desfavorecidos não era tão grande em relação ao fornecimento de alimentação. 

 

 

Abri-se um parêntese para ressaltar como a referência ao “hoje” é evidente nas 

fontes orais, ou seja, como é feito um duplo caminho entre o passado e o presente. Não 

esquecendo que “A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. 

A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória 

também sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela 

está sendo expressa.” (POLLACK, 1992, p.4). Assim, muito do que foi lembrado nas 

entrevistas, tem relação com o momento atual da vida, gerando uma determinada memória. 

                                                 
24 Entrevista concedida a Alicia Mariani Lucio Landes da Silva. Curitiba, 2007. 
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São fatos selecionados para se falar, que marcaram de uma forma ou outra a vida de cada 

um dos entrevistados. Como a ex-orientadora, apesar de aposentada, ainda trabalha com 

alunos num projeto de aulas complementares, sua relação com os adolescentes e com o 

ambiente escolar ainda é forte e presente. 

Voltando a enumerar as funções da OE. Encontra-se um outro documento, 

também Regimento Interno não datado (mas que provavelmente seja do ano de 197525) que 

fornece em seu art. 11 a informação de que “Cabe a Secção de Orientação Educacional a 

coordenação, o planejamento, o controle e a avaliação das atividades de Orientação 

Educacional, vital e profissional do educando, bem como as ligadas à integração 

escola/família/comunidade”. 
Na construção do Plano Curricular de 1972 do CEP, o quarto ponto a ser 

discutido foi o Serviço de Orientação Educacional. Ao descrever o que é Orientação 

Educacional, o Plano Curricular se ateve a conceituar o termo por meio de autores como 

Maria de Lourdes Souza Pereira, Maria Amélia Azevedo Goldberg e Oswaldo de Barros 

Santos. Baseado na visão desses autores entendia-se a orientação escolar como um método 

pelo qual se ajuda o aluno (na escola) a tomar “consciência” de seus valores e dificuldades, 

explorando-os e superando-os para chegar numa auto-realização nos planos da “vida 

escolar, familiar, social e espiritual”, realizando opções e “ajustamentos inteligentes”. 

Enfatizava-se a importância de diferenciar o trabalho da Orientação Educacional (voltado 

para o atendimento ao aluno) da orientação pedagógica ou didática (que atendia os 

professores). 

Acreditava-se que a ajuda ao aluno se dava mediante princípios e normas, por 

meio de técnicas específicas. Os dados fornecidos e interpretados serviriam de informação 

ao corpo docente e à direção do colégio para conhecer as necessidades e possibilidades dos 

alunos.  

Questões como envolvimento e escolhas conscientes foram abordadas com 

freqüência, demonstrando a preocupação de conduzir os alunos a uma vida harmoniosa, 

que seria o encaixe profissional do futuro trabalhador na sociedade.  

As leis, as normas e os decretos estavam impostos. Mas de que maneira a escola 

iria atuar para atender às exigências? Seria tarefa da equipe de orientadores educacionais 

preparar estratégias de atuação para fazer cumprir suas atribuições.  

                                                 
25 O documento não possui datação, porém estava arquivado dentro de uma pasta com a especificação dos 
anos 1972-1975. 
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A seguir, são acompanhados os projetos e estratégias de atuação do Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) do CEP no período entre 1968 a 1975, recorte que já foi 

justificado, para compreender como o Colégio lidou com as determinações da Lei nº 

5.692/71 no tocante a organização, função e ações deste departamento.  

 

 

 

2.2 Antes da Lei 5.692/71: principais atividades da Orientação 

Educacional 

 
 

Antes de analisar o recorte temporal deste trabalho e seus objetivos específicos, 

apresentou-se a necessidade de buscar informações no arquivo do colégio, para maior 

compreensão da organização desse departamento (SOE) dentro do ambiente escolar. Sabe-

se que na legislação brasileira a Orientação Educacional aparece pela primeira vez em 

1942 com o Decreto-lei nº 4.073, mas quando a Orientação Educacional aparece na 

documentação do CEP? Foi uma indagação presente. No entanto, as buscas não foram tão 

esclarecedoras como o esperado. Não se encontrou um documento que anunciasse a 

inauguração desse departamento.26 A primeira citação à Orientação Educacional é de 1953, 

quando um Regimento Interno explanava as finalidades do Departamento de Orientação 

Educativa. Seguem abaixo as idéias do Regimento de 1953: 

 

 

Art. 202º - O Departamento de Orientação Educacional terá por fim: 
a) cooperar no sentido de que cada aluno se encaminhe convenientemente 
nos estudos, através de esclarecimentos e conselhos; 
b) cooperar com os professores no sentido da boa execução dos trabalhos 
escolares por parte dos alunos; 
c) superintender a disciplina dos alunos no Colégio; 
d) organizar as turmas de alunos: 1- com 35 no máximo e 10 no mínimo; 2- 
separadas quanto ao sexo, permitindo excepcionalmente turmas mistas; 3- 
homogêneas, tanto quanto possível, sob o ponto de vista didático; 

                                                 
26 Durante a pesquisa o Arquivo Escolar do Colégio Estadual do Paraná estava passando por diversas 
modificações: suas instalações estavam sendo mudadas e muitos documentos passavam por processo de 
higienização. As informações aqui citadas são frutos do que foi possível pesquisar. Porém, como a instalação 
do SOE não era objetivo central deste texto, acredito que as fontes aqui utilizadas só venham a enriquecer 
este trabalho. 
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e) velar para que o estudo, recreação e descanso dos alunos decorram em 
condições de conveniência pedagógica; 
f) cooperar com o aluno para a escolha de sua profissão. 
Parágrafo único: para consecução de seus objetivos, o Departamento de 
Orientação Educacional recorrerá a cooperação da família do discente, da 
direção e dos docentes, bem como instituirá o regime de professores conselheiros 
de turmas. 
Art. 203º - O pessoal técnico auxiliar do Departamento de Orientação 
Educacional será escolhido entre os que possuírem cursos de especialização e 
habilitação legal para a função de orientador educacional27, cabendo a direção do 
serviço para as alunas a uma orientadora educacional. 
Art. 204º - O Ensino religioso cooperará com o Departamento de Orientação 
Educacional na consecução das finalidades deste. 
Art. 205º - Cooperarão também com o Departamento de Orientação 
Educacional os Escoteiros e as Bandeirantes. 
Art. 206º - Ficarão subordinados ao Departamento de Orientação Educacional: 1) 
orientadores educacionais; 2) auxiliares de escritório; 3) datilógrafos; 4) 
inspetores de alunos; 5) serventes. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 
1953, PP. 43-44 – grifo meu). 

 

Neste trecho do regimento escolar de 1953, observam-se as intenções da OE que 

já começavam a ser desenhadas. Objetivos, estratégias, táticas e relações de poder entre os 

sujeitos estavam se encaminhando para o que na década de 1970 apareceria mais visível. 

Mesmo não citando abertamente as leis de 1942 (para o Ensino Industrial e para o Ensino 

Secundário) percebe-se a tentativa de executá-las quando as palavras “recreação, descanso, 

e conselhos” aparecem como finalidades do Departamento de Orientação Educacional. 

Outra questão a ser destacada é quantidade de vezes que o verbo cooperar aparece como 

um objetivo a ser alcançado e como forma agregadora de diferentes participantes do 

ambiente educativo (família, direção e professores). 

Onze anos depois, ou seja, em documentação de 1964, quando o SOE se chamava 

Orientação Educativa, encontrou-se um registro redigido por Ruth Compiani sobre o 

currículo das classes integrais. Nele verificaram-se as seguintes asserções: 

 
 

Respeito à personalidade do educando como ser humano em evolução cheio de 
dúvidas e imprecisões, vivendo a fase problemática da adolescência e que 
necessita de ajuda para atingir a maturidade característica do adulto ajustado nas 
diferentes esferas da vida. Aqui a Orientação Educativa tem relevante papel 
não só para procurar melhor conhecer cada aluno, como também para discutir 
com os professores a melhor forma de ajudar cada um a vencer os obstáculos que 
se antepõe a sua pela realização pessoal. (COLÉGIO ESTADUAL DO 

                                                 
27 Ao que parece esse pressuposto só foi realmente exigido na década de 1970, como se viu em entrevista que 
aparece mais a frente. 
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PARANÁ. O Currículo das Classes Integrais do Colégio Estadual do 
Paraná, 1964, fl. 11 – grifo meu).28 
 

Pode-se notar que a visão sobre o aluno é de que ele era um ser que necessitava 

de orientação, já que possuía “dúvidas e imprecisões”. Precisava se tornar um adulto 

“ajustado”, encaixado na ordenação social e que pudesse superar os obstáculos da vida 

para alcançar sua realização pessoal (ou melhor, uma realização social, pois apesar da 

aparente liberdade de escolha o importante era a adequação e o ajuste da vida adulta 

conforme a sociedade requeria). E para que esses objetivos se efetivassem, durante esses 

anos, o trabalho da Orientação Educativa, ou Orientação Educacional, estava voltado para 

nove tipos de atividades específicas: entrevistas, reuniões, contato realizado com 

coordenadores de disciplinas, dinâmicas de grupos com alunas, psicometria, sociogramas, 

estatística, fichário e assistência escolar.  

Concernente ao corpo de profissionais que atuavam no SOE: 

 
 

Muitas daquelas professoras que estavam ali, não eram orientadoras, eram 
professoras do Tiradentes, do Brandão, que vieram pra cá prestar serviços. Aí 
entrou o professor Osny e ele disse assim: Eu não vou mandar nenhuma de vocês 
embora, desde que vocês façam a faculdade. - Foi uma corrida para o positivo. 
Elas tinham aulas à noite, mas elas conseguiram se formar em Orientação 
Educacional, pra não ter que retornar ao 1º grau do Tiradentes ou do Brandão29, e 
aí deu tudo certo (Ex-orientadora educacional do CEP). 

 

A maioria dos orientadores educacionais do CEP era licenciada em diferentes 

áreas do conhecimento. Não havia uma formação integral de orientação no currículo básico 

de graduação (o que depois, em 1969 mudou quando o curso de Pedagogia passou a 

oferecer a habilitação em Orientação Educacional). Com essa nova formação de 

orientadores, aqueles que exerciam esse cargo no CEP foram solicitados pelo então diretor 

a procurar um curso de especialização que os habilitassem especificamente para a função. 

Como disse a ex-orientadora, foi uma “corrida para o positivo”, porém essa corrida 

pareceu mais voltada para o estabelecimento do cargo do que o aprimoramento intelectual, 

                                                 
28 Em nota, deste mesmo documento, foi apresentado que as idéias ali expressas faziam parte de uma síntese 
do plano de organização das Classes Integrais do Colégio Estadual do Paraná. Inspirada no trabalho que 
vinha sendo realizado pelo e no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Sul, no 
Colégio da Fundação Getúlio Vargas de Nova Friburgo, no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia 
da Universidade de São Paulo e no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sévres. (COLÉGIO 
ESTADUAL DO PARANÁ. O Currículo das Classes Integrais do Colégio Estadual do Paraná, 1964, fl. 
12). 
29 Colégios Estaduais próximos ao CEP. 



 41

já que havia a preocupação ou receio de retornar a lecionar no ensino ginasial (ou, 

simplesmente voltar à sala de aula, e ainda por cima, ir para outras escolas). 

A Orientação Educacional do Colégio Estadual do Paraná, entre os anos de 1968–

1970, recebia o nome de Coordenação de Orientação Educativa e estava subordinada 

diretamente à Divisão Educacional, que também englobava a Coordenação de Docência, 

Coordenação de Experimentação Pedagógica, Coordenação de Atividades Para-Escolares, 

Coordenação de Educação Física, Coordenação de Escolinha de Arte e Coordenação de 

Recursos Áudio-Visuais, como previsto no artigo 17º do Regimento Interno aprovado em 

sessão nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de junho de 1966.   

O Anuário Estatístico do CEP de 197030 fornece algumas informações sobre a 

atuação da Orientação Educacional. Apesar de não se ter a descrição das atividades 

realizadas, há dados quantitativos que sugerem as estratégias de ação dessa coordenação. 

Porém, antes de dedicar-se à verificação do trabalho da Orientação Educacional, faz-se 

necessária a caracterização do corpo discente do CEP, para que o leitor compreenda a 

abrangência do atendimento realizado. 

 

QUADRO 4 – CORPO DISCENTE: Número de alunos matriculados no início do ano 
segundo sexo e turno. 

 
Anos 

Número de alunos 

Manhã Tarde Noite Total 

Mascu- 
lino 

Femi- 
nino 

Total Mascu- 
lino 

Femi- 
nino 

Total Mascu- 
lino 

Femi- 
Nino 

Total Mascu- 
lino 

Femi- 
nino 

Total 

1968 1671 - 1671 - 1594 1594 1124 104 1228 2795 1698 4493 
1969 1761 - 1761 - 1663 1663 1191 145 1336 2952 1808 4760 
1970 1822 - 1822 - 1813 1813 1152 166 1318 2974 1979 4953 
Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Anuário Estatístico do Colégio Estadual do 
Paraná – 1970. Curitiba, dezembro de 1971. 
 

Os dados acima nos revelam que a maior parte dos alunos do CEP eram do sexo 

masculino. De manhã só estudavam meninos e à noite eles eram o grupo predominante de 

discentes no colégio. Em contraposição, somente meninas estudavam à tarde e poucas 

                                                 
30 A intenção de transformar dados escolares em estatística é algo que vem desde o final do século XIX. A 
Revista Pedagógica (1890-1896) já trazia menções sobre mapas estatísticos (preenchidos por professores e 
diretores) e informações numéricas sobre os estados do Amazonas e do Pará. (SOUZA, 2005, p. 197). 
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freqüentavam o colégio noturnamente. Esse quadro justifica a forma de escrita e o gênero 

utilizado para descrever alguns projetos da Orientação Educacional do período da tarde, os 

quais estavam voltados exclusivamente para as “alunas”. 

As estratégias de ação que se vê abaixo revelam as ações da Orientação 

Educacional segundo atividade, turno escolar e ano letivo. 

 

QUADRO 5 – COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA: Trabalhos 
executados segundo os turnos. 
 

Especificação dos trabalhos 

Nos anos de: 

Em 31-XII-1969 Em 31-XII-1970 

Manhã Tarde Noite Total Manhã Tarde Noite Total 

Entrevistas com: Professôres 359 109 75 543 536 167 79 782 

Pais 258 223 31 512 658 238 32 928 

Alunos 1199 824 122 2145 1759 776 624 3159 

Reuniões com: Professores 15 4 (-) 19 (-) 12 20 32 

Pais 318 12 - 330 48 7 (-) 55 

Alunos 34 107 34 175 150 116 97 363 

Equipe da 
orientação 

2 17 7 26 10 32 8 50 

Representantes de 
turma 

21 25 10 56 4 15 39 58 

O grêmio 5 10 11 26 14 2 3 19 

Contato realizado com coordenadores de 
disciplinas 

10 (-) (-) 10 159 (-) 5 164 

Dinâmicas de grupo com alunas 34 95 8 137 18 123 21 162 

Psicometria Testes aplicados 635 1063 192 1890 51 1132 198 1381 

Aconselhamentos 
vocacionais 

217 376 10 603 (-) 517 130 647 

Avaliação de 
questionários 

339 (-) (-) 339 70 224 80 374 

Sociogramas aplicados 45 50 (-) 95 54 52 3 109 

Estatística Levantamento de 
notas dos alunos 
com e sem média 
para confecção de 

gráficos 

162 298 (-) 460 162 335 114 611 

Gráficos 
confeccionados 

162 12 92 266 162 86 102 350 

Fichário Elaboração de 
fichas novas 

791 235 (-) 1026 695 430 (-) 1125 

Atualização do 
fichário 

(-) (-) 12 12 54 480 (-) 534 

Assistência escolar Alunos atendidos 620 536 62 1218 17 29 5 51 

Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Anuário Estatístico do Colégio Estadual do 
Paraná – 1970.  Curitiba, dezembro de 1971. 
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A tentativa de quantificar dados sobre o aluno, não era algo exclusivo das ações 

do CEP. Souza lembra que, no Brasil, durante os anos de 1890-1960 as informações sobre 

resultados educacionais foram modificadas em números e estatísticas em periódicos 

educacionais, de forma que a: 

 
 

“criança-aluno foi transformada em grande cálculo contábil, a partir de uma 
gama variada de categorias (matrículas, conclusões, evasão, repetência, 
eliminação, alfabetizados, analfabetos, não-matriculados, divisões por sexo, por 
idade, etc.), permitindo que sucessivos governos viessem a descrevê-la, 
compará-la, explicá-la, isolá-la dos outros setores da população, para melhor 
conhecê-la.” (2005, p. 205) 

 
No intuito de quantificar as informações, não só referentes aos alunos, mas a 

todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, o SOE do CEP, comparou-se dados 

entre os anos de 1969 e 1970. Suas principais atividades registradas foram: entrevistas; 

reuniões; contato realizado com coordenadores de disciplinas; dinâmicas de grupos com 

alunas; psicometria; e sociogramas. 

O contato com os pais era realizado de duas maneiras: mediante entrevistas e 

reuniões. Foram atendidos em maior número os pais de alunos do sexo masculino, que 

estudavam no período da manhã. Não se tem acesso aos motivos que levaram à 

convocação desses para comparecerem no colégio, mas, possivelmente, entre outros 

assuntos, poderiam ser chamados para tratarem de questões disciplinares de seus filhos, 

suas condições financeiras ou receberem orientações sobre como lidar com seus filhos e a 

educação31.  
Os professores também eram convocados a participarem de entrevistas e 

reuniões, momentos que poderiam servir como Conselho de Classe, discussões sobre 

regimentos e projetos da Orientação Educacional. Também em relação ao corpo docente, 

eram realizados, apesar do número reduzido, contatos com os coordenadores de 

disciplinas. Essas coordenações estavam, em 1970, divididas em quatro áreas:  
Área 1 –  
1.1. Português, Latim e Grego, sob responsabilidade do professor Altamir F, 

Schimidt; 
1.2. Inglês e Alemão – Professor Henrique Ens; 
1.3. Francês, Espanhol e Italiano – Professora Eunice G. Pombo. 

                                                 
31 Como se verificou em projetos nos anos de 1971-1975, que serão abordados no próximo capítulo, na 
descrição sobre a Escola de Pais. 
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Área 2 – 
2.1. Matemática – Professor Omar A. Diniz; 
2.2. Ciências Naturais – Wagner Hage; 
2.3. Física – Professor Joel M. S. Guardiano; 
2.4. Química – Professora Luthegar C. Almeida (substituta); 
2.5. Biologia – Professor Samuel Ramos Lago; 
2.6. Desenho – Professor Walter Hoerner (substituto). 
Área 3 – 
3.1. Geografia – Professora Iolanda Siqueira; 
3.2. História – Professora Luimar C. Lenz César; 
3.3. Filosofia, Estudos Sociais, Organização Social Política Brasileira – 

Professora Maria Olga Mattar; 
3.4. Educação Moral e Cívica – Professor Teobaldo L. Kletemberg (Assessor da 

Coordenação). 
Área 4 – 
4.1. Educação Técnica Manual, Educação Artística, Educação para o Lar, Artes 

Industriais e Educação Técnica Comercial – Professora Eloah Guimarães Almeida; 
4.2. Educação Física – Professor Jorge Lombardi. 
Sobre o conselho de classe, algumas questões eram direcionadas aos professores, 

tais como: 1. O Conselho de Classe ajuda a caracterizar os problemas da turma? 2. O 

Conselho de Classe fornece dados sobre a situação sócio cultural dos alunos e os aspectos 

da escolaridade dos mesmos? 3. Ao término do Conselho de Classe você [professor] tem 

idéia de como ajudar na solução das dificuldades da turma? 4. Deve o Conselho de Classe 

continuar a ser realizado? 5. Em caso afirmativo com que freqüência? 6. Dê sugestões para 

melhorar em Conselho de Classe.  

Não era função primeira do SOE orientar o professor, antes devia ligá-lo ao 

aluno. Assim, acredita-se que esse questionário aplicado junto aos docentes serviria para 

aprimorar as ações voltadas para o aluno, bem como verificar se o SOE estava 

contribuindo, no âmbito total da escola, para um efetivo conhecimento sobre o aluno e suas 

capacidades e limitações. (Colégio Estadual do Paraná. Questionário de avaliação do 

Conselho de Classe, 1974). 
Havia reuniões com a própria equipe de orientação. Não se sabe com certeza qual 

o intuito delas, mas acredita-se que visavam discutir as questões de planejamento, 
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organização e execução das tarefas do SOE. Vê-se que em 1969 ocorreram 26 reuniões 

(uma média de 6,5 reuniões por bimestre) e em 1970 foram 50 (uma média de 12, 5 por 

bimestre).  
Com certa freqüência (56 vezes em 1969 e 58 em 1970) os representantes de 

turmas eram convocados para um encontro com o SOE. Provavelmente seria um momento 

de orientações sobre normas e condutas desejadas pelo colégio com relação aos alunos. Já 

que estes representariam sua turma no que diz respeito à disciplina, as reclamações e 

outros. 
Numa quantidade menor (26 reuniões em 1969 e 19 em 1970) o grêmio estudantil 

era convocado para uma conversa com o SOE.  
O quadro 4 nos revela que em todos os períodos de funcionamento da escola 

(manhã, tarde e noite) – durante os anos de 1969 e 1970 – foram realizadas dinâmicas de 

grupo com alunas. No entanto sabe-se que as alunas estudavam prioritariamente no período 

da tarde e eventualmente no período noturno. Pode ser que essas dinâmicas eram realizadas 

como atividades de contra turno (no caso de serem executadas no período da manhã, este 

freqüentado exclusivamente por meninos). 
Os alunos eram acompanhados mais de perto por meio de reuniões, entrevistas, 

dinâmicas e testes.  

É notório tanto em 1969 quanto 1970 que em relação às entrevistas realizadas 

com alunos, se apresente um número maior no período da manhã, médio no da tarde e 

relativamente pequeno (principalmente em 1969) no turno da noite. Diferentemente, das 

entrevistas, no ano de 1969, as reuniões com alunos (talvez reunião individual, ou com 

toda a turma de alunos, não se tem dados que afirmem isto) aconteceram com maior 

freqüência no turno da tarde (num número de 107) enquanto nos períodos da manhã e da 

noite foram realizadas 34 reuniões cada. Porém em 1970 as reuniões aconteceram na 

seguinte quantidade: manhã 150, tarde 116 e noite 97. Revelando uma regularidade no 

período da tarde e um grande aumento durante a manhã e noite. 

Os dados sobre as reuniões com representantes de turmas (escolha e estratégias 

de ações sobre isto serão vistas no próximo capítulo) apresentam variações. Em 1969 

foram feitas 56 reuniões e em 1970 foram 58. No entanto das 56 realizadas, mais da 

metade estava distribuídas no período diurno (21 de manhã e 25 à tarde). No ano seguinte 

houve uma inversão, 39 das 58 foram convocadas para a noite. Isso pode revelar 
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necessidades diferenciadas de contato com os representantes de turma, não só a cada turno, 

mas a cada ano que se passa. 
Já em 1969 eram realizados os aconselhamentos vocacionais, mesmo antes de ser 

instituída a obrigatoriedade desse serviço nas escolas, pelo artigo 10 da Lei 5.692/71. 

Associados a esses aconselhamentos estavam a aplicação de testes e a avaliação de 

questionários.32  
Outro tipo de atendimento era a assistência escolar (agora sobre o olhar do SOE e 

não da Seção de Assistência Escolar). Nérice lembra que uma das funções da Orientação 

Educacional era “assistir todos os educandos, desde os mais carentes, bem como os que 

não revelarem carências” (1976, p. 24). Em projetos posteriores a 1970, verificou-se que a 

assistência social atendia alunos que não estavam acompanhando o ritmo escolar em 

decorrência da baixa renda familiar. Os dados apresentados no Anuário Estatístico de 1970 

revelam que o número de alunos com problemas financeiros não era insignificante: no ano 

de 1969, de 4760 alunos, foram assistidos 1218. No entanto, em 1970 a assistência ao 

aluno diminui grandemente para 51 atendimentos realizados no Colégio, que contava 

naquele ano com 4953 alunos matriculados. Talvez esse número tenha reduzido por se 

tratar de novos alunos cadastrados. 

A organização do que era realizado pela Orientação Educacional, ainda chamada 

de Orientação Educativa, é fator relevante. Todos os trabalhos eram registrados. Era 

realizado um levantamento das notas dos alunos e, a partir deste, gráficos eram 

confeccionados. Dentro de dois anos (1969-1970) o SOE confeccionou 616 gráficos, isso 

significa criar mais de um gráfico para cada dia letivo, numa tentativa de racionalizar 

dados, mostrar resultados e organizar o trabalho. Sendo este trabalho mais realizado no 

período da manhã e menor no da tarde. Não se pretende ficar surpreendido com a 

quantidade de gráficos confeccionados pelo SOE. Até por que, mais à frente, vê-se que 

esse tipo de quantificação e registro de dados poderia ser algo exigido pelo próprio 

contexto de uma educação voltada à técnica e à militarização. 

Outra maneira de sistematizar o trabalho era a montagem de uma espécie de 

arquivo, um fichário contendo informações sobre alunos atualizadas quando necessário.33 

                                                 
32 Será discutida no próximo capítulo a questão de como esses testes eram trabalhados pelo SOE. 
33 Infelizmente esses fichários não foram encontrados no arquivo do CEP ou em seu museu escolar, talvez 
devido as constantes reformas, ou talvez essas fontes não tenham sido preservadas, ou desconsideradas como 
importantes. 
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Ainda sobre o ano de 197134, encontrou-se um ofício redigido por Alcides 

Barbosa Teixeira, coordenador da Orientação Educativa (COE), do período da manhã. Este 

ofício estava endereçado ao chefe da Divisão Educacional, professor Ronald Becker. O 

presente documento procurava informar os horários de trabalho dos orientadores 

educacionais: 

 

QUADRO 6: RELAÇÃO DE HORÁRIO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS 

 Matrícula Horário 

Maria de Jesus Xavier de Oliveira 530 7h45m às 11h45m 

Odete Brandão Pontes 574 7h30m às 11h30m 
20 horas semanais 

Lourdes Viana da Silva 4037 7h30m às 11h30m 
20 horas semanais 

Madalena Mª. De Matos 13175 Licença sem vencimentos 

Tereza Yaremtchuk 4458 7h30m às 11h30m 
20 horas semanais 

Elin Bousfield Tezza 30600 7h30m às 11h30m 
20 horas semanais 

Elmir Almes Rutkowski Xxx 7h30m às 11h30m 
20 horas semanais 

Reni Simões Leite (Assistente social35) Xxx 8h30 às 11h30m 
10 horas semanais 

Silvia Edelvira de Lara 28 Xxx 

Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1971. 

 

No quadro acima se pode notar um número de nove pessoas envolvidas com a 

COE. No entanto, uma delas, Madalena Maria de Matos, no momento encontrava-se em 

licença sem vencimentos. Uma pessoa que não se pôde identificar como orientador 

educacional é Reni Simoes Leite, apresentada como assistente social, que estaria presente 

no período da manhã, na escola, durante dez horas semanais (dez horas a menos que o 

                                                 
34 Durante os anos de 1970 e 1971 o quadro de administração do CEP era o seguinte: Diretor geral: professor 
Osny Antonio Dacól; Secretário geral: Adyr Cury; Diretores auxiliares/ turno da manhã: professor Ruy C. 
Wachowicz; turno da tarde: Leonilda Auriquio; turno da noite: professor Rudolf B. Lange; Divisão 
Educacional: professor Ronald Walter Becker; Coordenador geral de docência: professor Waldemar Ens; 
Divisão administrativa: Joaquim Ramos de Almeida. 
35 Referência escrita a caneta, após o documento ser mimeografado. 
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restante do pessoal). Possivelmente esta pessoa estaria envolvida com alunos com alguma 

necessidade de atendimento social.  

Com a Lei 5.692/71, as escolas passaram por processos de implementação da 

nova lei. Verifica-se nos próximos tópicos como o Serviço de Orientação Educacional do 

CEP realizou essas adaptações e quais foram as atividades presentes nas ações do Colégio. 

 

 

 

2.3 Implementação da Lei 5.692/71 

 
 
Concordando com Chartier, vê-se a leitura do texto (aqui o da Lei 5.962/71) 

como uma “prática criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de significações de 

modo nenhum redutíveis às intenções dos autores”. Assim, mesmo sabendo das limitações 

e obrigatoriedades que uma lei impõe, acredita-se na capacidade inventiva do SOE ao 

executar suas ações, ponderando “a irredutível liberdade dos leitores e os condicionantes 

que pretendem refreá-la.” (CHARTIER, 1998, 123). 

Numa leitura podem ser geradas antecipações de compreensão do texto lido. No 

caso da Lei 5.692, já poderiam ter uma expectativa pelo seu caráter de legalidade. Era algo 

que precisava ser colocado em prática. Mas a maneira como aconteceria essa execução 

poderia gerar estratégias (no sentido de atuar neste campo institucional) ou táticas (que 

burlariam ou complementariam as ações com suas leituras próprias do texto da lei). Assim, 

ações do SOE do CEP, não refletem como regra geral a forma como os Serviços de 

Orientações das escolas curitibanas, muito menos paranaenses (sejam elas públicas ou 

particulares) aplicaram a Lei de 1971, pois o que se pretende, com este conceito de 

apropriação é identificar modos diferentes, ou um modo singular de circulação de uma 

determinada leitura (CHARTIER, 1998, p. 136). 

O CEP precisava adaptar-se a Lei 5.629/71, fazendo sua leitura e sua apropriação.  

O Plano Diretor de 1971 trazia indicações precisas sobre o trabalho do SOE para 

os anos de 1971, 1972 e 1973.  
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Aspectos que dantes não aparecem em outros documentos, aqui se tornam 

presentes. O Plano Diretor traça quatro pontos centrais para sua ação de trabalho: 

características, diagnóstico da realidade, atividades específicas e recursos humanos. 

 

 

 
FOTO 5 - Capa do Plano Diretor do CEP. Fotografada por Alicia Silva, em 
2007. Acervo do Museu do Colégio Estadual do Paraná. 
 

 

O SOE é apresentado como um “serviço de apoio ao educando” possuidor de 

“princípios e normas” que permitem “ajustamentos”, deixando clara a intenção de ajustar 

comportamentos e apoiar ou, parafraseando, indicar caminhos aos educandos. Para tanto, 

dois grupos deveriam estar cientes de tudo o que se passava no SOE: o corpo docente e a 

direção do colégio. Porém um número maior de pessoas deveria estar envolvido com as 

atividades (a comunidade - família, empregados, etc. - seriam participantes desse processo 

educativo). E mais uma vez a assistência e a interferência na recreação do aluno são 

abordadas. 

 

 

Esta especificação descreve as características principais do Serviço de 
Orientação Educacional, a programação geral das atividades e os recursos 
humanos necessários. 
Características: 



 50

- Serviço de apoio ao educando, constituindo-se no conjunto de princípios e 
normas que permitem o seu ajustamento e ao pleno rendimento de seus recursos 
pessoais. 
- Informações ao corpo docente e à direção sobre as necessidades e 
possibilidades dos alunos e indicações das situações educativas adequadas para 
cada caso. 
- Inter-relação entre programas da escola e a vida da comunidade, envolvendo a 
família, os empregados, as agências educativas, assistenciais e recreativas. 
(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1971, p. 9). 
 
 

Com relação ao diagnóstico da realidade, a primeira questão era o conhecimento 

dos aspectos da Lei 5.692/71, no sentido de compreender a filosofia e a política 

educacional do país. Mas pela primeira vez outros documentos legais são apontados como 

necessários à discussão, são os Planos Estadual de Educação, o próprio Plano Diretor do 

colégio e as normas regimentais. Documentos que complementariam a visão da Lei de 

1971 e reforçariam o embasamento de trabalho do CEP, não só em relação ao SOE, mas 

como um todo.  

O conhecimento da comunidade foi o mais detalhado. Questões como família, 

moradia, transporte, renda, saúde, aspirações e valores eram levantados para 

conhecimento, mas também como forma de localização. Localização no sentido de saber 

onde exatamente o SOE estava e qual era esse lugar de estratégias e táticas que ele se 

colocava. Até que ponto ele tinha domínio e até onde ele poderia atuar. 

 
 
a) Diagnóstico da realidade: 
Conhecimento dos aspectos legais (Lei 5692-Filosofia e Política Educacional do 
País), dos Planos Estadual de Educação, do Plano Diretor da UNICEP36, das 
Normas regimentais, dos conhecimentos da comunidade, com investigação sobre 
o: 
- grau de estabilidade da família, 
- localização da residência com relação à UNICEP, 
- os meios de acesso às unidades componentes, 
- as instituições e associações básicas que polarizam as ações humanas na 
comunidade, 
- levantamento do nível sócio-econômico cultural dos pais, e estudo da 
composição da família dos alunos e a distribuição da clientela escolar por idade, 
sexo e turmas, pela escolaridade anterior e condições de saúde, aspirações e 
valores. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1971, p. 9). 
 

 
 

                                                 
36 Ou Unidade do Colégio Estadual do Paraná, que depois será chamado de Complexo Escolar do Colégio 
Estadual do Paraná. 
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As atividades específicas descreviam o curso ginasial como séries de 1º Grau. 

Para cada grupo de séries eram definidas as atividades. Num geral essas ações estavam 

diretamente ligadas à Psicologia Educacional. Afinal, diversos tipos de testes de sondagem 

(emocional, mental, vocacional, etc.) eram realizados para que o aluno fosse conhecido e 

que ele fosse “bem orientado”. Não convém, aqui, entrar numa explanação detalhada de 

como eram realizados esses testes, mas a citação abaixo denota como a psicologia 

transpassava as atividades executadas pelo SOE: 

 

 
b) Atividades específicas37 
Da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série do 1º Grau: 
- Entrevista com as famílias para levantamento sócio econômico e cultural. 
- Teste A.B.C. 
- Reuniões periódicas com professores. 
- Ficha de observação dos professores. 
Da 5ª e 6ª séries do 1ª Grau: Sondagem de aptidões. 
- Levantamento de nível mental através do Raven e I.N.V. (Bateria Cepa). 
- Levantamento da área emocional através da Técnica do Faz de Conta (em 
colaboração com outras áreas). 
- Teste de Desenho como instrumento do diagnóstico da personalidade. 
- Teste de assimilação cultural. 
- Ficha de Observação dos professores. 
- Observação dos problemas – motores, foniáticos, pedagógicos e emocionais 
(juntamente com outras áreas). 
- Entrevista com pais para falar de suas profissões. 
- Ficha cumulativa. 
Da 7ª e 8ª séries do 1º Grau: 
- Levantamento de interesses através do Catálogo de livros (Morey – Otero). 
- Inventário Ilustrado de Interesses de Harold Geist ou Inventário de Angelini. 
- Teste de Aptidões – aplicação da D.A.T. – Bateria CEPA – para determinar o 
tipo de raciocínio (mecânico – verbal – espacial, etc.). 
- Bateria de sondagem do Fator G. 
- Ficha de observação do professor. 
- Entrevistas com profissionais da comunidade. 
- Monografia sobre as várias profissões (juntamente com outras áreas). 
- Álbum de profissões. 
- Auto-biografia do futuro (com área de Comunicação e Expressão). 
- Observação a respeito do desempenho e participação do discente nas atividades 
iniciação profissional. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1971, p. 10). 
 

Por último, havia uma necessidade de “existir um orientador educacional 

qualificado para cada grupo de 200 alunos. A UNICEP deverá também utilizar o serviço de 

estagiários de Orientação das Universidades.” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 
                                                 
37 Vê-se a referência a diversos testes psicológicos. Lembrando que a Orientação Educacional está 
diretamente ligada a Psicologia. No entanto, não é objetivo descrever esses testes, o que importa saber é que 
o SOE do CEP seguiu a tendência da época e aplicava diferentes tipos de testes para obter maiores dados de 
seus alunos. 
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1971, pp. 9-10). Assim, num colégio tão grande em número de turmas e alunos, precisava 

de certa quantidade de orientadores educacionais para atender suas necessidades. 

 Em 1972, especificamente sobre a Lei 5.992/71, foi elaborado um Projeto de 

Implementação da Reforma de Ensino no intuito de atender a legislação. Neste, o CEP 

apresenta sua justificativa: 

 

 

O espírito da Lei nº 5692, na perspectiva desenvolvimentista em que se apresenta 
o País, constitui um incentivo aos educadores empenhados na formação integral 
do homem. O Colégio Estadual do Paraná, estabelecimento responsável pela 
educação de mais de cinco mil estudantes, vem sentindo, há muitos anos, a 
expectativa da população escolar, em relação a uma educação menos acadêmica 
que propiciasse as condições necessárias ao ingresso imediato do jovem na força 
de trabalho do País. Torna-se indispensável, pois, experimentar, através de um 
plano orgânico, as diretrizes da Lei, oferecendo, no 2º grau, algumas opções de 
habilitação profissional no setor terciário, que corresponde às necessidades do 
mercado de trabalho de Curitiba. Para executar tal plano, conta o 
estabelecimento com invejáveis recursos físicos e humanos e espera estar 
contribuindo, com experiência e ampliação das perspectivas para o ensino de 2º 
grau no Paraná. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Implementação da 
Reforma de Ensino – Lei 5692 no 2º grau, 1975, p. 2). 
 

Com relação à chamada “perspectiva desenvolvimentista”, lembra-se que o 

século XX apresentou diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento econômico 

brasileiro. “Como elementos comuns, a busca da aceleração desse desenvolvimento, apelo 

nacionalista e o Estado como condutor do processo. Como variáveis, o entendimento 

quanto ao grau de interferência do Estado no âmbito privado e de influência internacional, 

política e econômica.” (GONÇALVES, 2007, p.3).  

Principalmente nas décadas de 1960 e 1970, a Teoria do Capital Humano38 

influenciou a Educação com suas propostas políticas ligadas às idéias desenvolvimentistas. 

Os discursos de governadores paranaenses da década de 1960 são marcados por falas que 

priorizavam e destacavam a necessidade de aumentar (ou desenvolver) a infra-estrutura e a 

industrialização do Estado. A década de 1970 preserva essas características, mas inclui 

novos objetivos como: entrada e valorização do capital estrangeiro e de multinacionais e o 

destaque em aprimorar a técnica. Cenário e objetivos que requeriam da educação uma 

ênfase em cursos profissionalizantes.  

                                                 
38 A Teoria do Capital Humano estudava os diferentes níveis de desenvolvimento sócio-econômico entre os 
países, argumentando haver relação entre força de trabalho, qualificação e crescimento econômico. Seu 
representante é Theodore W. Schultz. 
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Neste sentido, a lei nº 5692/71, que reforma o então ensino primário e 
secundário, transformando-o em 1º e 2º graus, e estabelece a obrigatoriedade do 
ensino profissionalizante, está fortemente associada ao desenvolvimentismo e à 
preocupação com o desenvolvimento do país, relacionada ao processo de 
urbanização e industrialização, crescentes, e às demandas por profissionalização, 
advindas de parte da população (GONÇALVES, 2007, PP. 8-9). 

 

Esta visão é destacada na fala de governadores paranaenses39, como abaixo se 

nota: 

 
Este é um dos pontos básicos, a que o atual Govêrno quer emprestar a sua 
melhor atenção, para poder dar uma contribuição positiva, eficiente e duradoura 
ao esforço regional pelo desenvolvimento. Ao lado da alfabetização em massa, o 
Govêrno quer dar ao ensino técnico maior ênfase que a qualquer outro. (Paulo C. 
Pimentel, IN: PARANÀ, 1966, p. XVI). 
 
No setor da Educação e Cultura (...), o Governo esteve perfeitamente à altura das 
novas situações geradas na sociedade paranaense, em rápido desenvolvimento e, 
por isso mesmo, mais aguçada em suas aspirações de instituir-se e de bem 
preparar-se para o domínio das técnicas, ciências e artes. (Emílio H. Gomes, IN: 
PARANÁ, 1975, p. XII). 
 
 

O CEP fazia parte desse plano governamental, e ele próprio justificava que suas 

instalações, recursos humanos e materiais eram “invejáveis” e que podia com 

“experiência” contribuir para esse desenvolvimento e ampliação do ensino de 2º grau.  

A partir de 1972, os orientadores educacionais do CEP começaram por meio de 

reuniões, regimentos ou projetos o processo de implementação da lei.  

O corpo administrativo e docente do colégio precisava se adaptar as mudanças da 

Lei 5.692/71 de uma forma geral. Ou seja, não somente as normas sobre a Orientação 

Educacional, mas também em outros aspectos como a implantação de novos cursos 

profissionalizantes. Não era algo que poderia ser decidido e executado da noite para o dia. 

Uma grande equipe de profissionais precisavam discutir a lei e engendrar as ações que a 

colocariam em prática.  

O que não aparece nos ofícios e projetos do SOE, mas que se manifesta na 

entrevista da ex-orientadora, são as reuniões extraordinárias realizadas até mesmo em 

                                                 
39 Não é objetivo estudar as Mensagens de Governo do Estado do Paraná, usaram-se essas falas para 
compreender melhor os esforços paranaenses de contribuir para o desenvolvimentismo do Brasil bem como 
focar a Educação para aspectos técnicos e profissionalizantes. 
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período de férias escolares, para debater sobre a implementação da nova lei.  Na fala da 

entrevistada, aparece que: 

 
 

(...) a gente tinha férias mais curtas, vínhamos pra cá já no começo de fevereiro, 
íamos para o auditório para discutir a implantação da lei. Aí o erro foi que todas 
as turmas viraram ensino profissionalizante e acabou não dando certo. Acabou 
não dando certo, porque nem todo mundo estava apto para fazer aquele curso, 
além das matérias do núcleo comum, as específicas. 

 

Em 1973 a Gerência de Orientação Educacional40 elaborou um projeto de atuação 

para o ano de 1974, no qual justifica sua elaboração com o seguinte texto: 

 
 

Considerando o novo posicionamento da Orientação Educacional face à Lei 
5.692 e atendendo ao dispositivo do artigo 10o, que institui a obrigatoriedade da 
Orientação Educacional com aconselhamento vocacional em cooperação com os 
professores, e a comunidade, o Serviço de Orientação Educacional do Colégio 
Estadual, através da dinamização deste setor, procurará desenvolver um trabalho 
cooperativo de atendimento ao aluno, favorecendo seu ajustamento ao meio e 
possibilitando a opção consciente de uma profissão que permita sua efetiva 
participação e realização como pessoa (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 
Projetos 1.974., s/p). 

 

Com a obrigatoriedade de que a Orientação Educacional fizesse um trabalho de 

aconselhamento vocacional, o Serviço de Orientação Educacional do Colégio Estadual do 

Paraná, na tentativa de sistematizar seu trabalho, elaborou um projeto que visava à 

cooperação entre professores e a comunidade41. Desenvolveria um trabalho de atendimento 

ao aluno para favorecer seu ajustamento não somente ao meio escolar, mas ao ambiente 

social, já que a escolha profissional era algo que interferia em sua vida, principalmente 

após a saída da escola e entrada no mercado de trabalho. 
Para que um projeto de 1974 fosse desenvolvido, o SOE fez alguns requisitos. 

Solicitava recursos materiais e humanos para poder desenvolver suas propostas. Como 

recursos materiais são solicitados espaços físicos (Gabinete de Orientação Educacional e 

um Gabinete para Orientação Profissional) e materiais como: fichário de profissões; 

bibliografia específica/folhetos/ revistas e monografia. Com esses pedidos pode-se notar 

uma preocupação por parte dos orientadores educacionais de conhecerem os aspectos 

                                                 
40 Denominada posteriormente como Serviço de Orientação Educacional. 
41 Comunidade entendida aqui como o grupo de alunos e seus respectivos pais ou responsáveis. 
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teóricos da função, além de contar com materiais auxiliares para aprofundamento das 

questões que envolviam o ato de orientar alunos. Como recursos humanos, estavam 

trabalhando para a efetivação do projeto: os orientadores educacionais e o “pessoal de 

apoio” que seriam datilógrafas, arquivistas e estatísticos, que ao final do projeto realizaram 

uma tabulação dos resultados semelhantemente, como foi visto na estatística dos anos de 

1968-1970. 
Outro ponto do projeto do SOE era as estratégias de ação, ou as etapas e 

atividades realizadas para dar conta dos objetivos propostos. Essas estratégias foram 

divididas em treze pontos: 
1. Orientação individual; 
2. Orientação de grupo; 
3. Reuniões com pais, professores e coordenadores; 
4. Dinâmica de grupo; 
5. Conselhos de classe; 
6. Sociometria42; 
7. Fichário; 
8. Orientação Profissional e Vocacional: 

a. Profissiodrama 
b. Sondagem de interesse 
c. Acompanhamento 

9. Conselho de representantes; 
10. Escola de pais; 
11. Aconselhamento de estágio; 
12. Visita a empresas; 
13. Assistência social ao educando.  

Por fim, o projeto para 1974 declarava que a avaliação se daria por meio de 

acompanhamento e controle do trabalho, visando atender aos objetivos propostos de forma 

contínua. Abaixo se vê como o SOE desenvolveu suas estratégias de ação, ou seja, quais 

foram as formas de atuação engendradas para que seus objetivos fossem alcançados e que a 

Lei 5.692/71 fosse implantada. 

                                                 
42 Questionário entregue aos alunos para obter respostas sobre as inter-relações existentes no interior das 
turmas. 
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Antes de iniciar a aplicabilidade do projeto era necessário que o SOE conhecesse 

o perfil das turmas com as quais estava trabalhando43. Sobre esse assunto não se conseguiu, 

durante a pesquisa, encontrar nenhum documento (questionário) respondido ou uma 

estatística levantada, porém analisa-se o modelo de questionário-base para levantamento 

do perfil de turma44. Esse questionário era entregue aos alunos, que não precisavam 

colocar seus nomes, apenas a série e o número de sua turma.  

As indagações presentes envolviam questões socioeconômicas sobre preferências 

de disciplinas e hábitos de estudo. Perguntava-se à aluna quais eram as suas três “matérias” 

(disciplinas escolares) preferidas e os motivos de sua preferência (assinalando as opções: 

personalidade do professor; facilidade em aprender; interesse; explicação clara; outros, 

quais?), e quais eram as três “matérias” nas quais encontrava maior dificuldade, bem como 

os motivos (opções de escolha: desinteresse; dificuldade em entender; falta de base; 

relacionamento com o professor; outros, quais?). Com relação ao hábito de estudo e de 

comportamento, perguntava-se sobre o tempo de estudo diário (menos de uma hora; uma 

hora; duas horas; três horas, quatro horas; não tem horário fixo); sobre o relacionamento 

entre as colegas de turma, era questionado se a convivência ocorria de forma “entrosada, 

inapta ou indiferente”; e em terceiro lugar pedia-se para que a aluna avaliasse qual era o 

principal problema de sua turma (indisciplina em classe; falta de amizade entre as colegas; 

falta de entendimento com os professores; falta de atenção com as tarefas marcadas; 

outros). E para encerrar, procurava-se saber as condições de moradia (tipo de construção e 

quantidade de peças) e a renda familiar. Com esses dados, o SOE acreditava poder realizar 

um melhor desenvolvimento de seu projeto, pois conheceria as condições financeiras da 

família das alunas, saberia as preferências disciplinares (que indicariam tendências 

profissionais) e compreenderia as condutas das discentes. 

Os projetos realizados, desde antes da implementação da lei, não eram uma 

característica somente da organização do SOE. As diferentes áreas do conhecimento (que 

no CEP tinham uma equipe liderada por um coordenador de área) também elaboravam 

                                                 
43 Havia um Fichário Cumulativo que visava manter o registro individual dos alunos. Esses dados serviriam 
de suporte para o trabalho do SOE e dos professores, no intuito, de conhecer melhor discutir sobre os 
problemas escolares dos alunos, possibilitando o estudo de casos que poderiam ser submetidos a “tratamentos 
especiais”. 
44 O questionário base para levantamento dos perfis da turma era destinado a uma turma exclusivamente 
feminina, pois ao se referir à convivência da turma as perguntas direcionam a respostas para o gênero 
feminino. Apesar disso, acredita-se que esse modelo também servia de base para outras turmas do tipo mista 
ou somente masculina (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Questionário base para levantamento dos 
perfis de turma. s/d.). 
 



 57

seus projetos. Parte de tanto esforço em tabular e prever as ações educativas é justificada, 

na entrevista da ex-orientadora como sendo algo comum do período histórico e político. A 

Educação tecnicista dos anos de 1970 geraria um ambiente de controle onde tudo deveria 

estar “às claras”, escrito e bem delimitado quanto às intenções. Como militante assumida, a 

entrevistada destaca sua posição contra o governo militar, bem como seus aparatos de 

repressão. Recordando que naquele tempo “se trabalhava muito”, faziam-se muitos 

projetos e o ensino era altamente controlado com “rédia curta”, qualquer intenção duvidosa 

poderia ser considerada subversiva. Talvez essa lembrança se dê pelo seu posicionamento 

político, mas o fato é que a memória (sendo seletiva) permitiu recordar que: 

 

 

Você só iniciava o ano com os projetos feitos e era feito em equipe, tanto da 
grade comum, como era a Língua Portuguesa e Literatura, como da Orientação. 
Isso era exigido. Época da Ditadura é a didática tecnicista. Não tinham meios, 
não tinha meias palavras. Tem que fazer esse projeto dentro daquela didática 
tecnicista. A divisão naquela época... só tinha homens, professores competentes, 
exigentes só. Rédia curta. Se trabalhava muito nos anos 70. Era a época da 
repressão, a parte mais violenta da ditadura, era ali. (...) A gente tinha que tomar 
cuidado até com o título de redação que dava para o aluno escrever, porque a 
gente podia ser taxada de subversiva. A gente só podia fazer reunião com edital, 
e uma cópia do edital na Polícia Federal. Porque mais de três pessoas juntas era 
subversão. 

 

Um outro projeto, datado também de 1974, fazia referência a um “novo 

posicionamento” em face da lei 5.692, ou seja, um outro planejamento para implantar a 

nova lei. Neste Projeto de Orientação Educacional (PROE) o artigo 10 da lei de 1971 é 

relembrado como objetivo do SOE para “desenvolver um trabalho cooperativo de 

atendimento ao aluno, favorecendo seu ajustamento ao meio e possibilitando o exercício 

consciente de uma profissão que permite a sua efetiva participação e realização como 

pessoa.” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Projeto de Orientação Educacional - 

PROE, 1974 – grifo meu).  

O PROE enfatizava que o ponto central da OE era o “engrandecimento do aluno” 

em sua formação integral. Para tanto, era necessário um entrosamento no trabalho do SOE 

para que houvesse produtividade. Assim um dos intentos era estabelecer uma “única 

filosofia de trabalho” no sentido de haver uma mesma linguagem entre todos os 

envolvidos, visando uma ação integrada entre a gerência educacional, a coordenação e os 
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orientadores, tanto do 1º como do 2º grau, para que houvesse uma continuidade do trabalho 

nos diferentes turnos e níveis de ensino. 

As ações deste projeto estavam voltadas para objetivos específicos, são eles: 

 

 

Caracterizar a clientela escolar através da técnica de amostragem, abrangendo de 
10% a 30% da população do sub-sistema, quanto a faixa etária, sexo, nível sócio-
econômico-cultural, séries, turmas, escolaridade, procedência e nível de 
relacionamento. Sistematizar dados referentes a aspectos afetivos e psico-
motores, conforme padrão do sistema. Organizar cooperativamente com os 
professores o fluxo de informações referentes ao aluno. Ajudar o aluno a adequar 
o conhecimento de suas possibilidades e limitações à realidade. (...) Auto-
conhecimento: conhecimento de suas potencialidades e limitações. 
Conhecimento da realidade: integração e ajustamento ao meio, assumindo papéis 
individualmente satisfatórios e socialmente desejáveis. Opções livres e 
conscientes: é a escolha adequada à capacidade do educando e à realidade (desde 
a escolha de um companheiro, um brinquedo ou uma profissão). (COLÉGIO 
ESTADUAL DO PARANÁ, Projeto de Orientação Educacional - PROE, 
1974). 

 

A partir de vinte e quatro de agosto de 1974, com a resolução nº 3601, o Colégio 

Estadual do Paraná passou a se chamar Complexo Educacional do Colégio Estadual do 

Paraná45, constituindo-se como uma unidade centro integradora das unidades componentes: 

Grupo Escolar Tiradentes, Grupo Escolar Professor Brandão, Grupo Escolar Dona Carola, 

Grupo Escolar Conselheiro Zacarias, Grupo Escolar Aline Pichet, Grupo Escolar Xavier da 

Silva e Grupo Escolar Amâncio Moro. Essas unidades componentes aparecem no PROE 

como sub-sistemas. Em 1974, a unidade-centro (CEP) contava com 4.494 alunos 

distribuídos em 147 turmas e todas as unidades componentes somavam um número de 

5.241 alunos e 144 turmas. Desta forma, a preocupação de integrar Orientação 

Educacional, professores, alunos, família e comunidade se estendia aos sete grupos 

escolares que a partir de então estavam diretamente ligados ao CEP. 

Para a execução do PROE foram previstos como recursos humanos: dezessete 

orientadores educacionais; nove auxiliares de Orientação Educacional; e nove na função de 

pessoal de apoio. Cada grupo deste tinha um número de horas disponíveis na escola: os 

orientadores educacionais trabalhariam quatorze horas semanais (seis horas a menos do 

que a média de horas semanais praticadas pelos orientadores no ano de 1971); os auxiliares 

                                                 
45 Apesar da nova nomenclatura preferiu continuar referindo-se à instituição como Colégio Estadual do 
Paraná (CEP) mesmo em documentos posteriores a data da resolução nº 3601, para evitar possíveis 
confusões. 
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da OE permaneceriam na escola por vinte horas semanais e o pessoal de apoio por vinte e 

quatro horas semanais. 

É importante enfatizar como ao mesmo tempo em que as potencialidades dos 

alunos eram valorizadas, os limites foram constantemente lembrados como impeditivo de 

tomada de escolha. Dizia-se que a opção do discente deveria ser “livre e consciente”, 

entretanto essa escolha ocorria mais por uma ordenação específica na sociedade, já que 

eles precisavam “assumir papéis individualmente satisfatórios”, mas, “socialmente 

aceitáveis” conforme suas capacidades e a “realidade”. 

Como forma de conhecer o nível de relacionamento e as relações inter-pessoais 

(aluno-aluno, aluno-professor e aluno-família) além dos testes sociométricos e das 

entrevistas, que já foram acima citados, uma nova ação é sugerida: a produção de textos 

autobiográficos, em colaboração com as áreas do conhecimento (disciplinas), na tentativa 

de “prevenir possíveis desajustes, sugerindo formas de integração”. 

O PROE visava igualmente à elaboração de outros sub-projetos para atender a 

unidade centro e os sub-sistemas. Pode-se observar no diagrama abaixo as etapas de 

trabalho pretendidas pelo SOE: 

 

 

DIAGRAMA 1 – FLUXO DE TRABALHO 

 
    (Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1974) 

 

Tudo era precisamente colocado no papel e transformado em diagrama. O fluxo 

de trabalho estaria dividido em cinco etapas (montar o projeto de coordenação; reunir a 
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equipe; acompanhar o desenvolvimento do projeto; realimentar os projetos e avaliar) que 

estavam preocupadas em dar uma continuidade e aferir os resultados. O ponto dois (reunir 

a equipe) se transformaria no mais trabalhoso, onde a OE deveria estabelecer as 

prioridades de trabalho, elaborar sub-projetos, elaborar documento de apoio, instrumental 

técnico, distribuir tarefas e montar um cronograma das atividades. Novamente aparecendo 

a ênfase em organizar o tempo, gerando estratégias dentro do ambiente escolar. 

Desta feita, pontuaram-se acima quais eram as funções ou objetivos do SOE, 

antes e depois da Lei 5.692/71 e conheceu-se de que formas os orientadores educacionais 

se adaptaram a ela. Não trazendo grandes mudanças estruturais ao SOE, mas só dando 

visibilidade maior à necessidade de justificar todos os projetos como baseados na lei. 

Ainda que o CEP realizasse práticas antecipatórias e que seu departamento de Orientação 

Educacional já existisse organizado, a lei veio trazer mais legitimidade e lugar de poder. 

Gerando um campo de estratégias que a partir de 1971/1972 estava “legalizado”. 

O próximo capítulo trará uma análise mais ampliada das ações desenvolvidas 

pelo SOE, mostrando de que formas os objetivos regimentais do SOE se tornaram 

estratégias de ação dentro do Colégio Estadual do Paraná. 
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CAPÍTULO 3 
COOPERAR OU COOPTAR? 

AÇÕES DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

 

 

3.1. Ajustando condutas por meio de ações e projetos 

 

 

No capítulo dois observaram-se os processos de implementação da Lei 5.692/71 

relativos ao Serviço de Orientação Educacional do Colégio Estadual do Paraná em dois 

aspectos: antes e depois da publicação da lei. Pontuaram-se quais eram as funções descritas 

para o SOE em regimentos e no plano diretor. Daqui para frente analisam-se as formas de 

atuação do SOE e como os projetos atendiam a lei e as suas finalidades (descritas pelos 

orientadores na documentação do colégio). Também neste capítulo apresentam-se as 

estratégias de ações do SOE no que se refere ao ajustamento de condutas dos alunos e a 

sua orientação por uma escolha profissional.  

Para tanto, nota-se que a documentação que revela estes dados está permeada de 

indicações que ao mesmo tempo em que os alunos colaboravam com o SOE, eles 

cooptavam com suas ações. Ou seja, havia uma troca de interesses por parte dos alunos e 

do SOE, ao ponto de que os alunos ora apresentavam-se colaboradores, cooperando com as 

normas e regras do colégio, ora atraíam o SOE para seus próprios interesses, cooptando-o 

num ambiente de disciplina e invenção de táticas.  

Assim, CEP e SOE assumem um lugar de poder onde as estratégias são 

engendradas e os alunos transitam na segregação das táticas. Entendendo o espaço das 

estratégias do CEP (em relação a alunos, pais e professores) como um local em que: 

 
 

Todo o dispositivo que visa criar controlo e condicionamento segrega sempre 
tácticas que o domesticam ou o subvertem; contrariamente, não há produção 
cultural que não empregue materiais impostos pela tradição, pela autoridade ou 
pelo mercado [ou ainda por leis] e que não esteja submetida às viligâncias e às 
censuras de quem tem o poder sobre as palavras ou os gestos (CHARTIER, 
1998, 137). 
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Dispositivos de controle eram delineados nos projetos do SOE. Os olhares dos 

orientadores estavam voltados para cada detalhe do comportamento social ou econômico 

dos alunos. Isso aparece mais evidente na fala dos dois entrevistados. Os quais contaram 

casos peculiares de indisciplina e táticas utilizadas pelos alunos para burlar as normas do 

próprio Colégio. 

Quando questionados sobre a indisciplina, os entrevistados concordaram num 

aspecto: os casos mais sérios deveriam ser levados à direção da Escola. Pois é “Claro! Iam 

desaguar na direção, mas como o nosso diretor era uma pessoa tão especial, o professor 

Osny Dacol, sempre a gente conseguia boas negociações” (Ex-orientadora educacional do 

CEP). Neste ponto de vista as figuras de poder do SOE e da direção se amalgamavam. Os 

casos poderiam seguir a seguinte ordem de reclamações: alunoà professorà SOEà 

direção; alunoà SOEà direção; ou comunidade46à direção.  

O lugar de estratégia era um só, mas poderia ter dois caminhos diferentes para se 

alcançar: o SOE e a direção. Isso se reflete nas entrevistas, pois nota-se a forma lisonjeira 

de tratamento que um relata sobre o outro. É uma troca de admiração da importância de 

cada qual e das “boas negociações” alcançadas entre ambos. Talvez em favor da imagem 

do colégio, talvez por respeito mútuo do exercício das funções.  

O certo é que o SOE era um mediador entre direção e alunos, na tentativa de 

resolver os casos de indisciplina (ou outros casos, como de assistência escolar, descrito no 

capítulo anterior) e neste sentido: 

 
 
A Orientação Educativa era de uma importância fundamental para o colégio, 
porque trazia para nós a oportunidade de as vezes o aluno não precisar chegar até 
o gabinete do diretor auxiliar,que era o diretor de turno, que atendia os alunos, 
porque o diretor geral ficava mais nas atividades gerais de conselhos e junto à 
Secretaria de Educação e o Governo do Estado. O diretor auxiliar tinha mais 
contato com os alunos (Ex-diretor do CEP). 

 

Porém, de repente este cenário poderia tomar uma nova forma. Mesmo 

demonstrando a importância do SOE, o ex-diretor demonstra limitações na atuação dos 

orientadores educacionais. Certas questões caberiam à direção do CEP, que resolveria os 

problemas “mais sérios”. Como se nota no trecho da entrevista: 

 

                                                 
46 Como comunidade escolar: alunos, pais ou pessoas da região, como é o caso apresentado num trecho de 
entrevista a seguir. 
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No terceiro ano colegial, de uma turma, de repente veio da Orientação Educativa, 
uma informação de que os alunos dessa turma tinham enfeitado a sala inteirinha 
com guirlandas de papel higiênico, a sala inteira, de ponta a ponta. E como eles 
deveriam proceder? Olha isso é um assunto que cabe ao diretor. Eu fui abri a 
porta, cumprimentei os alunos, eles ficaram naturalmente assustados. Olhei para 
todos aqueles enfeites que tinham na sala e disse: eu reconheço que vocês estão 
numa fase muito difícil que é de vestibular, estão se preparando, estudando, estão 
cansados... Vamos fazer um acordo, eu vou sair e daqui uns dez minutos eu volto 
e gostaria que a sala estivesse limpa, muito obrigado. Saí e fechei a porta. Dez, 
quinze minutos depois eu voltei, eles estavam muitos aborrecidos, mas a sala 
estava limpa. Não aconteceu nada. (...) A Orientação Educativa, talvez até 
estivesse pensando em uma punição à turma, mas eu vi a coisa sob outro aspecto.  

 

A seriedade e a indiferença frente à indisciplina, fizeram com que os alunos 

frustrassem os seus planos de desordem. Com tom de orgulho, o ex-diretor, lembra do fato 

como algo exemplar de uma administração acima de confusões de alunos. Apesar de apoiar 

o trabalho do SOE e considerá-lo muito importante, uma disputa de poder parece 

evidenciar-se. Ao mesmo tempo em que o SOE seria o órgão responsável por ter contato 

com os alunos, já que “o diretor geral ficava mais nas atividades gerais de conselhos”, ele 

tomou a frente da situação e contrariou a decisão dos orientadores educacionais, que 

poderiam pensar “em uma punição”, mas ele viu a situação “sob outro aspecto”. Aspecto 

esse mais equilibrado e sensato? Mais disciplinador e sem punições?  

Interessante atentar como o ex-diretor pontua seu trabalho junto aos alunos. 

Talvez caiba aqui uma metáfora. Na posição diretor, ele se coloca como o defensor e o juiz 

(defensor ao ser aquele que ampara e juiz ao dar a “sentença” final para as atitudes do 

aluno). O SOE, aparece na fala do ex-diretor como um departamento importante e 

competente. No entanto, ao mesmo tempo ele se mostra no lugar de acusação, quando 

procura sempre dar uma “condenação” ao aluno. Então aparece a figura do defensor, 

aquele que compreende e que mesmo sabendo que um erro pode ter sido cometido, sua 

função é olhar por outro ângulo e fazer com que os outros façam o mesmo. Outro caso 

lembrado pelo ex-diretor, e que também revela esse aspecto de defesa do aluno e de 

sobriedade para resolver uma situação, vê-se abaixo: 

 

 
Veja um caso que seria de indisciplina muito séria. Foi um fim de manhã, quase 
meio dia, quando estávamos se preparando para vir pra casa almoçar, quando o 
guarda civil, naquela época tínhamos um guarda civil, trouxe o menino, o 
segurando pelo braço, o trouxe ao meu gabinete porque o diretor auxiliar já havia 
saído, dizendo que esse menino, quando as aves passavam, ali no Passeio 
Público, nas grades, ele esperava e arrancava uma pena da cauda ou da asa da 
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ave. Naturalmente esse seria um problema seriíssimo que estava criando 
problema para o Passeio Público. Imagine as aves depenadas pelos alunos 
(risos). Eu então pedi ao guarda civil: o senhor pode deixar o menino aqui, eu 
vou conversar com ele e ver o que está acontecendo. (...) Eu perguntei: por que 
você faz isso menino? Ele disse: o meu professor de Ciências pediu uma coleção 
de penas de aves, eu moro em apartamento, onde é que eu vou arrumar uma pena 
de ave? Pensei comigo: esse menino está me dando uma lição. Porque eu sou 
professor de Ciências e nunca imaginava que alguém tivesse dificuldade de 
arranjar umas penas de aves. E na verdade a dificuldade era muito grande. Então 
naquilo eu dispensei o aluno e em seguida baixei uma ordem de serviço aos 
professores de Ciências que não mais exigissem aquelas coleções, mas que elas 
pudessem ser substituídas por desenhos. (...) Aconteceu um fato interessante, que 
o administrador do Passeio Público, sabendo disso ele passou a recolher as penas 
que caíam no chão e vendia (...). Veja como a gente às vezes pode aprender com 
uma criança.  

 

 Os alunos se apresentam portadores de táticas, num espaço definido das 

estratégias da direção e do SOE. Como lembra Certeau, a tática “opera golpe por golpe, 

lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, 

aumentar a propriedade e prever saídas” (1999, p. 100). Não estava prevista uma reunião 

com o aluno para reclamar sobre a dificuldade de se conseguir penas de aves para a aula de 

ciências. Nem o professor da disciplina, nem o SOE foram solicitados para resolver essa 

situação. O, ou os alunos criaram táticas para conseguir as penas (talvez sabendo da 

exigência da solicitação), arrumaram meios para alcançar o pedido. No entanto, o que 

poderia ter se tornado uma grande correção disciplinar tornou-se uma “ocasião” para entrar 

no terreno do “outro” e conseguir através de um “golpe” um privilégio para si. Não só o 

aluno não foi disciplinado, como os professores tiveram que rever seus critérios de aula.  

As atitudes e as formas de “querer chamar as atenções” refletiam indisciplina 

frente ao sistema político da época. Em relato, o ex-diretor comenta que nem toda 

“bagunça” feita pelos estudantes era um sinal de revolta ou insubmissão para com o 

colégio. Ele lembra que esse tipo de comportamento era freqüente com os alunos do 

período da noite, que eram mais velhos e tinham uma posição política mais definida. Os 

turnos da manhã e da tarde comportavam alunos mais jovens, mais “infantis” que não 

tomavam atitudes agressivas, como esta que se pode ler: 

 

 

Eu passei uma fase muito difícil que foi na época militar, que muitos alunos se 
rebelavam e colocavam uma bomba, dessas mais poderosas, com cigarro no 
estopim e o fogo ia vagarosamente chegando até o estopim. Eles colocavam isso 
no banheiro. Tive problemas seriíssimos, assim, da porta do sanitário estar lá no 
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corredor, de tal explosão, de chegar a desaparecer o vaso sanitário. Mas isso era 
de convulsão meio geral, não era só no Colégio Estadual. Eles queriam chamar 
atenção contra o sistema existente na época no Brasil, não era contra o Colégio 
Estadual. (...) Graças a Deus, eles faziam de tal sorte, que quando as nove horas 
da noite, já estavam em sala de aula, era aí que havia a explosão (...) Eu sabia 
quem eram as pessoas, eu já tinha uma relação com fotografia e tudo. (...) Mas o 
quê que eu podia fazer? A única atitude que podia fazer era de suspender e 
expulsar. (...) Isso era sempre à noite.  

 

Agredir o CEP, explodindo bombas no banheiro, era uma forma de atacar o 

governo vigente, pois se o colégio transmitia uma representatividade do poder do Estado, 

logo os alunos estariam agindo contra ele. Era uma questão de tática. Através de um 

“lance” no terreno “inimigo”, os estudantes manifestariam a sua voz contra o que 

consideravam opressivo. E este campo poderia parecer arenoso demais para o SOE 

resolver sozinho, por isso a direção tomou a frente. Mas como o ex-diretor comenta “o que 

se poderia fazer?”. Será que suspender ou expulsar era uma punição leve? Para quem 

subvertia as normas do CEP e consequentemente do Estado? “O que se podia fazer?” 

Os alunos poderiam andar pelos longos corredores do colégio com um ar de 

vitória estampados em seus rostos, teriam um momento de força no qual sua voz 

prevalecia, até que uma suspensão ou expulsão os alcançassem. No entanto, pode ser que 

essas atitudes disciplinares significassem mais uma punição para os pais do que para os 

próprios alunos, que queriam apenas que seu manifesto surtisse efeito. 

Modos de ser e de se vestir também geravam conflitos entre o SOE e os alunos. A 

moda da época e a vontade das meninas juvenis de andarem pelo pátio do colégio e nas 

ruas adjacentes, de forma diferenciada geravam comportamentos inesperados. O uniforme 

dava a padronização que todos deveriam seguir, mas algumas meninas davam um jeito 

para burlar esse modelo. A ex-orientadora lembra que “a gente, orientadora, entrava em 

sala de aula e desmanchava a bainha [da saia do uniforme], porque ela tinha dobrado e 

descia aquele monte de pano. De tarde, nós íamos ver a saída e estava todo mundo de 

‘tanguinha’, aí nós ‘pulávamos’ nelas, elas tinham colado com fita durex” (grifo meu). As 

correções do SOE não pareciam tão ameaçadoras. As alunas vinham para a escola com a 

bainha levantada, recebiam a advertência e na hora da saída já haviam arranjado outros 

meios de retornar nesse campo de idéias conflituosas. No entanto, ainda que elas 

estivessem do lado de fora do colégio o SOE teria a incumbência de fazer a correção do 

comportamento. Uma aluna do CEP deveria seguir os padrões dentro e fora do ambiente 

escolar, porque mesmo fora ela estaria representando o colégio na sociedade curitibana. 
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Desta forma, os muros do colégio não eram o limite de ação do SOE. Seu campo 

de estratégias – de poder – era maior. Assuntos considerados particulares eram abertos de 

forma a constranger a vida pessoal dos alunos. A interferência tentava ser total. O rumo da 

vida dos alunos era já esperado e traçado numa linha reta, aquele que se desviasse dele era 

sujeito a correção. A repressão poderia ser inclusive moral e sexual. Um caso de 

homossexualismo foi lembrado pela ex-orientadora com espanto e revolta: 

   
 

O mais interessante na época é que nós tínhamos orientadores homens, tinha três 
orientadores (...) e então casos mais extremos que envolvia a parte masculina era 
só com os orientadores e a outra parte feminina com as orientadoras. O que me 
chamou a atenção na época, foi a falta de coragem em muitos casos assim, bem 
mais “cabeludos”, de lesbianismo, em que a perseguida é tinha que sair do 
colégio, a perseguidora ficava aí incomodando outras colegas. E não tinha 
orientadora pra pegar aquilo. Eu peitava, pegava, tomava depoimentos por 
escrito, chamava as mães, mandava as mães lerem e não era fácil, por causa 
principalmente das outras colegas que não queriam mexer num caso deste. E que 
tinha que ter atendimento. E que tinha que ter atendimento. 

 

Esse não era um caso de indisciplina escolar, nem de revolta contra o colégio ou 

o Estado, era algo mais delicado aos olhares do SOE. Tanto que alguns orientadores 

tinham “falta de coragem” para tratar o assunto. Lembrando que os alunos eram separados 

por turno e sexo, o que evitava o contado de meninos e meninas durante o período de aula. 

O atendimento também era diferenciado, pois os “casos mais extremos” eram tratados por 

orientadores ou orientadoras, conforme o sexo do aluno. Mas na visão da ex-orientadora, 

esse era um caso que tinha que ter atendimento (inclusive, afirma duas vezes com 

veemência).  

Quando se diz que o SOE tentava indicar caminhos aos alunos, é algo que vai 

além das funções pedagógicas que ele exercia. Constantemente ele invadia o espaço 

privado dos alunos. Não era só o futuro profissional que interessava. Aspectos como 

conduta moral e afetiva também eram alvos dos olhares rigorosos dos orientadores.47 

Assim, pode-se observar que um dos objetivos do SOE era conhecer os alunos para atendê-

los e orienta-los (no sentido de que seguissem um caminho moral, ético e profissional); 

para tanto diferentes projetos foram planejados para alcançar esse intento e orientar as 

condutas do serviço no interior da escola. 

                                                 
47 Mais abaixo se observa um questionário voltado para a escolha profissional. No entanto as questões 
apresentadas nele sugerem conhecer o aluno em mais aspectos do que somente a escolha de uma profissão. 
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As condições financeiras da família dos alunos também eram averiguadas (como 

visto em parte no capítulo anterior). Sabia-se que nem todas as famílias do CEP tinham 

boas condições financeiras. A base para afirmar isso se encontra em um projeto 

denominado Assistência ao Aluno, no qual o SOE considerava que muitos alunos eram 

provenientes de famílias de baixo poder aquisitivo e que possuíam dificuldades para 

continuar seus estudos (por não conseguir adquirir os materiais escolares solicitados). 

Quando um professor percebia que um aluno não estava acompanhando o ritmo da escola 

(financeiramente), deveria encaminhar o discente à Orientação Educacional para que esta o 

entrevistasse e avaliasse a documentação exigida. Essa documentação não está esclarecida 

no projeto, mas provavelmente seriam documentos que comprovassem a baixa renda 

familiar. Após a entrevista, um pedido de assistência era encaminhado para o Diretor do 

CEP, o qual deveria apreciar e dar um visto na documentação para liberar o financiamento 

que o aluno conseguiria por meio da Associação de Pais e Professores (APP).  

Segundo plano diretor de 1971, a APP era “uma instituição escolar constituída 

por elementos da comunidade, especialmente por pais e responsáveis de alunos e 

professores, destinada a dar apoio e assistência ao educando em todas as modalidades”, 

enquanto que o “Conselho de Pais é uma instituição escolar comunitária constituída por 

pais e/ou responsáveis de alunos da Unidade Escolar, destinada a integrar as atividades 

pedagógico-educativa.” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, s/p)48 

Essa assistência era dada através de jantares, uniformes, livros e etc. Como visto 

ao se falar sobre a Seção de Assistência Escolar (SAE). 

Realizado o levantamento sobre as questões financeiras dos alunos, os 

orientadores procuravam realizar um teste de sociometria. Sobre este trabalho estava 

registrado: 

 
 

Todos os anos a Orientação Educacional dedica uma atenção especial à dinâmica 
dos grupos sociais naturais formados dentro da escola. Através da Sociometria, 
os orientadores ficam conhecendo as inter-relações existentes dentro de cada 
turma. Dessas inter-relações destacam-se os líderes em diversos setores: afetivo, 
cultural [e] político. As lideranças políticas transformam-se no que costumamos 

                                                 
48 Outros conselhos existiam no colégio: o conselho de liderança e o conselho de alunos. O primeiro era 
constituído por pessoas responsáveis da comunidade, não necessariamente pais e/ou responsáveis de alunos, 
e pensavam em conjunto sobre as atividades pedagógicas-educativas da escola com a comunidade. O 
segundo era formado por alunos do CEP, destinado a “integrar as atividades pedagógicas-educativas” do 
colégio. (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 1971, s/p). 
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chamar de “Representantes de Turma” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, 
Sociometria. s/d.). 

 

A sociometria era um recurso de mapeamento das relações de afinidades dentro 

de uma sala de aula. Mapear essas relações significava conhecer o perfil de cada turma. 

Conhecia se a turma tinha vários grupos de amizades, ou poucos e maiores em número de 

alunos. Também eram estabelecidos os alunos que se destacavam quanto a sua influência 

de amizade e política, ou seja, sua capacidade agregadora perante o restante da turma.  

Através das informações colhidas no teste sociométrico, o SOE elegia um líder ou 

representante de turma. O líder precisava ser escolhido e não poderia ser uma escolha 

aleatória, o teste precisaria “comprovar” que o aluno seria o mais adequado para o cargo de 

representante. Numa época em que todos os passos eram documentados e planejados, toda 

escolha deveria ser cuidadosa (reforçando que o SOE trabalhava suas ações fortemente 

voltadas para as orientações da psicologia). Com a sociometria, só o representante era 

escolhido e consequentemente ficava num posto de maior evidência, todavia o SOE 

conseguia mais do que isso: mapeava cada turma de alunos, suas características e seus 

casos particulares. 

Assim, o SOE proporcionava, no início do ano letivo (geralmente no mês de 

abril), uma conversa entre orientadores e alunos sobre o que é um líder escolar ou 

representante de turma, suas funções e responsabilidades. Era enfatizado que o líder não 

poderia ser “um fiscalizador ou impositor de idéias”.  Após essa conversa, os alunos 

receberiam um questionário para indicar nomes de colegas como líderes de turma no 

sentido afetivo, cultural e político.  

As perguntas eram bem direcionadas para se encontrar o resultado esperado. Para 

o levantamento da liderança política entre os alunos era perguntado: Qual a colega que 

você gostaria que representasse os interesses da classe?  

Para as relações afetivas e culturais os alunos eram questionados da seguinte 

maneira: Qual a colega que você escolheria para fazer uma excursão? Qual a colega que 

você convidaria para estudar em sua casa? Para cada resposta as alunas deveriam citar o 

nome de três colegas de classe (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Sociometria. 

s/d.). 

O SOE fazia a contagem dos nomes que mais apareciam nas respostas dos 

colegas e desta forma cada turma elegia três representantes. Os pais desses alunos 



 69

recebiam uma comunicação congratulando-os sobre a eleição do representante, pois seus 

filhos receberiam uma missão honrosa: representar sua turma. 

A palavra conscientização estava presente nos diversos projetos elaborados pelo 

SOE e em relação às orientações sobre os representantes de turma não era diferente. Os 

orientadores educacionais procuravam uma “conscientização do trabalho de representantes 

de turma para atuação efetiva e harmoniosa no ambiente escolar” (COLÉGIO ESTADUAL 

DO PARANÁ. Projeto da Reunião de Representantes de Turmas, Curitiba: 10 de abril 

de 1973).  

Outro fator que chama atenção nos projetos é a intenção de dar voz ao aluno, 

mesmo que suas idéias depois fossem filtradas ou até mesmo inutilizadas. Oliveira lembra 

que não se pode perceber os sujeitos históricos como “incapazes de gerir seu cotidiano” ou 

ainda como “massa de manobra apenas e sempre”, pois isso “equivaleria a extrair do 

sujeito toda a sua autonomia, ainda que relativa, diante das vicissitudes da vida social e 

toda sua capacidade de indignação e resistência perante os modelos preconcebidos da 

organização da cultura.” (2003, p. 42). 

No caso dos representantes de turma, após serem escolhidos era lhes solicitado 

que organizassem, em forma de painel, um esquema sobre as funções que deviam exercer. 

Esses painéis seriam apresentados numa reunião no Salão Nobre do Colégio49, havendo 

também a discussão das propostas de trabalho em mini-grupos para se chegar a uma 

conclusão geral de quais seriam as funções dos representantes.  

Tratava-se uma aparente democracia escolar, na qual os alunos poderiam dar suas 

opiniões, no entanto a partir do que eles propuseram viria a cobrança, pois os orientadores 

tinham a incumbência de acompanhar o desempenho das funções dos representantes 

durante todo o ano letivo para a “constatação da validade do trabalho de conscientizá-lo de 

suas funções”. Pode-se entender que os alunos representantes de turma não eram 

escolhidos aleatoriamente; além de terem um perfil de liderança, possivelmente eram 

representantes que correspondiam aos interesses da escola (com requisitos como a 

obediência). Nas reuniões, os orientadores poderiam conduzir a melhor maneira desses 

                                                 
49 O Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná se apresentava como um lugar representativo de poder. As 
reuniões mais importantes eram realizadas nesse salão, que ostentava uma suntuosa construção. Como 
lembra Certeau, as estratégias visam relações espaciais (lugar de poder, lugares teóricos e lugares físicos, 
onde todas essas forças se distribuem), por isso “as estratégias apontam para a resistência que o 
estabelecimento de um lugar oferece ao gasto do tempo; as táticas apontam para uma hábil utilização do 
tempo, das ocasiões que apresenta e também dos jogos que introduz nas fundações de um poder” (1994, 
p.102). 
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líderes de classes influenciarem os demais alunos para comportamentos considerados 

adequados, ou nas palavras do SOE: 

 
 

Para uma atuação racional o líder adolescente necessita de uma orientação no 
sentido de observar o grupo da aula, aproveitar as possibilidades de crescimento 
deste mesmo grupo. Sendo a atuação do líder mais abrangente, a orientação tem 
possibilidades através dele indiretamente, atingir maior número de alunos e 
desenvolver ao mesmo tempo o senso de responsabilidade do líder. O 
adolescente aceita melhor os padrões impostos pelo seu próprio grupo 
(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Conselho de Representantes, p.1). 

 
O SOE procurava maneiras de atingir o apoio dos alunos e uma das estratégias de 

ação era utilizar outro adolescente para transmitir as informações, já que o aluno 

“aceitaria” melhor o padrão imposto e definido pela escola por meio da linguagem e 

orientação de um indivíduo de seu próprio grupo (discente). 

O aluno não possuía seu campo próprio de poder, ele estava no campo de visão e 

no espaço do outro (SOE). O aluno ocupava a função de mediador. Realizando uma ponte 

entre os interesses dos colegas e do CEP. Perante os demais estudantes ele poderia ocupar 

um lugar de maior poder, pois poderia transitar com facilidade no espaço onde as 

estratégias eram engendradas, mas ele possuía suas limitações (talvez fossem bem vistos 

pelos demais colegas por ocupar um cargo de “honra”, ou talvez mal vistos por serem os 

delatores de tudo o que acontecia nas salas de aula). No entanto, pode ser que nem todas as 

orientações que o SOE passava ele cumpria, ainda que esse fosse o seu papel.  

O trabalho realizado pelos representantes de turma exigia responsabilidade. 

Tinham que relacionar problemas sociais, escolares e emocionais da classe, levantar 

possíveis soluções e compartilhar experiências de técnica de observação além de realizar 

uma auto-avaliação. Deveria ser um aluno atento e observador. Os orientadores não 

poderiam estar em todas as salas de aula ao mesmo tempo, mas os alunos sim. Por isso eles 

eram uma espécie de extensão do SOE, sendo os seus olhares vigilantes.  

Pode-se observar como o SOE utilizava-se de um exercício de poder sobre os 

alunos, para que eles realizassem tarefas cooperativas com os interesses da escola. Visto 

isso no âmbito da forma escolar, 

 
 

Segundo parece, a forma escolar de relações sociais só se capta completamente 
no âmbito de uma configuração social de conjunto e, particularmente, na ligação 
com a transformação das formas de exercício de poder. Como modo de 
socialização específico, isto é, como espaço onde se estabelecem formas 
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específicas de relações sociais, ao mesmo tempo em que transmite saberes e 
conhecimentos, a escola está fundamentalmente ligada a formas de exercício de 
poder (VINCENT, 2001, p. 17). 

 

Dentro dessas relações sociais, permeadas pelo poder, o autor pontua que a escola 

é o local propício para a aprendizagem de formas de exercício de poder, através de um 

ambiente onde o trabalho é a objetivação e a codificação50. 

Todo esse trabalho tinha um objetivo complementar: apresentar os dados 

coletados no Conselho de Classe, cujo foco principal era a discussão sobre os problemas e 

dificuldades das turmas, bem como a procura de solução para tais situações. Os 

participantes do Conselho eram: direção auxiliar, coordenadores, professores, orientadores 

e representantes de turma; e o local e horário eram determinados pela Divisão Educacional. 

Para se obterem mais informações sobre os alunos (as quais eram registradas na 

ficha cumulativa do discente), a orientação educativa promovia dinâmicas de grupos, 

propondo alguns temas a serem debatidos em pequenos grupos e no grande grupo, para 

observar os posicionamentos dos alunos em relação a eles. Como a busca por liderança era 

uma constante, “à medida que os alunos se familiarizarem com as técnicas atribuir-se-ão 

‘papéis’ aos componentes do grupo e introduzir-se-ão outras técnicas grupais” (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, Projeto de dinâmica de grupo, s/d). 

Apesar das cobranças feitas, os alunos aprovados em concursos internos tinham a 

possibilidade de visitar novos ares. As visitas programadas pelo SOE eram realizadas em 

parceria com a Coordenação de Atividades Paraescolares, que no ano de 1971 tinha como 

coordenador o professor Amílcar W. Silva. O calendário de aulas extras ou atividades 

paraescolares privilegiava três aspectos: aulas solicitadas pelos coordenadores de área; 

viagem prêmio para os sessenta alunos (30 meninos e 30 meninas) selecionados por 

concursos estabelecidos pela direção da escola; e por aulas ministradas por concurso 

realizado pela direção. 

Dentre as atividades propostas estavam programadas visitas aos seguintes locais: 

Fundição Muller e Irmãos; Tecnologia da Cerveja; Escola de Engenharia Química; 

Departamento Médico Legal; Planetário de São Paulo; Coleta de material de orla marítima; 

Estudo do evolucionismo – Museu do Rio de Janeiro; Estação de tratamento d’água; 

Hospital de Clínicas; Sambaquis do Paraná; Fábrica de Oxigênio Edi; Faculdade de 

                                                 
50 Codificação no sentido de estar ligada à disciplina e à normatização das práticas.   
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Medicina; Escola de recuperação de menores; Philco; Volkswagen do Brasil; Refinaria de 

Petróleo Arthur Bernardes; Planetário do Rio de Janeiro; PUC do Rio de Janeiro; Fábrica 

de Cimento Portland; e Usina do Xisto. No mesmo documento que apresenta os locais a 

serem visitados durante o ano de 1971 é realizada uma súmula do trabalho executado em 

1970, declarando que naquele ano teriam sido remetidos 30 ofícios, 42 aulas externas 

foram organizadas; 1782 alunos participaram da Coordenação de Atividades Paraescolares. 

O autor do documento ainda se atém à minúcia de declarar que 5800 quilômetros teriam 

sido percorridos, realizados 4 telefonemas interestaduais e as despesas feitas pelos alunos 

seriam de “Cr$ 900,00 pelo CEP – Viagem a São Paulo/ Cr$ 500,00 pelo CEP – Refinaria 

de Petróleo ‘Arthur Bernardes’; Cr$ 700,00 doado pela Prefeitura Municipal de Curitiba 

(parte da viagem a Foz do Iguaçu)”. Para um bom trabalho no ano de 1971, o professor 

Amílcar W. Silva solicita uma verba de Cr$ 9.000,00 para efetuar pagamentos de viagens. 

Cobranças e privilégios aconteciam simultaneamente. Cada qual com seus 

objetivos, mas com um fim em comum, orientar os alunos. Conhecendo o discente, o SOE 

sabia a maneira de atingi-lo. Conhecer as condições financeiras familiares, o perfil político, 

afetivo e cultural do aluno eram estratégias para implantar um controle sobre o ambiente 

escolar. Até mesmo as visitas são pensadas no sentido de direcionar a apresentação de 

diversas áreas profissionais aos alunos. No entanto, não bastava mobilizar somente o aluno 

em favor dos padrões da escola. Uma outra parte da comunidade escolar precisava ser 

alcançada para entrar num processo de cooperação com a Orientação Educacional: os pais. 

A coordenação de Orientação Educacional do CEP, ao elaborar um projeto de 

reunião de pais justificou a importância dessa ação pelo contato destes com todos os 

orientadores do estabelecimento e com a direção da escola, afirmando que é “necessário 

que sejamos capazes de pensar juntos sobre aquilo que acreditamos ser verdadeiro em 

educação”. Para que isso acontecesse, acreditava-se que os pais deveriam estar bem 

informados sobre o funcionamento e organização da escola e que tivessem “objetividade 

na análise das características da comunidade escolar” (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ. Projeto de reunião de pais, 25 de abril de 1973.). Não se pode afirmar qual 

era a noção de educação que os pais presentes nas reuniões tinham, mas sabe-se que a 

Orientação Educacional procurava transmitir um modelo de uma boa ou “verdadeira” 

educação, reforçando o modelo de Colégio que o CEP tanto queria ostentar. Procuravam-se 

um trabalho de cooperação entre escola e pais, para que estes estivessem informados sobre 

os objetivos e as estratégias de ação do Colégio. 
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Quando questionada sobre o contato com os pais, a ex-orientadora lembrou: 

 

 
Eu nunca tive problema com pais, mas lembro na época de um caso mais 
extremo de orientadora, ou fugir do contato com os pais de sair da orientação 
quando os pais vinham, ou empurrar para uma outra mais... Que era eu e a 
Jandira, que era bem corajosa, Jandira Lima, havia esses extremos. Enfim, para 
falar com o pai, o orientador e o professor tem que enfrentar. Agora, não pode 
ser permitido pais virem tirar satisfação nem com o orientador nem com o 
professor, isso o diretor pedagógico do colégio não permite até hoje. Um 
professor faz uma ficha de reclamação e está na mão do orientador, o orientador 
chama o aluno e chama a mãe, e ela... Porque na década de 90 e na década de 
dois mil os pais chamados vem pra cima, não é aquele pai dos anos 70 e dos anos 
80, que diziam para o filho, ‘ai do colégio se mandar uma reclamação contra 
você’, principalmente filho de polonês, de ucraniano e de japonês. Os pais não 
admitiam, mas os filhos traziam educação de casa. Hoje tem pais que vem pra 
agredir. 
 

Os pais são lembrados como pessoas que respeitavam a autoridade do colégio e 

que poderiam inclusive ficar envergonhados de serem chamados à escola pelo mau 

comportamento de seus filhos (e aqui mais uma vez aparece a comparação e referência ao 

“hoje”). Pais de origem japonesa, polonesa e ucraniana eram vistos como os mais 

disciplinadores.  

A clientela do CEP era a das famílias mais tradicionais de Curitiba, mas como 

também haviam famílias mais desprovidas a ex-orientadora lembra que “As mães mais 

simples e mais humildes vinham muito agressivas, mas começou a conversar comigo, eu 

contornava, logo elas já ficavam numa boa, que eram problemas sérios naquela época”. 

O SOE postulava para si um local de estratégias, ou seja, delimitava seu lugar 

próprio. Um lugar de poder. Poder esse que podia manter a manipulação das relações de 

força, delimitando um espaço isolado do outro (do responsável pelo aluno). E desse espaço 

ele engendrava as suas ações, podendo enxergar as táticas dos pais, sem que estes 

pudessem transitar plenamente em seu território (já que a eles não era “permitido tirar 

satisfação”). Salvo as ocasiões. 

Para o ex-diretor os pais eram auxiliadores no processo educativo, podendo 

intervir nas decisões da escola (como num caso que se vê mais abaixo), já a ex-orientadora 

via os pais como controladores da disciplina e das condutas de seus filhos/alunos. As 

visões diferentes se complementam e a “a única coisa que se pode dizer é que existem 

cronologias plurais, em função do seu modo de construção, no sentido do enquadramento 

da memória, e também em função de uma vivência diferenciada das realidades." 
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(POLLACK, 1992, p. 10). Por isso, foi optado por entrevistar duas pessoas que tinham 

funções diferentes no colégio, para enriquecer a discussão e observar mais que um ponto 

de vista. 

Ao planejar atividades voltadas para os pais o SOE procurava contemplar alguns 

intentos, como: 

 
 

1. Aquisição de uma percepção do desempenho funcional das secções51 que 
são de acesso, utilidade e proveito ao aluno no que diz respeito à educação e à 
parte administrativa da escola. 
2. Divulgação da unidade e organização do sistema educacional do CEP, 
proporcionando um entrosamento mais direto entre os pais e os vários 
coordenadores. 
3. Aproximação maior dos pais, ante a visão da escola como um local ameno, 
humano, acolhedor e aberto à troca de idéias (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ, Projeto de reunião de pais. Curitiba, 25 de abril de 1973.). 

 

Como se leu acima, o SOE tinha por objetivos apresentar o funcionamento do 

colégio como algo acessível aos alunos, para entrosar o relacionamento entre pais e escola, 

e apresentar aos responsáveis o lado “ameno, humano, acolhedor e aberto à troca de idéias” 

que teria o colégio. Pode ser que pareça contraditório falar de calmaria e proteção num 

contexto histórico como esse, quando parte da população do Brasil (opositores do governo 

militar) passava por repressões, perseguições e censuras52. No entanto, apesar do ambiente 

político, a escola ainda procurava ser um local confortável. Não se sabe ao certo até que 

ponto ela era tão harmoniosa, visto que o espaço escolar é um local de conflitos, no entanto 

a representação que procurava transmitir era essa.  

                                                 
51 Direção; Orientação Educacional; Escolinha de Arte; Educação Física; Biblioteca e uma Sala de aula; 
Relações Públicas e Protocolo; Secretaria; Divisão Educacional e sala de professores.  
52 A Ditadura Militar Brasil foi marcada pelos atos constitucionais que impuseram uma série de medidas 
repressivas. O último golpe contra os ideais democráticos foi marcado pela decretação do AI-5, no dia 13 de 
dezembro de 1968, durante a ocupação da presidência pelo general Arthur da Costa e Silva (governo de 
1967-1969). Este presidente fechou o Congresso e usou do poder de cassação de mandatos e suspensão de 
direitos políticos. Uma das medidas mais repressivas neste Ato Institucional foi à suspensão do habeas 
corpus, fato que acabou agravando a situação dos presos políticos. De modo diferente dos demais Atos 
Institucionais, a criação do AI-5 não possuía prazo de vigência, tendo este Ato durado então até o ano de 
1979. O governo do General Emílio Garrastazu Médici (ex-chefe do Serviço Nacional de Informações) durou 
1969 a 1974 e tratou-se de um dos mais violentos e repressivos do período da Ditadura Militar. Médici 
prometeu a restauração da democracia nacional. No entanto, com o poder do Estado fortalecido através do 
AI-5, nenhuma medida em favor à democracia foi tomada: ao contrário, a censura prévia foi estabelecida em 
todos os meios de comunicação. O governo firmava ainda mais as suas ações ditatoriais através dos órgãos de 
repressão política: os DOI-CODIs (Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operações de 
Defesa Interna) eram utilizados contra quaisquer opositores ao governo militar. (COIMBRA, 2001; CUNHA 
& GÓES, 1988; FICO, 2004; MATHIAS, 2004). 
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As atividades a serem realizadas dentro do CEP eram encaminhadas de maneira 

formal, por meio de ofícios. No primeiro ofício feito nesse caso solicitou-se que cada 

secção do colégio comparecesse na reunião para explicar suas funções aos pais; outro foi 

enviado aos departamentos para dar entendimento sobre a mensagem que seria transmitida 

(enfatizando que deveria ser clara e objetiva). Talvez por causa do tamanho do CEP e de 

suas divisões de papéis, outra estratégia realizada pelo SOE foi entrar em contato com a 

Secção de Relações Públicas para conhecer melhor a estrutura funcional e unificada da 

escola, ou seja, os orientadores educacionais procuravam estar aptos para responderem 

todas as perguntas que poderiam surgir na reunião com os pais.  

Foi realizada, numa etapa posterior, a redação do convite aos pais, no qual 

constavam os objetivos da reunião, data, horário e sua forma de realização. Para o 

momento da reunião estava prevista a confecção de vários cartazes espalhados pelo 

colégio, contendo mensagens de boas vindas e acolhimento. A provável execução estava 

dividida para dois dias de reunião (separando o fluxo de recepção das séries), e as 

atividades deveriam acontecer no Salão Nobre e nas demais secções do colégio. Estariam 

presentes nessa reunião e teriam a oportunidade de explicar o seu trabalho em três minutos 

as seguintes secções do colégio e na respectiva ordem: Direção (D); Orientação 

Educacional (OE); Escolinha de Arte (EA); Educação Física (EF); Biblioteca e uma Sala 

de aula (B); Relações Públicas e Protocolo (RP); Secretaria (S); Divisão Educacional e sala 

de professores (DE). Após as apresentações, os pais visitariam essas secções em 

companhia do orientador educacional da turma de seu(s) filho(s).  
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FOTO 6 - Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná. 1968. Acervo Ernani Straube. 
Ao fundo uma das maiores obras de Teodoro de Bona – quadro representando a 
fundação de Curitiba, feito para a inauguração do colégio O Salão Nobre do CEP era 
onde aconteciam as principais reuniões do colégio (que também contava com um 
auditório para cerimônias – o cine-teatro - que comporta aproximadamente 1000 
lugares). Era um local de poder, espaço próprio das estratégias. No entanto, como as 
táticas são móveis, ora ou outra, elas também transitavam por esse lugar. Por exemplo, 
no relato do ex-diretor que se encontra mais abaixo. 

 

Estava prevista para o dia dois de maio de 1973, às 14 horas, a reunião com os 

pais de 3ª série. Para uma melhor organização foi construído pelo SOE um roteiro de 

visitas. 

 

QUADRO 7: ROTEIRO DE VISITAS 
3ªs séries Roteiro 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 

OE OE B B D D DE DE EA EA EF EF S RP 

B B OE OE DE DE D D EF EF EA EA RP S 

D D DE DE OE OE B B S S RP RP EA EF 

DE DE D D B B OE OE RP RP S S EF EA 

EA EA EF EF S S RP RP D D DE DE OE B 

OF EF EA EA RP RP S S DE DE D D B OE 

S S RP RP EA EA EF EF OE OE B B D D 

RP RP S S EF EF EA EA B B OE OE DE DE 

Fonte: COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Projeto de reunião de pais, 1973. 
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Este quadro se coloca aqui para dar um exemplo da preocupação do SOE 

concernente à organização do tempo, ou como estratégia de controle do tempo e do espaço 

institucional. Cada série, com um determinado roteiro, uma delimitada seqüência de visita, 

cronometrada em intervalos pontuais de três minutos cada. Ou seja, uma separação do 

tempo que visa organizar, estruturar uma visita dos pais no colégio, demonstrando ser um 

lugar ordeiro e também mostrando as dependências que deveriam ou precisavam ver vistas. 

 Para que não houvesse aglomeração de pessoas num mesmo ambiente, cada 

orientador educacional ficaria encarregado de levar “seus pais” para conhecer os locais do 

colégio. Locais esses que poderiam dar informações de onde o poder estava representado, 

onde as questões burocráticas deveriam ser resolvidas e onde ficavam as atividades que 

tinham um destaque maior dentro do colégio (como a Educação Física e a Escolinha de 

Artes). Era uma visita planejada e projetada para atender os pais e localizar cada orientador 

na sua tarefa. 

 

 

 
FOTO 7 – Coordenação de Educação Física. Sala do CEP onde eram 
guardados diversos troféus. O colégio exibia seus títulos e vitórias. Fotografia 
da década de 1960. Acervo Ernani Straube. Para saber mais sobre a história da 
Educação Física no Colégio Estadual do Paraná ver: CHAVES JUNIOR, S. R. 
A Educação Física do ginásio paranaense ao Colégio Estadual do Paraná: 
contribuições para a construção de uma história de uma disciplina escolar 
(1931-1951). Curitiba, 2004. 
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Arroyo (2004) destaca três aspectos presentes no tempo escolar: a ordem, a 

disciplina e o tempo social. Se acompanhar este raciocínio, pode-se entender que, no 

colégio o tempo escolar é organizado, divido e planejado para manter harmonia entre estes 

três aspectos fundamentais. Um lugar de estratégias requer uma organização que o delimite 

como o lugar próprio, ou lugar de poder. Nas palavras do autor: 

 

 
El tiempo escolar resume la dinâmica em que opera um conjunto de mecanismos 
querefuerzan el orden, la disciplina y el tiempo social. El éxito o el fracaso de los 
dispositivos, entre los cuales destacan los modos en que se acondiciona el trabajo 
escolar, la segmentación y la fragmentación de los espacios, las reglas, los 
rituales, en suma, la organización de la vida escolar, radica en la asimilación del 
orden, en general, y del orden escolar, en particular, de los alumnos y de las 
alumnas, de lãs habilidades y destrezas que ejerciten para reconocer y hacer 
explícito un cierto orden, así como para representarlo y practicarlo sin 
impugnarlo (ARROYO, p. 248). 

 

Estabelecer uma organização temporal poderia refletir mais do que uma mera 

divisão de tempo para as visitas dos pais. Uma ordem, uma disciplina ou um tempo que 

extrapolaria os muros do colégio (já que os pais deveriam utilizar uma parte de seu tempo 

social, para visitar e conhecer o CEP), se configurava numa oportunidade de demonstrar 

êxitos nos dispositivos de trabalho apresentados pelo SOE. 

Já para Viñao Frago o tempo escolar é um tempo institucional, pessoal, cultural e 

individual53. Como tempo institucional ele se revela em um tempo prescrito e uniforme, 

mas quando visto como tempo individual ele pode ser plural e diverso, por isso não há 

somente um tempo, existem vários: o tempo do aluno, do professor, do orientador e de 

outros envolvidos no processo pedagógico.  

O tempo cultural também faz parte dessa diversidade, é ele uma construção sócio-

histórica que juntamente com o tempo escolar produz vivência e experiência temporal.  

Desta forma, o tempo escolar é organizado e construído socialmente e culturalmente como 

um tempo específico, que às vezes é vivido apenas por professores e alunos, outras vezes 

envolve os pais, toda a família ou a comunidade, mediante uma inserção e um 

relacionamento com os demais ritmos e tempos sociais (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 5). 

                                                 
53 Ou, complementando com as análises de Certeau, o tempo institucionalizado, como um espaço das 
estratégias. (1994). 
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O tempo escolar institucionalizado possui uma arquitetura temporal oferecendo 

diversas configurações e níveis. Não se fala em um tempo escolar, mas em tempos 

escolares. Viñao Frago destaca três modalidades de tempos escolares: a) uma relação 

temporal de longa duração que envolve a estrutura do sistema educativo; b) um tempo 

definido pelos calendários escolares; c) um tempo que envolve ações mais pontuais como 

as disciplinas e as atividades. Vê-se melhor esses modelos explicados nas palavras do 

próprio autor: 

 

 

a) Una primera red de relaciones temporales, de larga duración, tiene su 
origen en la misma estructura del sistema educativo con sus ciclos, niveles, 
cursos y ritos de paso o exámenes. Una estructura que hoy, un muchos países, 
cubre ya desde los primeros años de vida hasta no se sabe bien cuándo. 
b) Otra configuración temporal es la establecida por los calendarios escolares, 
los cursos o años académicos, con su principio, su final y sus interrupciones 
festivas o vocacionales. 
c) La tercera modalidad muestra la micro e intrahistoria de la institución 
escolar. En ella se define el reparto de las disciplinas y actividades a lo largo de 
las unidades temporales establecidas - año académico, semestre, cuatrimestre, 
trimestre, mes, semana, día, mañana, tarde -, o incluso, en su más desmenuzada 
desagregación, de cada clase o actividad. Su expresión material y escrita son los 
cuadros horarios y de distribución temporal de tareas e programas. (1998, p.6). 

  

Em seu estudo sobre a escola primária da Espanha do século XIX, o autor, além 

de ter claras as diferenças entre os três tempos escolares, procurou realizar suas análises 

contemplando três pontos de vistas diferentes: o teórico (as propostas dos pedagogos e 

professores), a legislação (normas que regulavam o ensino) e o real (o que acontecia na 

escola). Esses pontos não coincidem, porém se encontram e relacionam entre si, por 

exemplo, um manual de pedagogia, uma disposição legal e um diário de classe não são a 

mesma tipologia de fonte, mas uma remete à outra.  

Assim como a legislação sobre a Orientação Educacional e os projetos 

desenvolvidos pelo SOE do CEP, estão diretamente ligados, ainda que construídos em 

tempos diferentes. 

Segundo Viñao Frago, somente deste modo capta-se as continuidades e rupturas, 

ou seja, a tríplice natureza do tempo escolar, desvelando assim a “caixa preta” da 

historiografia educativa, para se conhecer a “realidad cotidiana de la educación”, que 

contém a “naturaleza cotidiana de la educación” (1998, p.8). 
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Sendo os tempos escolares um tempo social, não existe uma neutralidade em sua 

construção. A distribuição do tempo, do espaço, das ordens e das atividades, é construída 

dentro de um discurso próprio que além das questões pedagógicas envolve questões 

sociais. O tempo escolar distribui ações educativas, reflete hierarquias e valores, formas de 

gestão escolar. O tempo escolar se relaciona e se condiciona ao ritmo da vida social e 

histórica, cria momentos de aprendizagens e é percebido de maneira diferente entre os 

envolvidos no processo educativo (VIÑAO FRAGO, p. 130). 

Não é objetivo entrar na discussão da cultura escolar, como também sugere Viñao 

Frago, mas de refletir melhor sobre o tempo escolar e como o SOE se apropriou dele para 

gerar estratégias ao apresentar, como lhe convinha, o CEP para os pais de alunos. 

Durante o percurso das visitas, os orientadores deveriam observar as reações dos 

pais para tentar diagnosticar o alcance dos resultados previstos e aplicar um questionário 

aos pais contendo as seguintes questões: 1. O contato que os senhores mantiveram com a 

escola pode possibilitar uma visão do sistema funcional: (completa, superficial, 

insuficiente); 2. Este encontro serviu para maior aproximação entre as famílias e a escola: 

(sim, não); 3. Contando com sua colaboração, solicitamos sugestões para as próximas 

reuniões.  

Não se pode afirmar que, apesar de todo esforço de integração, todos os pais 

tenham comparecido na reunião, devido o horário estabelecido – às 14 horas – momento 

em que poderiam estar trabalhando, já que a clientela do CEP não era homogênea e atendia 

diversos grupos sociais. Dessa forma, é provável que alguns pais não tenham podido 

comparecer por motivo de trabalho ou outras razões. 

As reuniões com pais pretendiam conhecê-los melhor (e esse poderia ser um dos 

únicos momentos de contato entre escola e pais) além de transmitir a idéia que o colégio 

era “local ameno, humano, acolhedor e aberto à troca de idéias”. Neste sentido, ainda que 

se esperasse dos pais uma adesão e parceria sem conflitos, o espaço “aberto para a troca de 

idéias” poderia acontecer. Nessas reuniões os pais não eram meros receptores de 

informações sobre o Colégio. Nas palavras do ex-diretor, pode-se observar um pai de 

aluno, tomando a fala e representando o grupo num determinado assunto que parecia afligir 

tanto pais como a direção da escola. Naquela ocasião os pais: 

 
 

Colaboravam sem dúvida, a colaboração como sempre não é cem por cento, 
porque em parte nenhuma se consegue isso, que os pais venham ao colégio para 
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participar das atividades que o colégio solicita, mas era substancial. Era muito 
importante o número de pais que participava. Eu lembro agora, um caso que foi 
levantado numa dessas reuniões com a Orientação Educativa na qual eu estava 
presente. Um pai de um aluno, ouvindo o que eu pretendia fazer no Colégio 
Estadual e estava fazendo, ele levantou-se e... Professor meus parabéns, acho que 
o senhor está no caminho certo, eu só queria saber o seguinte: o que o senhor 
faria se uma professora de uma determinada disciplina exigisse um material de 
uma determinada livraria, porque era uma professora de desenho, e cuja livraria 
era de um parente dela, e que durante as aulas ela cheirava álcool e exigia certos 
absurdos dos alunos. Eu me levantei e disse: o senhor escreva o que está me 
dizendo e o senhor terá o resultado em seguida. Porque normalmente nós 
sabíamos disso tudo e não tínhamos nenhuma oportunidade de agir. Porque 
nenhum pai denunciou (...) efetivamente ele passou, eu fiz uma comissão de 
sindicância no Colégio Estadual e verifiquei que isso era verídico, encaminhei ao 
secretário de Educação. 

 

Essa professora foi afastada do CEP e passou a trabalhar no Setor de Áudio-

visual da Secretaria de Educação do Estado do Paraná devido uma petição, primeiro oral e 

depois escrita de um pai. Dentro do espaço de poder do SOE e da direção do Colégio, o pai 

utilizou-se do que Certeau chamaria de “rapidez de movimentos que mudam a organização 

do espaço” (1999, p. 102). Utilizou-se um “lance” para ter voz ativa dentro do CEP. 

A família também tinha um lugar de decisão na escola, ainda que fosse como 

parceira das decisões dela. Havia uma cooperação entre família e escola. Na fala da ex-

orientadora, pode-se notar uma ênfase em afirmar sobre como os pais ajudavam no 

posicionamento do aluno em sala de aula, pois naquela época “a educação vinha de casa” e 

os pais sentiam-se envergonhados se fossem chamados ao colégio para conversar sobre o 

comportamento de seu filho. O que não queria dizer que eles tinham a mesma opinião em 

tudo o que acontecia no colégio. 

Uma outra atividade foi planejada para envolver os responsáveis pelos alunos: era 

a Escola de Pais, definida pelo SOE como “uma organização mundial de caráter leigo, 

servindo aos pais que se preocupam com a formação de seus filhos. Uma das 

características é a promoção de cursos e palestras de cunho educacional” (COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ, Ante Projeto – Escola de Pais. s/d).  

Alegando que o jovem sofre influência de três “forças” – escola, família e meio 

social – que devem estar interligadas para ajudar no amadurecimento do jovem e na 

atenuação dos conflitos das gerações, o SOE sentiu a necessidade de motivar algumas 

famílias a participarem da Escola dos Pais. A Orientação Educacional ficaria responsável 

por realimentar grupos de pais interessados na Escola de Pais, sondar interesses em 

assuntos, planejar programas, escolher um casal coordenador (provavelmente um casal, 



 82

pais de alunos que mantivessem um padrão de modelo familiar nos moldes da sociedade da 

época) e representantes do colégio. Outra parte do trabalho estaria destinada à Associação 

de Pais e Mestres do Colégio Estadual do Paraná (APM) e esta estaria responsável pelas 

inscrições para cursos e palestras; recolhimento de donativos e contribuições; envio de 

convites e folhetos de propaganda e pagamento de conferencistas, bem como as reservas de 

locais e horários (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, Ante Projeto – Escola de Pais. 

s/d).  

Tem-se uma preocupação em orientar os pais sobre os assuntos escolares e sobre 

seus filhos. Dessa forma, a APM teria tarefas efetivas dentro da escola para contribuir com 

a integração, ou melhor, com a cooperação dos pais. Uma vez que se conhecessem a escola 

e atendessem aos seus filhos, por conseqüência enviariam alunos mais conscientes de seu 

papel na escola e estes dariam menos trabalho (pelo menos comportamental) para a 

instituição escolar. 

 

 

 

3.2. Uma decisão orientada: o aluno e sua escolha profissional 

 

 

O artigo 10 da Lei nº 5.692/71, além de instituir a obrigatoriedade da Orientação 

Educacional incluía como sendo função da escola o aconselhamento vocacional. Segundo 

Nérici, a orientação vocacional e a orientação profissional significam a mesma coisa, ou 

seja, além de a escola contemplar as necessidades, interesses e aptidões dos alunos, a 

Orientação Vocacional54 deve influenciar “para que se decidam por aquelas atividades 

profissionais necessárias ao desenvolvimento econômico, social, científico, cultural etc. da 

comunidade.” (1976, p. 86). Continuando suas descrições sobre os intentos da Orientação 

Vocacional, Nérici delimita cinco objetivos norteadores do trabalho do orientador 

educacional, que seriam: 
 

                                                 
54 A Orientação Vocacional ou Profissional é um “desdobramento da Orientação Educacional, é parte 
integrante da Educação” (NÉRICI, 1976, p. 87). 
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1- Orientar o educando para que conheça suas aptidões, interesses e aspirações, 
ligados a um propósito de vida. Em outras palavras, conhecer as possibilidades 
bio-psicossociais dos educandos; 
2- Dar a conhecer a realidade de trabalho do meio, que pode ser feito através de: 
- informações sobre oportunidades de emprego na localidade; 
- informações quanto às profissões locais e nacionais e perspectivas de emprego 
das mesmas. 
3- Dar a conhecer as aptidões e habilidades necessárias para o exercício de cada 
profissão. 
4- Dar a conhecer os caminhos para formação adequada de habilitação para o 
exercício das diversas profissões. 
5- Orientar para que o educando escolha a profissão que melhor se lhe ajuste 
(NÉRICI, 1976, p. 88). 

 
O Plano Curricular do CEP de 1972 destaca como um de seus pontos o 

desenvolvimento do processo de Orientação Vocacional. Há menos de um ano após a 

publicação Lei nº 5.692/71, ela passou a ser “produto do processo educativo global, 

deixando de ser receita do trabalho do especialista” (Colégio Estadual do Paraná, Plano 

Curricular -1972. s/p).  

Cabia ao orientador educacional realizar um trabalho junto aos professores no 

sentido de levá-los a conhecer os objetivos da Orientação Vocacional e a entender como 

esta poderia oferecer ao aluno uma abertura de escolha profissional, promovendo um 

conjunto de atividades juntamente com os docentes (visitas, projetos, entrevistas, etc.). 

Esses objetivos revelam a preocupação da Orientação Educacional de primeiramente 

esclarecer ou até convencer os professores da função e importância que tinha o 

aconselhamento vocacional, e que estes pudessem ter conhecimento do assunto para 

transmiti-lo aos alunos. 

Segundo a ex-orientadora educacional, a relação entre orientação e professores 

era delicada, pois: 

 

 
Eu acho que eram tensas, porque os professores sempre se queixavam que os 
orientadores estragavam os alunos, apoiando, se queixavam que apoiavam os 
alunos contra eles. Houve sempre essa ponta de briga não só na década de 70, 
como nos anos oitenta, de vez em quando em noventa e até hoje a gente ainda 
houve algumas reclamações. Porque o professor orientador, ele tenta contornar 
uma situação de um aluno agressivo, de um lar desfeito, de um lar 
desestruturado, não é uma criatura fácil de lidar. Então você tem que conquistar. 
E aí não tem nenhuma malícia de que você está virando o aluno contra o 
professor. 
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Poderia ser que os professores eram os primeiros a conhecer os projetos de 

Orientação Vocacional de forma que o SOE ganhasse a adesão e parceria deles. Os 

docentes conheceriam as ações que precisavam ser desenvolvidas e cooperariam com elas 

dando sugestões de visitas, entrevistas, etc. 

Com a Lei nº 5.692/71, o aconselhamento vocacional tornou-se uma parte 

importante da Orientação Educacional.  

O SOE pretendia dar a possibilidade ao discente de escolher uma profissão 

conscientemente, permitindo que ele efetivasse sua participação na escolha profissional, 

para alcançar a sua realização como pessoa. Num primeiro momento essa fala permite 

deduzir que o SOE estava preocupado com o conforto da escolha para o aluno, porém, 

mais do que isso, estava preocupado com a sociedade a partir do momento que alertava 

sobre a participação desse cidadão no convívio social.  

A escolha de uma profissão envolvia certas aptidões e interesses do aluno. Era 

uma necessidade fazer com que ele se realizasse como pessoa, ou então torná-lo cidadão 

comprometido com as necessidades da sociedade, que atendesse à demanda social de 

trabalho. Como destaca Germano, a escolha de um ensino profissionalizante trata-se de 

“uma tentativa de estabelecer relação direta entre sistema educacional e sistema 

ocupacional, de subordinar a educação à produção. Desse modo, a educação só teria 

sentido se habilitasse ou qualificasse para o mercado de trabalho.” (1994, p. 176). Ou seja, 

teria um caráter de terminalidade, aumentando o fluxo de ingressos em profissões 

medianamente remuneradas e diminuindo a entrada na universidade. 

O CEP estaria comprometido com a “(...) missão de formar a juventude provendo 

o Estado e a Nação de jovens capazes e cumpridores do dever, a quem entregaremos os 

destinos do Paraná e do Brasil” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Anuário 

Estatístico do Colégio Estadual do Paraná – 1970, s/p, 1971). 
Três objetivos maiores foram apontados num projeto do SOE de 1974. O 

primeiro focava a importância de reunir informações sobre o aluno, codificando-as de 

modo a favorecer seu “ajustamento” no ambiente escolar, para então sondar aptidões e 

orientá-lo na opção “consciente” de uma profissão. Ou seja, para encaminhá-lo a um dos 

cursos do CEP, fazia-se necessário conhecê-lo para verificar se suas habilidades eram 

compatíveis ao curso oferecido. Aqui aparece mais uma vez a ênfase de que esta escolha 

deveria ser “consciente”.  
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O segundo objetivo estava direcionado para a necessidade de organizar, em 

cooperação com as coordenações das áreas específicas do conhecimento e empresas, 

possibilidades e programas de estágios para os alunos dos cursos que ofereciam uma 

habilitação. O último intento, apesar de parecer fora do lugar, se justifica: “entrosar o 

estágio dos alunos da Faculdade, curso de Orientação Educacional, com o trabalho do 

Serviço de Orientação Educacional” (COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Projetos 

1.974. s/p). Esse objetivo podia ter relação com a nova demanda que as universidades 

estavam lançando à sociedade, em decorrência da obrigatoriedade na lei de haver 

orientadores educacionais nas escolas. Com isso, estudantes universitários deveriam fazer 

estágios em escolas que já contavam com esse serviço. Observado isso pelo CEP, 

procurou-se agregar esses estudantes no trabalho do SOE. 
No projeto de orientação profissional, o SOE declarou que o primeiro passo para 

execução do projeto era motivar os alunos mediante técnicas de profissiodrama, cuja 

necessidade visava “preparar o adolescente para enfrentar os acontecimentos futuros, o 

desenvolvimento da sensibilidade nas relações inter-pessoais e a resolução de problemas 

de relação inter-pessoal, passada, presente e futura” (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, Atividade Orientação Profissional, 1974, fl. 1).  
O profissiodrama era utilizado pelo SOE para fazer com que os alunos 

escolhessem um curso através de uma espécie de teatro sobre o exercício de profissões. 

Para explicar aos alunos a importância da vida profissional, o SOE os levava a vislumbrar 

como seria uma vida sob certas ocupações por meio de um “teatrinho”. Escolhia-se um 

aluno para representar uma profissão e este recebia o apoio de mais dois ou três colegas em 

papéis auxiliares. Os orientadores educacionais ensaiavam a representação fora da sala de 

aula para apresentar o “profissiodrama” para a turma, que logo após assistirem o teatro se 

reuniam em grupos de cinco ou seis alunos para discutirem sobre a profissão. Neste 

momento de discussão em grupo, o SOE lançava duas perguntas para os alunos: 1) O que 

acharam da escolha profissional feita pelos colegas quando representaram? 2) Quais as 

providências, precauções e cuidados a tomar na escolha de uma profissão? As respostas do 

grupo eram levadas para toda a turma no intuito de serem discutidas para auxiliar na 

escolha dos cursos oferecidos pelo colégio. 
O segundo passo era elaborar um programa especial de informação aos alunos 

sobre profissões e cursos profissionalizantes da comunidade. Quando o aluno estivesse no 

último ano do 1º grau, o SOE realizava uma sondagem de interesses e aptidões diante da 
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necessidade de escolher uma opção de curso técnico do 2º grau. Para o SOE, a maioria dos 

adolescentes desconhecia suas próprias inclinações pessoais e habilidades específicas. E 

mesmo os que já conheciam alguns dos próprios interesses, não sabiam relacioná-los com 

as áreas profissionais. Por isso escolher uma profissão seria algo “difícil”, e o jovem 

necessitava conscientizar-se sobre a existência de suas capacidades e relacioná-las com as 

áreas de trabalho e os cursos oferecidos, assim “seria mais fácil, racional e objetiva sua 

opção”, se ele tivesse alguém que indicasse caminhos possíveis. 

 

 
FOTO 8 - Imagem de aluna no Laboratório de Física. Não há referência exata 
de que curso ou habilitação esta aula se destinava. Nem mesmo o olhar das 
lentes fotográficas desvia a atenção da aluna que está em primeiro plano. Ou 
seria uma pose para a câmera? Década de 1960. Acervo Ernani Straube. 

 

Desde 1972 era realizada no CEP a Semana de Informação Profissional. Para esse 

evento eram convidados diversos profissionais, que palestravam aos alunos. Procurava-se 

motivá-los a participar da Semana por meio de conversas sobre conferências, de 

distribuição de tarefas (como encarregar turmas de convidar profissionais de uma área de 

trabalho), de divulgação do evento em cartazes espalhados pelo colégio e de propaganda 
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divulgada pela imprensa. Os profissionais ficavam cada um em uma sala de aula e eram 

visitados pelos alunos conforme os interesses destes. 55 

A ex-orientadora entrevistada (que trabalhava de manhã lecionando para oitavas 

séries e era orientadora educacional no período da tarde) lembra que “Eu tinha as minhas 

turmas. Em outubro tinha a Semana de Informação Profissional, durante aqueles três anos 

fui eu que fiz. As palestras no auditório também fui eu que fiz. E no fundo eram os meus 

próprios alunos de oitava série de manhã que estavam ali. Eu dava orientação à tarde, em 

outro padrão”. Ao que parece, as aulas lecionadas no turno da manhã aumentavam o 

contato da ex-orientadora com os alunos, podendo ser um momento em que ela transmitia 

informações sobre o SOE e incentivava-os a participar das programações propostas. 

Na Semana de Informação Ocupacional (SIO) realizada em 1973, o SOE 

entregou para os alunos um questionário com a finalidade de aperfeiçoar as próximas 

Semanas. Neste o aluno era chamado a expressar a sua opinião através das perguntas: 1. 

Você já possuía informações seguras, quanto as profissões focalizadas? 

(muitas/poucas/nenhuma); 2. Quanto a sessão de hoje, responda: a. aumentou suas 

informações (sim/não); b. ajudou a sua escolha profissional? (sim/não); c. tornou definitiva 

sua escolha profissional? (sim/não); d. mudou sua escolha profissional? (sim/não); e. não 

lhe proporcionou as informações desejadas? (sim/não); 3. Atribua notas de 0 (mínimo de 

agrado) a 10 (máximo de agrado) as sessões de hoje.; 4. Aproveite suas críticas e sugestões 

para a Semana de Informação Ocupacional de 1973 (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, Questionário sobre a Semana de Informação Ocupacional, 1973.). 

Mattiazzi (1974) afirma que a “informação ocupacional – estudo das ocupações -, 

o conhecimento de si mesmo e o conhecimento do mundo de trabalho – mercado de 

trabalho -, são fatores de importância vital para que o realize sua escolha vocacional 

acertada” (p. 82) e o SOE do CEP também pensava assim.  
                                                 
55 A III Semana de Informação Profissional (1974) foi voltada para alunas das 4ªs. séries no sentido de 
informá-las sobre diversas profissões e cursos profissionalizantes, “oportunidades de trabalho, condições de 
ingresso, vestibulares e outras informações de interesse das mesmas” (COLÉGIO ESTADUAL DO 
PARANÁ. Atividade Orientação Profissional. 1974, fl.3). Estavam previstos para esse evento gastos com 
folhetos, propaganda, cartazes, convites, ofícios e com a participação dos conferencistas. Em 1974 aparece 
em documentos do CEP a referência a 4ª série ginasial. Conforme Plano Setorial de Educação e Cultura para 
1972 a 1974, a implementação da Lei 5692/71 previa mudanças na nomenclatura dos níveis de escolaridade, 
na “primeira fase seria desencadeada [a] implementação das 1ªs, 5ªs e 6ªs séries do ensino de 1º grau nas 
áreas piloto, funcionando as 2ªs, 3ªs e 4ªs do ensino primário e 2ªs e 4ªs do ginasial, com currículos 
adaptados. Na segunda fase, articular-se-iam as séries já implantadas com as subseqüentes, reduzindo-se o 
currículo do antigo às 3ªs e 4ªs do primário e 4ªs ginasial; em seguida estariam funcionando apenas as turmas 
de 4ª séries primárias, que desapareceria, finalmente na quarta fase, quando estariam funcionando 
integralmente os novos currículos do ensino de 1º grau. E em cada abertura de etapa de expansão seria 
inaugurada a primeira fase de expansão.” (PARANÁ, 1971, p. 266-267).  
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Outra maneira de orientar as escolhas profissionais era a “sondagem de interesses 

e aptidões”. Essa estratégia de ação envolvia o preenchimento de um questionário que 

oferecia informações sobre o grau de interesse e aptidões (raciocínio mecânico, raciocínio 

abstrato, relações especiais, habilidade numérica, rapidez e exatidão, uso da linguagem), 

posteriormente relacionados com áreas profissionalizantes e transformados em 

porcentagem. Os alunos seriam entrevistados para realizar uma auto-avaliação e verificar 

se suas justificativas coincidiam com a escolha apontada nos questionários. Ferretti (1997) 

afirma que a escolha vocacional envolvia diferentes fatores: econômicos, sociológicos, 

psicológicos, esquemas conceituais de escolhas e seleções ocupacionais.  

Pode-se entender que a Orientação Educacional procurava encaminhar os alunos 

aos cursos com os quais eles tivessem maior identificação de interesse e aptidões, no 

entanto fatores econômicos, por exemplo, poderiam impossibilitar uma escolha por 

afinidades. Poderia acontecer que um aluno, proveniente de uma família que não 

dispusesse de muitos recursos financeiros, não pudesse se dedicar a uma área do 

conhecimento em decorrência do alto custo de materiais, livros ou equipamentos 

solicitados pelo curso. 

Alunas do 2º grau passaram pela aplicação de um teste vocacional que procurava 

identificar suas dificuldades vocacionais. Apesar de ser um teste destinado às alunas, toda 

a sua estrutura está voltada para o gênero masculino. Isto talvez porque o teste já fosse um 

modelo padrão para todas as séries, independente do sexo do aluno. Seguem abaixo as 

múltiplas escolhas que as alunas poderiam assinalar: 

 
 

1. Tenho dificuldades na escolha de minha vocação. 
2.  Parece-me que ainda não desenvolvi todas as minhas qualidades. 
3.  Gostaria de realizar tudo aquilo que poderia produzir. 
4.  Busco um conselho que me dirija na solução dos meus problemas. 
5.  Necessito de alguém que me indique os estudos que devo seguir. 
6.  Estou preocupado por aprender algum ofício. 
7.  Não tenho certeza que vocação me convém seguir. 
8.  Não sei realmente o que desejo na vida. 
9.  Tenho dúvidas quanto a seguir o científico ou o clássico. 
10. Não sei se devo terminar o colégio ou começar uma escola técnica. 
11. Há matérias no colégio que não tolero. 
12. Não sei se deverei entrar na Universidade. 
13. Preocupo-me por não saber educar. 
14. Não sou bem sucedido na Matemática. 
15. O meu maior problema reside na escolha de carreira ou ofício. 
16. Não sei o que fazer ao sair do colégio. 
17. Não sei o que realmente quero na minha vida. 
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18. Preocupo-me muito com o amanhã. 
19. Julgo-me incapaz de aprender tudo de que depois hei de precisar. 
20. Preocupo-me com minhas obrigações presentes e futuro. 
21. Não sei como enfrentarei a minha vida depois de sair do colégio. 
22. Não sei se encontrarei a pessoa que me faça feliz no matrimônio. 
23. Tenho medo de não terminar meus estudos por dificuldades financeiras. 
24. Às vezes, penso que tenho vocação para a vida religiosa. 
25. Preocupa-me ter que abandonar os estudos para trabalhar. 
26. Não conheço as minhas habilidades profissionais. 
27. Tenho dúvidas sobre que vocação deverei seguir. 
28. Já pensei alguma vez em ser padre. 
29. Meu grande receio é não ser feliz na vocação que desejo seguir. 
30. Gostaria de aprender alguma coisa a mais no terreno científico. 
31. Gostaria que me falassem das qualidades requeridas para as profissões. 
32. Estou indeciso quanto a seguir a carreira de Letras ou a de Ciências. 
33. Desejaria ter livros que me orientassem na minha vocação. 
34. Desejaria ter oportunidade de falar com alguém sobre a escolha de minha 
vocação. 
35. Às vezes penso que não valho para nada. 
36. Sonho com o que me vai acontecer no futuro. 
37. O que me interessa é ganhar muito dinheiro na minha profissão futura. 
38. Gostaria de ser útil à sociedade com a minha profissão. 
39. Cada dia que passa gosto de uma profissão diferente. 
40. Não tenho qualidades para a profissão que eu gostaria de seguir. 
41. Não tenho oportunidade e nem meios para seguir a carreira de que gosto. 
42. Desejaria saber que personalidade se requer para cada uma das profissões. 
43. Estou indeciso quanto ao meu futuro. 
44. Não sei o que vou fazer após o ginásio. 
45. Sobre a minha vocação ainda não me decidi bem. 
46. Tenho dificuldades em estudar e aprender as coisas. 
47. Tenho medo de não conseguir estabelecer-me depois de formado. 
48. Meus pais impõem a carreira que tenho de seguir. 
49. Meu principal problema é não saber o que realmente quero. 
50. Não consigo conhecer minhas habilidades vocacionais. 
51. Gostaria de falar sobre os problemas sublinhados com alguma pessoa. 
(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Acompanhamento da Orientação 
Profissional, 1974.). 

  

Uma tabela com o título “Levantamento de problemas vocacionais” procurava 

classificar os problemas apresentados no teste acima citado. As colunas das tabelas 

continham as seguintes informações: número do aluno; fizeram testes; problemas 

vocacionais; deseja aconselhamento; problemas financeiros; ausência de habilidade; e 

outras. Os alunos que apresentavam problemas vocacionais seriam aqueles que tivessem 

assinalado as opções 1, 7, 15, 26, 27, 39, 45, 49, e 50. Os que queriam obter um 

conselheiro, ou melhor, serem aconselhados teriam marcado os números 31, 33, 34, 42, 45, 

e 51. As questões 12, 23, 25 e 41 refletiam que o aluno passava por problemas financeiros. 

E os números 14, 19, 40 e 46 afirmavam uma ausência de habilidade. O SOE também 



 90

conheceria seus alunos pelos traços de personalidade que poderiam refletir insegurança, 

baixa-estima, responsabilidade ou ambição. Porém, não eram explanados claramente nos 

projetos quais eram os proveitos tirados dessas respostas. 

Apesar de algumas opções representarem uma tendência ou repúdio a certas áreas 

(como a resposta 14 – Não sou bem sucedido em Matemática ou a 11 - Há matérias no 

colégio que não tolero), o SOE não as considerava alarmantes nesse momento. Procurava 

estabelecer os problemas vocacionais deixando de lado informações que dariam indicativos 

de inclinação a certos caminhos a serem seguidos, como a vida religiosa (questões 24 e 

28).  

Havia a preocupação de que o aluno sentisse a necessidade de definir uma 

profissão no sentido de “cumprir suas obrigações” de cidadão. É interessante notar que 

opções como “Não sei o que realmente quero da vida” ou “Não sei que fazer ao sair do 

colégio” não eram consideradas problemáticas pelos orientadores educacionais.  

No entanto a inquietação com o futuro já era um ponto importante na vida do 

aluno (números 18 e 20). Uma outra questão relacionada a vida afetiva dos alunos parece 

destoar do conjunto de frases. A escolha “Não sei se encontrarei a pessoa que me faça feliz 

no matrimônio” talvez não tenha relação direta com a preferência profissional, todavia 

denota uma apreensão com seu futuro familiar e consequentemente a estabilidade de um 

lar, algo que era prezado pelos padrões morais do colégio. 

Esses alunos respondiam tais questões, esperando que seus futuros fossem 

definidos e que já se encaminhassem à área de conhecimento que eles deveriam seguir para 

alcançar uma profissão. Como afirma Arroyo: 

 
 

El tiempo de la juventud es, en gran medida, el tiempo para reclutar, formar y 
preparar a las elites culturales, de dotarlas de una identidad y de un sentido de 
comunidad. Así, la ampliación de la escolaridad está em relación directa con la 
ocupación de los jóvenes en una etapa que se considera crítica. Conviene, por lo 
tanto, examinar las representaciones en torno a su naturaleza, así como en la 
función tanto social como personal que les atribuyen en su carácter de jóvenes y 
su papel de estudiantes. (ARROYO, p. 250) 

 
 

Esperava-se “dotar” os jovens de um “sentido de comunidade”, de uma 

identidade definida através de sua aparente vocação. Quando o jovem escolhia uma 

profissão e entrava no mercado de trabalho, estaria atendendo as demandas da sociedade e 

contribuindo para o crescimento da Nação. Essa direção dada pelo SOE, no dizer da 
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professora entrevistada, era a melhor possível, procurava-se realmente indicar a escolha 

“certa” ao aluno, pois: 

 
 

Existia um teste para o aluno de 8ª série, do colégio e de fora, entrar no 2º grau 
na época. Então na ocasião o professor Osny me encarregou de quando fosse 
outubro começasse fazer os testes vocacionais, eu me lembro que nós tínhamos 
ali uns testes americanos que era a Bateria TAT ou DAT, muito sofisticados.  
Então eu recebia aqueles alunos numa salinha da Orientação, que era tudo ali, 
porque direção era junto da direção geral. (...) Eu aplicava aquele testezinho e 
corrigia e depois no auditório eu fazia palestras. Aquele teste dizia assim pro 
aluno: Apto para Humanas. Humanas é Língua Portuguesa, Literatura, é curso de 
Letras, curso de História, Direito, tínhamos na época uma outra matéria, como 
era o nome..., é Estudos Sociais, se não me engano, tinha também um outro, 
Educação Moral e Cívica. Ah! Criticava mais a professora e educava mais o 
aluno. 

 

O que “aquele teste dizia” parecia incontestável. Após a sua aplicação seria 

realizada uma dinâmica de grupo em forma de orientação coletiva com informações 

profissionais. As orientações coletivas estavam planejadas para o horário do recreio, na 

sala do SOE. Ora, o horário do recreio seria o momento em que o aluno estaria livre da 

tutela dos professores ou da Orientação Educacional, espaço onde poderia brincar, se 

divertir ou descansar. Não totalmente no CEP. Seguindo os conceitos de táticas e 

estratégias e entendendo o primeiro como um não-lugar, o aluno não tinha o seu próprio 

espaço nem mesmo no intervalo das aulas. O recreio poderia ser destinado à realização de 

outra atividade, como a orientação coletiva com informações profissionais (o que não 

deveria ser freqüente, mas que poderia acontecer). O CEP julgava como distribuir o tempo 

escolar como lhe convinha. 

A dinâmica dessas orientações pretendia atenuar progressivamente as possíveis 

“tensões geradas quanto à opção profissional”, através do diálogo sobre os aspectos: 

mercado de trabalho favorável ou não em determinadas áreas; possibilidades financeiras do 

discente; valorização entre a relação interesse x aptidões e a observação individual das 

tendências; e habilidades dos alunos. Para isso, além das conversas eram distribuídos 

folhetos informativos. Isso não era algo inventado pelo CEP. Estudiosos da Orientação 

Educacional defendiam esse posicionamento e afirmavam que o “fenômeno da escolha 

vocacional é afetado por variáveis que estão fora do controle do indivíduo, que são fatores 

econômicos, culturais e psicológicos e outras podem ser controladas com a ajuda da 
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orientação” (MATTIAZZI, 1974, p. 82). Ou seja, era o orientador que dizia o caminho que 

o aluno deveria tomar, expondo-lhe as suas limitações e as suas possibilidades.  

As alunas que apresentassem “dificuldades mais profundas” para demonstrar sua 

vocação, ou que não tivessem sido avaliadas no ano anterior ou passariam pela reaplicação 

do teste, que na verdade se tratava de um novo e menor questionário. Seguem abaixo as 

perguntas: 

 

1. Tem dificuldade na escolha da vocação? Sim   Não; 
2. Seu maior problema é a escolha da profissão? Sim   Não; 
3. Você conhece suas habilitações profissionais? Sim   Não; 
4. Ainda conserva dúvidas sobre sua vocação? Sim   Não; 
5. Você sabe realmente o que quer? Sim   Não; 
6. Gostaria de falar com alguém sobre sua vocação? Sim   Não; 
7. Está indeciso quanto ao seu futuro? Sim   Não; 
8. Receia não ser feliz na vocação que deseja seguir? Sim   Não. (COLÉGIO 
ESTADUAL DO PARANÁ. Acompanhamento da Orientação Profissional, 
1974.). 
 

Seria coerente pensar que, se a aluna teve “sérias dificuldades” em apresentar sua 

vocação no primeiro teste, o segundo apenas reafirmaria suas dúvidas, já que não indicava 

possíveis soluções para a indecisão. Acredita-se que um dos objetivos poderia ser a 

verificação de que o aluno realmente gostaria de escolher uma profissão e se desejaria 

receber orientações sobre tal. Além disso, juntando os dois questionários, havia mais 

questões do que aparentemente seria necessário realizar num teste vocacional, no entanto 

outros pontos estavam em foco: concepções de família, religião e postura social, se 

misturavam a de trabalho (ou profissão). O questionário extrapolava mais do que se 

pretendia alcançar. O aluno acabava sendo conhecido pelo SOE em mais aspectos do que 

as supostas perguntas sugeriam. 

Durante as entrevistas ou aplicações de testes, os orientadores educacionais 

tinham em mãos uma ficha de observação para acompanhar o desenvolvimento do aluno, 

se ele apresentava: a. irresolução, indecisão quanto à escolha vocacional; b. confiança 

quanto a escolha vocacional; c. irriquietude, angústia quanto a escolha vocacional; e d. 

calma, decisão quanto a escolha vocacional.  

No final do processo (testes, entrevistas, orientações, entre outros) o aluno 

poderia demonstrar a aparência de: a. ainda conservar dúvidas; b. estar tranqüilo quanto à 

opção vocacional; c. estar contente com os resultados dos testes; d. estar confuso; e. estar 

decepcionado com os resultados dos testes. 



 93

Além da preocupação com os alunos do CEP que precisavam escolher uma 

profissão, o SOE procurou atender alunos candidatos aos cursos de 2º. Grau 

profissionalizantes provenientes de outras escolas. O atendimento consistia em apresentar 

ao candidato os currículos de cada habilitação para que ele conhecesse os cursos através de 

boletins informativos (entregues no ato da inscrição) e por meio de convocações para 

palestras em datas que antecediam o exame de seleção. 
Esses esclarecimentos dados pelo SOE aos candidatos, e que aconteceram a partir 

de 1974, foram justificados pelo significativo número de desistência dos cursos 

profissionalizantes em 1973. Alunos sem uma conscientização prévia de sua escolha 

profissional geraram uma situação que:  
 
 

(...) veio a criar alguns casos que afetaram o bom andamento do serviço 
administrativo, pois, passados alguns dias, ou, às vezes, meses, os alunos 
procuravam a Orientação Educacional para mudarem de curso. Além disso, 
levantou-se a hipótese de que os alunos fossem informados e orientados na 
escolha da habilitação, encontrarão no curso maior motivação para freqüentá-lo, 
diminuindo assim o problema de evasão escolar nas séries iniciais do 2º grau 
(COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ. Projeto de orientação para a seleção 
de opção. 1974, fl. 1). 

 
Isto também se afirma na entrevista com a ex-orientadora, ao lembrar que um 

aluno que passasse pela orientação não teria dúvidas da sua escolha profissional e 

consequentemente não desistiria da habilitação que optou por cursar. Em suas palavras:  

 

 

A desistência do aluno, o que eu lembro daquela época, eram problemas 
econômicos-familiares, as vezes a criança tinha que pegar um empreguinho pra 
ajudar em casa. As vezes ele tinha que passar para o turno da noite, que na época 
era tido como ensino mais fraco, até hoje, aí ele se sentia humilhado de sair do 
turno da manhã e ter que estudar a noite. Já não podia usar o uniforme, não podia 
estar com aquele uniforme chique de lã, de tergal. Então, as vezes o aluno 
acabava saindo do colégio. E depois a nossa clientela na época era tudo gente da 
capital, não tinha nem de bairros afastados, era mais centro e bairros mais 
acessíveis, aí vai mudando a nossa clientela. Quando abriram o Positivo e o Dom 
Bosco, nós perdemos a nossa clientela, foram todos pra lá. Abriram vagas pra 
pessoas mais simples, mais humildes, de bairros mais longínquos, da periferia, e 
eles vinham pra cá em busca de status. Inclusive alunos da noite que moravam 
em Campo Largo atendiam serviços pesados durante o dia, mas eles estavam 
aqui de noite e eram alunos do Colégio Estadual e aquilo era busca de status.  
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O processo de implementação da Lei nº 5.692/71 no CEP gerou uma atividade a 

mais para o Serviço de Orientação Educacional. O SOE teve a função de conscientizar 

professores e alunos sobre a importância da escolha profissional, não só pelo fato de 

encaminhar os adolescentes para um curso que tivesse afinidades com seus interesses, 

aptidões e possibilidades, como também evitar que após um período de investimento nos 

estudos o aluno descobrisse que não gostava da área escolhida. Por isso as escolhas 

“conscientes” eram um dos objetivos a serem alcançados.  

O trabalho do SOE, não era apenas de indicar uma profissão, mas, de nortear um 

caminho de vida (social, afetivo, intelectual, familiar, etc.). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: uma volta pelo caminho 

 

 

Quando me propus a estudar o tema Orientação Educacional (OE) não tinha 

certeza em que terreno pisaria. De início escolhi a Lei 5.692/71 para ser a base das 

indagações, acreditando que ela me daria a maior parte das respostas que estava 

procurando56. Tive que fazer um caminho árduo e investigativo, na tentativa de interpretar 

os dados bibliográficos que eram na sua totalidade oriundos da Pedagogia e da Psicologia. 

Os dados fornecidos pela História da Educação se restringiam à análise das legislações da 

época, mas nada retratavam sobre o Serviço de Orientação Educacional. 

Tentando entender como funcionava o Serviço de Orientação Educacional do 

Colégio Estadual do Paraná (CEP), procurei estudar a bibliografia existente sobre o 

assunto e revisitar a legislação anterior ao período pesquisado. Necessitei conhecer as leis e 

decretos concernentes à OE, bem como os atributos da profissão do orientador 

educacional. Nesta análise pude perceber que, pelo menos em relação à Orientação 

Educacional, a lei formulada durante a Ditadura Militar não era uma inovação, o que a 

priori eu imaginava que fosse (até por isso teria surgido o interesse pela pesquisa). 

As leis 5.564/68 e 5.692/71 vieram para regulamentar uma prática que já vinha 

sendo citada em decretos anteriores e já era desenvolvida no Colégio Estadual do Paraná 

durante muitos anos, firmando obrigatoriedades e objetivos que no dia-a-dia eram postos 

em prática (o que provavelmente teria acontecido com outras escolas).  

O CEP se mostrou como um local privilegiado e gerador de práticas antecipadas 

em relação à norma legal. Mesmo antes da publicação da Lei 5.692/71 ele possuía em sua 

estrutura o Serviço de Orientação Educacional. O que não representou uma novidade, pois 

para um colégio de seu porte já era esperado que tivesse uma boa organização, sendo que 

possuía um grande número de profissionais capacitados. Na verdade, há documentos que 

relatam a presença do SOE no colégio desde 1953, ou seja, onze anos depois da orientação 

de se instalar serviços do tipo em escolas técnicas (Decreto-lei nº 4.424/42 e Decreto-lei nº 

4.073/42). 

Ao verificar como o CEP lidou com as determinações da Lei nº 5.692/71 no que 

se refere à organização, função e ações deste departamento, pude perceber que o CEP teve 

                                                 
56 Volto a escrever na primeira pessoa do singular por estar apresentando dados e conclusões pessoais e para 
melhor fluir a escrita desta parte do texto. 
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sua forma peculiar de apropriação do texto da lei. Quando propostos projetos internos, o 

SOE utilizou a implementação da lei como legitimadora de suas ações. Ou seja, o SOE 

estaria agindo de forma correta ao se pautar na legislação, enfatizando sua 

responsabilidade de ação e transmissão de um modelo de colégio padrão, utilizando o texto 

da lei de forma inventiva, criando o seu significado próprio. Segundo a ex-orientadora, 

“trabalhar muito” e mostrar qualidade de serviço era comum numa época onde o regime 

político exigia “competência”. Mas, mesmo antes do regime da Ditadura Militar, o CEP 

procurava ostentar o posto de um colégio exemplar. Seria então o governo que exigia uma 

postura controladora? Acredito que não.  Penso ser um posicionamento do próprio CEP, na 

figura dos orientadores educacionais ao realizar essas ações. 

Sobre as permanências e mudanças ocorridas no Serviço de Orientação Educacional 

do Colégio Estadual do Paraná, depois da implementação da Lei 5.692/71, não há grandes 

questionamentos a serem levantados (um pressuposto que não foi confirmado, pois foi 

pensado que a lei teria trazido grandes mudanças). Na verdade, o SOE continuou realizando 

as mesmas atividades (reuniões, entrevistas, ações que envolvessem os diferentes sujeitos 

do processo educativo, etc.) dando, sim, uma maior ênfase ao aconselhamento vocacional 

que era nova exigência apresentada pela lei. Por isso, um maior número de testes 

vocacionais foi exigido e ações como visitas a locais de trabalho e Semanas de Informação 

Profissional foram realizadas para aumentar o leque de oportunidades de “escolhas” dos 

alunos. Ainda que essas escolhas não dependessem exclusivamente da vontade deles, 

esbarrando em questões como: financeiras, de oferta do curso na instituição e de demanda 

social pelo trabalho. 

Então, mudanças ou permanências, que inicialmente pareciam ser um ponto crucial 

a ser estudado, foram aos poucos dando espaço para a análise da apropriação da lei, bem 

como suas formas de atuação no campo das estratégias e das táticas. Ou seja, o cotidiano 

(ou por que não dizer, a prática escolar) foi se revelando na documentação e nas entrevistas 

como uma forma possível de análise da lei e do SOE. 

Os projetos e ações foram desenvolvidos como estratégias. O SOE estabeleceu um 

local de poder, onde as normas e decisões eram geradas. E de uma posição privilegiada 

(numa relação onde o “espaço” é seu lugar), ele administrava as relações entre alunos – 

professores – pais – direção (não necessariamente nessa ordem). Termos como cooperação 

e escolhas conscientes foram presentes na maioria das fontes citadas. Era de se esperar que 
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o aluno, devidamente assistido, trabalhasse cooperativamente com as expectativas do 

colégio para que seu caminho fosse guiado para “escolhas certas”. 

Cabiam aos pais e alunos as ocasiões, ou seja, as táticas. Essas táticas eram 

realizadas pelos “fracos”57 que procuraram os “lances” para erguer sua voz e mudar 

situações num movimento rápido e inesperado, como pude notar exemplos presentes nas 

falas dos entrevistados. Posso dizer que as relações ocorriam numa dinâmica de adesão e 

troca de interesses. Ou seja, um duplo caminho de cooperação e cooptação. 

Como o CEP era um colégio que ostentava uma posição de educação privilegiada 

(com sua estrutura física e pessoal) e possuía uma “missão” de entregar à sociedade 

alunos/cidadãos que representassem com destreza suas habilidades e comportamentos 

perante a sociedade curitibana, era de se esperar que o grupo de orientadores educacionais 

fossem constantes vigilantes da vida dos alunos. Pretendia-se levar a “opções livres e 

conscientes: é a escolha adequada à capacidade do educando e à realidade (desde a escolha 

de um companheiro, um brinquedo ou uma profissão)”. (COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ, Projeto de Orientação Educacional - PROE, 1974, s/p). Não era o aspecto 

pedagógico o único alvo de controle dos orientadores. A criança e o adolescente eram 

mantidos sob os olhares rigorosos do CEP, ao ponto de a escolha de um amigo, de um 

brinquedo ou de uma profissão fossem temas questionados e abordados pelo SOE. Por 

isso, o SOE pretendia ser a bússola condutora de todas as ações dos alunos, dentro e fora 

do colégio, daí o termo “indicar caminhos”. Dizia-se que o aluno deveria realizar “escolhas 

livres”, mas nem sempre isso era possível.  

É de se ponderar que as ações realizadas pelo CEP iam além do que a Lei 5.692/71 

exigia de um Serviço de Orientação Educacional. Assim sendo, entendo que o SOE atendeu 

a todas as orientações legais (federais e estaduais) e as indicações de atuação definidas 

internamente no CEP, realizando seu trabalho através de controles e concessões a alunos, 

professores e pais. Por isso, agora percebo que a Lei 5.692/71 foi apenas um ponto de 

partida para a análise do trabalho. Ela me deu a base e os parâmetros para realizar as 

análises aqui delineadas, mas o projeto de atuação da Orientação Educacional do CEP 

ultrapassou o esperado pela legislação e superou os questionamentos iniciais desta 

pesquisa. 

                                                 
57 Fraco não no sentido de pouca oportunidade, mas como aquele não tem o seu lugar próprio e precisa 
transitar no campo “inimigo” (CERTEAU, 1994). 
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Este trabalho não encerra o estudo sobre a Orientação Educacional. O recorte 

temporal que estabeleci e a relação com a Lei 5.692/71 é uma das possibilidades de 

interpretação. Outros pontos de vista e abordagens podem ser estudados, além disso, os 

arquivos de outros colégios podem conter documentos que o CEP não me ofereceu (como 

fichários descritivos de alunos, livros de suspensão, etc.). Acredito que aspectos como 

aconselhamento vocacional, a influência da Psicologia, o contato com os professores, entre 

outros, são temas interessantes para futuras pesquisas. 

A propósito, encerro minha análise fazendo um convite aos demais historiadores 

para andarem por esse caminho ainda tão inexplorado – o estudo historiográfico sobre a 

Orientação Educacional no Brasil (seja ela na escola, na legislação, ou na bibliografia). 
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