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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a Orientação Educacional no Brasil, presente nas 
publicações da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) 
durante as décadas de 1950 e 1960. Como fontes principais estão a coleção de Cadernos de 
Orientação Educacional e a Revista Escola Secundária, ambas organizadas pela CADES, 
fazendo com que o recorte temporal se justifique pelo período de publicação desses 
periódicos. O objetivo central é compreender como a Orientação Educacional foi representada 
nas publicações da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário entre 
1957 e 1964. Para tanto foi necessário: compreender a legislação do período sobre a 
Orientação Educacional; conhecer aspectos gerais da CADES e de suas publicações; 
reconhecer as representações sobre a função da Orientação Educacional presentes nas 
publicações da CADES, principalmente na Revista Escola Secundária e nos Cadernos de 
Orientação Educacional; identificar as estratégias utilizadas pelos autores para falar sobre 
Orientação Educacional nas publicações da CADES; verificar a circulação de alguns autores e 
suas ideias sobre a Orientação Educacional; discutir os temas e personagens recorrentes nas 
publicações e como eles estão envolvidos na prescrição para ajustamento de condutas. A tese 
é de que a Orientação Educacional teve papel de destaque nas publicações da CADES como 
estratégia de renovação pedagógica, ocorrida nas décadas de 1950 e 1960, ao corroborar com 
o ajustamento de alunos/cidadãos, família e profissionais da escola, aos valores preconizados 
pela CADES/MEC em prol da sociedade. O trabalho está dividido em três capítulos, sendo 
que o primeiro traz um estudo sobre a legislação no Brasil, sobre a Orientação Educacional, 
antes e durante a CADES, bem como aspectos da Campanha, suas publicações e os autores 
que tiveram seus textos divulgados. O segundo capítulo trata da Orientação Educacional e sua 
relação além dos muros da escola, ao falar sobre as experiências americana e francesa, as 
discussões sobre a religião e a psicologia e a relação da família com o Serviço de Orientação 
Educacional. O último capítulo revela a Orientação Educacional e o seu lugar na escola ao 
investigar as representações projetadas sobre a função de orientador educacional, a relação 
dele com os demais profissionais da escola, as definições e expectativas de ajustamento dos 
alunos e as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Orientação Educacional. O texto está 
pautado nas contribuições teóricas de Chartier (1990) sobre o conceito de representação e de 
Certeau (1994) sobre os conceitos de estratégias e táticas. Além disso, foram mobilizados 
outros referenciais, bibliografias e fontes complementares, como jornais da época. 
 
Palavras-chave: História da Educação, Orientação Educacional, Campanha de 
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, Formação Docente, Ensino Secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The object of study of this research is the Educational Orientation in Brazil present in the 
publications of the Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário - CADES 
(Campaign for the Improvement and Diffusion of Secondary Education) during the 1950s and 
1960s. The main sources are the collection of Cadernos de Orientação Educacional 
(Educational Orientation Journals) and the Revista Escola Secundária (Secondary School 
Magazine), both organized by CADES, making the time frame justified by the period of 
publication of these periodicals. The central objective is to understand how Educational 
Orientation was represented in the publications of the Campaign for the Improvement and 
Diffusion of Secondary Education between 1957 and 1964. To achieve this, it was necessary 
to understand the legislation of the period on Educational Orientation, to know general 
aspects of CADES and its publications, to recognize the representations about the role of 
Educational Orientation present in CADES publications, especially in the Secondary School 
Magazine and in the Educational Orientation Journals, to identify the strategies used by the 
authors to talk about Educational Orientation in CADES publications, to verify the circulation 
of some authors and their ideas on Educational Orientation, to discuss the recurring themes 
and characters in the publications and how they are involved in the prescription for the 
adjustment of conducts. The thesis is that Educational Orientation had a prominent role in 
CADES publications as a strategy of pedagogical renewal, which took place in the 1950s and 
1960s, by corroborating the adjustment of students/citizens, family and school professionals, 
to the values advocated by the CADES/MEC (Ministry of Education and Culture) for the 
benefit of society. The work is divided into three chapters, the first of which brings a study of 
legislation in Brazil, on Educational Orientation, before and during CADES, as well as 
aspects of the Campaign, its publications and the authors who had their texts published. The 
second chapter deals with Educational Orientation and its relationship beyond the walls of the 
school, by talking about the American and French experiences, the discussions about religion 
and psychology and the relationship of the family with the Educational Orientation Service. 
The last chapter reveals Educational Orientation and its place in the school by investigating 
the representations projected on the role of the educational advisor, his relationship with other 
school professionals, the definitions and expectations of students’ adjustment and the 
activities developed by the Education Orientation Service. The text is based on the theoretical 
contributions of Chartier (1990) on the concept of representation and of Certeau (1994) on the 
concepts of strategies and tactics. Furthermore, other references, bibliographies and 
complementary sources were mobilized, such as newspapers of the time. 
 
Keywords: History of Education, Educational Orientation, Campaign for the Improvement 
and Diffusion of Secondary Education, Teacher Education, Secondary Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEM 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la Orientación Educativa en Brasil, presente 
en las publicaciones de la CADES (Campaña de Perfeccionamiento y Difusión de la 
Enseñanza Secundaria) durante las décadas de 1950 y 1960. Como principales fuentes se 
encuentran la colección de Cadernos de Orientação Educacional y la Revista Escola 
Secundária, ambas organizadas por la CADES, haciendo que la delimitación temporal se 
justifique por el período de publicaciones de esas revistas. El objetivo central es comprender 
cómo la Orientación Educativa fue representada en las publicaciones de la Campaña de 
Perfeccionamiento y Difusión de la Enseñanza Secundaria entre 1957 y 1964. Para ello fue 
necesario: comprender la legislación del período sobre la Orientación Educativa; conocer los 
aspectos generales de la CADES y de sus publicaciones; reconocer las representaciones sobre 
la función de la Orientación Educativa presentes en las publicaciones de la CADES, 
principalmente en la Revista Escola Secundária y en los Cadernos de Orientação 
Educacional; identificar las estrategias utilizadas por los autores para hablar de la Orientación 
Educativa en las publicaciones de la CADES; verificar la difusión de algunos autores y sus 
ideas sobre la Orientación Educativa; discutir los temas y personajes recurrentes en las 
publicaciones y cómo ellos se involucraban en la prescripción para la adecuación de 
conductas. La tesis es que la Orientación Educativa tuvo un rol de destaque en las 
publicaciones de la CADES como estrategia de renovación pedagógica, ocurrida en las 
décadas de 1950 y 1960, al corroborar con la adecuación de alumnos/ciudadanos, familia y 
profesionales de la escuela a los valores preconizados por la CADES/MEC en favor de la 
sociedad. El trabajo se divide en tres capítulos, de los cuales el primero presenta un estudio 
sobre la legislación en Brasil, sobre la Orientación Educativa, antes y durante la CADES, así 
como los aspectos de la Campaña, sus publicaciones y los autores que tuvieron sus textos 
divulgados. El segundo capítulo trata de la Orientación Educativa y de su relación más allá de 
los muros de la escuela, al hablar de las experiencias americana y francesa, las discusiones 
sobre la religión y la psicología y la relación de la familia con el Servicio de Orientación 
Educativa. El último capítulo da a conocer la Orientación Educativa y su lugar en la escuela al 
investigar las representaciones proyectadas sobre la función del orientador educativo, su 
relación con los demás profesionales de la escuela, las definiciones y expectativas de la 
adecuación de los alumnos y las actividades desarrolladas por el Servicio de Orientación 
Educativa. El texto se basa en las contribuciones teóricas de Chartier (1990) sobre el concepto 
de representación y de Certeau (1994) sobre los conceptos de estrategias y tácticas. Además 
de eso, fueron movilizados otros referenciales, bibliografías y fuentes complementarias, como 
periódicos de la época. 
 
Palabras clave: Historia de la Educación, Orientación Educativa, Campaña de 
Perfeccionamiento y Difusión de la Enseñanza Secundaria, Formación Docente, Enseñanza 
Secundaria. 
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INTRODUÇÃO 

 

Das demais artes, em qualquer parte se encontram muitos professores, e algumas há 
que até mesmo os meninos já as aprenderam de modo que as podem ensinar. Mas, a 
arte de viver, toda a vida se há de gastar em estudá-la. Sêneca (De Brevitate Vitae, 
cap. VIII) 

 
O melhor serviço que se pode prestar a outras pessoas é dar-lhes alguma coisa 
significante para fazer e assim, indiretamente, torná-las mais dignas. 
Albert Einstein (Ideas and Opinons, Londres, 1956, p. 12) 

 

 

 Os trechos acima, de Sêneca e de Einstein, encerraram a seção de Orientação 

Educacional da primeira Revista Escola Secundária de 19571. Provavelmente teriam sido 

usados pelo periódico como parte da diagramação para preencher um espaço vazio até a 

próxima seção, mas sem dúvida estão diretamente ligados ao que se esperava da Orientação 

Educacional: orientar sobre o saber viver (ou conviver) no ambiente escolar e sobre como ser 

uma pessoa “digna” (neste sentido, uma pessoa que tinha uma ação significativa dentro da 

sociedade).  

Desde nossa dissertação intitulada “TEMPO DE INDICAR CAMINHOS: O Serviço 

de Orientação Educacional no Colégio Estadual do Paraná (1968-1975)”, nosso olhar está 

voltado para esta função ainda pouco explorada pela História e historiografia da educação: a 

Orientação Educacional (LANDES DA SILVA, 2008). No mestrado verificamos como o 

Colégio Estadual do Paraná se apropriou da Lei 5.692/71 para estabelecer suas estratégias e 

táticas com relação ao Serviço de Orientação Educacional. No percurso da escrita foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, na Biblioteca de Educação da USP, e 

entre tantos livros e fontes secundárias, nos deparamos com um exemplar dos Cadernos de 

Orientação Educacional. No momento, não tínhamos ideia de que ele fazia parte de uma 

coleção inserida na Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 

(CADES)2. O interesse foi despertado e durante alguns anos fomos mapeando o que aquela 

fonte representava.  

                                                           
1 Revista publicada pelo Ministério da Educação e Cultura durante a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão 
do Ensino Secundário. Ao longo desta tese, esse periódico será amplamente discutido, principalmente no que diz 
respeito aos seus textos voltados para a Orientação Educacional. 
2 A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário foi criada em 1953 e seu fim ainda é 
discutido pelos historiadores, pois não há uma data oficial de encerramento. Discutiremos esse assunto com mais 
atenção no primeiro capítulo. 
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Após algumas descobertas e indagações montamos inicialmente um projeto que 

pretendia analisar o percurso da Orientação Educacional (OE) nas publicações do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) durante as décadas de 1950 a 1980, que seria um período em 

que foram produzidos diversos materiais sobre o tema3. Porém, ao retornar às bibliotecas 

encontramos diversas e ricas fontes sobre a OE dentro do projeto da CADES, as quais 

representavam características próprias do período histórico e das intenções a que se 

destinavam e, desta feita, surgiu o esforço de procurar entender esse recorte que contemplava 

uma campanha educacional em nível nacional e que demarcava tanta ênfase na Orientação 

Educacional. 

Por fim, optamos por nos debruçar em duas fontes principais: os Cadernos de 

Orientação Educacional e os artigos sobre a OE presentes na Revista Escola Secundária4, que 

circularam entre o final da década de 1950 e o início da década de 1960. As duas coleções 

foram publicadas durante a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, 

organizada pela Diretoria do Ensino Secundário (DES), sob responsabilidade do MEC. 

Assim, podemos dizer que essas publicações seguiam a ordem administrativa: MEC → DES 

→ CADES. Apesar de existirem outras fontes da CADES sobre o tema, entendemos que estas 

duas possuem características similares, ou seja, eram seleções de textos diversos que 

procuravam orientar a Escola Secundária brasileira sobre como essa função deveria ser 

entendida e desenvolvida no ambiente escolar. Por esse ponto de vista, os textos possuíam um 

caráter prescritivo, revelando representações e estratégias do Ministério da Educação e 

Cultura. 

Pontuamos que neste período as legislações e as publicações do governo sobre a OE 

estavam tentando dar um tom para esta nova função que chegava às escolas brasileiras de 

ensino secundário. Segundo Marques, sendo a Orientação Educacional “a ‘Caçula’ da escola, 

é natural que não tenha seu conceito bem definido, bem delimitado. Ainda há muita 

controvérsia em torno dele” (MARQUES, 1960a, p. 21), o que corrobora com a ideia de que a 

OE ainda não estava inserida na maioria das escolas durante as décadas de 1940, de 1950 e 

                                                           
3 Como documentos após década de 1960, poderíamos citar alguns livros do MEC – digitalizados –, disponíveis 
no portal CAPES, são textos datados entre 1976 e 1980. Seus títulos são: Relatório do I Círculo de estudos de 
orientação educacional – 1976; Pronunciamento do diretor geral do Departamento do Ensino Médio do 
Ministério da Educação e Cultura na abertura do IV Congresso Brasileiro de Orientação Educacional – 1976; 
Implantação das Habilidades Básicas – Orientação Educacional e Ocupacional – 1978; Orientação educacional – 
agente integrador na área escolar – 1978; Orientação educacional e currículo – 1978; Supervisão pedagógica e 
orientação educacional: fatores da melhoria da qualidade de ensino – 1980; e Sistema integrado – Supervisão 
escolar e Orientação escolar – 1980. 
4 A natureza dessas duas fontes será pormenorizada no capítulo primeiro e seu conteúdo será trabalhado ao longo 
dos três capítulos dessa tese. 
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início de 1960 no Brasil. Aliás, esse estabelecimento da OE era um dos objetivos pelos quais 

a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário empregava seus esforços. 

Outras fontes também trazem a ideia da OE como algo novo ou moderno na escola brasileira 

(BRITO, 1957; CONTARDO, 1957; SCHMIDT, 1958a; SOUZA LIMA, 1959c; entre 

outros). Esta “caçula” estava sendo apresentada por professores proponentes e defensores que 

tentavam fazer com que estas atividades ocupassem espaço no ambiente escolar, discutindo 

leis e conceitos, ajustando suas funções e representações, indicando ações e, para tanto, os 

autores que escreveram sobre o tema utilizaram-se de estratégias e táticas (CERTEAU, 1994).  

Tendo em vista este recorte temporal e temático, tivemos como objetivo principal 

desta tese: compreender como a Orientação Educacional foi representada nas publicações da 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário entre 1957 e 1964. Para 

alcançar esse objetivo maior, fez-se necessário: compreender a legislação do período sobre a 

Orientação Educacional; conhecer aspectos gerais da CADES e de suas publicações; 

reconhecer as representações sobre a função da Orientação Educacional presentes nas 

publicações da CADES, principalmente na Revista Escola Secundária e nos Cadernos de 

Orientação Educacional; identificar as estratégias utilizadas pelos autores para falar sobre 

Orientação Educacional nas publicações da CADES; verificar a circulação de alguns autores e 

suas ideias sobre a Orientação Educacional; discutir os temas e personagens recorrentes nas 

publicações e como eles estão envolvidos na prescrição para ajustamento de condutas.  

Nossa tese é que a Orientação Educacional teve papel de destaque nas publicações da 

CADES como estratégia de renovação pedagógica ocorrida nas décadas de 1950 e 1960, ao 

corroborar com o ajustamento de alunos/cidadãos, família e profissionais da escola, aos 

valores preconizados pela CADES/MEC em prol da sociedade. Para tanto, a circulação de 

representações sobre a OE e de orientadores educacionais ocorreu em diferentes lugares: na 

legislação, no ambiente escolar e na sociedade. Entendemos nesta tese que, num sentido mais 

abrangente, o ajustamento era proposto para todos: para os orientadores educacionais, que 

ainda estavam conhecendo suas funções e participando de cursos sobre a sua área de atuação; 

para os professores e direção, que encaravam a Orientação Educacional como algo recente nas 

escolas; para os pais, que precisavam “aprender a educar” seus filhos; e para a sociedade, que 

estaria recebendo esses alunos na vida profissional e social.  

Ao longo do texto observaremos que as representações sobre a OE estavam presentes 

nas legislações, periódicos, programas de rádio, cursos e simpósios. E que as pessoas que 

participavam desse meio frequentavam diferentes ambientes sociais, religiosos, acadêmicos e 

realizavam viagens, aumentando a circulação das ideias sobre a Orientação Educacional.  
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Assim, configurando-se numa oportunidade de processo de ajustamento de condutas 

de todos os envolvidos no sistema educacional (orientadores, professores, diretores, pais, 

alunos e sociedade). Nossas fontes possuem uma recorrência do tema “ajustamento”. Era 

interesse dos orientadores realizarem o “ajustamento escolar”, “ajustamento profissional”, 

“ajustamento familiar”, “ajustamento sexual”, entre outros. Optamos por utilizar em nossa 

escrita o termo ajustamento de condutas para caracterizar todos os tipos de ajustamento 

(pontuando suas particularidades e funções ao descrever cada assunto). 

Sobre as origens da Orientação Educacional precisamos lembrar que o final do 

século XIX trouxe para o mundo do trabalho uma crescente industrialização acompanhada de 

um grande avanço tecnológico: a Revolução Industrial. Concordamos com Bobbio (1998) ao 

considerar a Revolução Industrial como um momento permeado por transformações e 

balizador da modernização, ou ainda, por ser vista como um dos marcos, do que hoje 

chamamos de modernidade. Le Goff (2003) afirma que a Revolução Industrial iria dar um 

novo tom nessa relação antigo X moderno e deste modo:  
 

Aparecem três novos pólos de evolução e conflito: na passagem do século XIX para 
o XX, movimentos de ordem literária, artística e religiosa outorgam-se ou são 
rotulados de “modernismo” – termo que marca o endurecimento, pela passagem a 
doutrina, de tendências modernas até então difusas; o encontro entre países 
desenvolvidos e países atrasados leva para fora da Europa Ocidental e dos Estados 
Unidos os problemas da “modernização”, que se radicalizam com a descolonização, 
posterior à Segunda Guerra Mundial; para concluir, “no seio da aceleração da 
história, na área cultural ocidental, simultaneamente por arrastamento e reação, 
aparece um novo conceito, que se impõe no campo da criação estética, da 
mentalidade e dos costumes: a ‘modernidade’”. (2003, p. 185)  

 

A industrialização criou o operário, aquele trabalhador que precisava se ajustar ao 

novo, à modernidade. O serviço que antes era feito pela manufatura passou a ser realizado em 

linhas de produção. Os trabalhadores precisavam estar preparados para realizar tarefas cada 

vez mais precisas e isoladas. Neste sentido, suas habilidades e diferenças individuais 

precisavam ser detectadas para que o processo de produção acontecesse de forma mais 

eficiente. Neste cenário, a Orientação Profissional aparece com o objetivo de orientar 

estudantes a escolher uma profissão que se adequasse ao seu perfil de trabalho. No entanto, 

não podemos simplificar o início da Orientação Profissional (e, consequentemente, da 

Educacional) apenas pelo o advento da Industrialização. Para Grinspun (1979), as 

transformações provocadas em diferentes áreas do conhecimento repercutiram inclusive na 

escola. A aceleração técnica e científica, as mudanças sociais e econômicas transformaram 
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(ou ampliaram) o papel da escola e o lugar do aluno dentro e fora da instituição escolar. Na 

tentativa de listar os aspectos propulsores da Orientação Educacional, a autora destaca:  
 

a) movimento psicométrico; 
b) movimento psicopedagógico; 
c) movimento psicanalítico; 
d) movimento em prol da higiene mental; 
e) a Revolução Industrial. (GRINSPUN, 1979, p. 82) 

 
A Orientação Profissional teve suas origens em 1895 em São Francisco (EUA) e em 

1898 em Boston (EUA) em meio às transformações dessa modernidade. Suas bases iniciais 

estavam firmadas no estudo da Psicologia e nas teorias da psicomotricidade. Frank Parson foi 

um de seus principais teóricos com duas obras amplamente divulgadas: Bureau of Vocational 

Guidence (1908) e Choosing a Vocation (1909). O método de Parson possuía três passos: 1) 

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

homem ao emprego. Sabendo que os indivíduos são diferentes entre si, assim como as 

profissões, cabia ao orientador educacional verificar essas condições através de testes e dados 

para aconselhar o educando a uma escolha adequada (FERRETTI, 1997, p. 18). 

Aos poucos, esse atendimento estritamente profissional passou a englobar aspectos 

sociais, psicológicos, intelectuais, afetivos, econômicos e da vida pessoal do educando. 

Segundo Martins, foi nesse momento que a Orientação Profissional passou a ser chamada de 

Orientação Educacional (OE) apresentando-se 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” (MARTINS, 1984, p. 24).  

A Orientação Educacional em ambiente escolar sofreu a influência de teorias 

advindas da Psicologia. Uma corrente de pensamento era a educational guidence (norte-

americana) e a outra era a psychologie scolaire (francesa). Apesar de suas diferenças 

operacionais, Pimenta lembra que elas estavam firmadas na mesma concepção de sociedade 

como um todo orgânico, no qual os indivíduos deviam procurar seus lugares para um 

ajustamento social. Mas a autora ressalta que esse modelo foi transplantado para o Brasil sem 

o cuidado de uma adaptação para a realidade da escola pública brasileira (1991, p. 26). 

Em 1958, Viana5 escreveu sobre o tema e sustentou a definição de que a OE era “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 

                                                           
5 O professor português Mário Gonçalves Viana (1900-1977) atuou na formação de professores e foi autor de 
diversos livros na área da pedagogia, psicologia e biografia. De maneira geral, uma “das preocupações centrais 
presentes na obra de Mário Gonçalves Viana é a da importância de uma reflexão sobre os fundamentos éticos do 
exercício profissional docente” (PINTASSILGO, 2017, p. 48). 
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vista a sua integral formação humana e profissional” (VIANA, 1958, p. 38 – grifo nosso). Já 

nestas breves linhas pode-se observar que o que outrora era somente uma orientação para uma 

escolha profissional, recebeu um significado plural. A escola estaria preocupada em ajustar o 

aluno, a zelar pela moral e formar integralmente a parte humana e profissional de seus 

discentes. Era o novo adentrando as portas da educação, eram os reflexos da nova sociedade e 

das novas demandas sociais transpondo os limites da fábrica e chegando às carteiras 

escolares, em nome da moral e dos bons “ajustes”. A palavra panaceia foi utilizada por 

Grinspum (1979) para refletir o que há décadas se atribuía à OE: uma solução para os males 

educacionais. Panaceia é o nome da deusa grega, filha de Héracles, associada à medicina 

curativa (SOARES, 2012, p. 15), seu nome está associado à cura de todos os males. Esta 

“cura” estava associada ao fim do problema dos alunos “desajustados” (que aparece com 

recorrência nas fontes e se destina aos alunos que não apresentavam aproveitamento ou 

escolhas condizentes ao esperado). No entanto, entendemos que o ajustamento era previsto 

para todos os participantes do processo educativo. 

Além de definir as funções da Orientação Educacional, Viana fez uma classificação 

de suas divisões internas:  

A) 1. Orientação educacional (destinada aos alunos) e 2. Orientação pedagógica 

(voltada para professores);  

B) 1. Orientação geral (atendimento de grupos com características em comum) e 2. 

Orientação individual (respeitando as características singulares do aluno);  

C) 1. Orientação de estudos (escolha de disciplinas, técnicas de aprendizagem e 

horários de estudo) e 2. Orientação de atividades “circum-escolares” (pautadas na 

individualidade de cada aluno);  

D) 1. Orientação moral e cívica (formação de caráter, honestidade, respeito, 

pontualidade e delicadeza) e 2. Orientação axiológica (formar juízos de valor “corretos”);  

E) 1. Orientação higiênica (que envolvia a presença do médico escolar, psicólogo 

escolar, professor de Educação Física - verificando doenças, estimulando hábitos saudáveis e 

orientação educacional) e 2. Orientação econômica (conhecimento de valores materiais, 

desajustamentos sociais e econômicos, honestidade e valor do dinheiro);  

F) 1. Orientação vocacional (mediante os testes para rastrear aptidões e indicar 

cursos) e 2. Orientação profissional (exames médicos e psicotécnicos, conhecimento de 

profissões, estudo de mercado e possibilidades de emprego) (VIANA, 19586). 

                                                           
6 Lista elaborada com base em Viana (1958, p. 42-49). 
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A exemplo de Viana (1958), existem textos que nos servem como bibliografia e/ou 

fontes sobre a temática e trazem indícios para compreensão e análise do tema. Para o 

aprofundamento de análise sobre a Orientação Educacional, autores como Abade, Baumel, 

Nérici e Sparta7 darão suporte para entender como o campo da Pedagogia tratou o tema 

concernente à sua visão sobre as leis, as influências e concepções. Juntamente, Martins 

lembra que podemos citar vários estudiosos que se debruçaram sobre o assunto, entre eles 

Edward Shoben, Walter Gruen, Tyler, Cecil H. Patterson e outros.  Embora cada teórico 

possua uma linha filosófica sobre o estudo da OE, o autor delimita alguns pontos análogos, 

entre eles: 
 
1º) A Orientação Educacional assiste ao educando nas suas escolhas oferecendo 
condições de descoberta de si mesmo e, consequentemente, 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 – grifo nosso) 

  
Nesta concepção, o aluno era aquele indivíduo que precisava encontrar seu lugar 

social e assumir o seu papel de acordo com suas habilidades e vocações. Por outro lado, 

somente a partir de um amadurecimento orientado por um adulto preparado ocorreria essa 

inserção plena na sociedade. 

Durante as décadas de 1950 a 1980, muitos autores da área da educação se dedicaram 

ao estudo da Orientação Educacional. Algumas dessas publicações, em editoras particulares, 

são de autores que circulavam suas ideias em publicações do MEC8. Mas, de maneira geral, 

tais livros e estudos estavam voltados para a área da Pedagogia ou da Psicologia, dificilmente 

encontramos trabalhos com cunho historiográfico. Talvez pequenos textos relatando o 

“contexto histórico”, mas que não realizavam uma análise histórica do tema.  

Como exemplo disso, temos o trabalho de Maria Paura Sabrosa Zippin Grinspun. 

Sua dissertação intitulada “A importância da orientação educacional no processo educativo” 

foi defendida em 1976 no Instituto de Estudos Avançados em Educação – Departamento de 

Psicologia Educacional da Fundação Getúlio Vargas – e se desdobrou em artigos como 

“Orientação educacional: um imperativo da lei ou uma necessidade de fato?” (1979) e 

                                                           
7 A seguir, livros que auxiliam na pesquisa bibliográfica: (ABADE, 2005); (BAUMEL, 1983); (NÉRICI, 1977); 
e (SPARTA, 2003). 
8 Em 1969, o livro Orientação Educacional, publicado pela Editora Agir, já estava em sua 3ª edição e contava 
como autoras Maria Junqueira Schmidt e Maria de Lourdes de Souza Pereira, sendo a primeira uma educadora 
que apareceu em diversos momentos nas publicações do MEC sobre a Orientação Educacional, como veremos 
ao longo dos capítulos. 
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“Histórico da orientação educacional no Brasil” (1983)9. Grinspun acabou se tornando uma 

referência para diversos artigos escritos a partir de 2000 que tratam a atualidade da Orientação 

Educacional no Brasil, sendo seus textos utilizados, em geral, como fontes de citação sobre o 

histórico da OE. Grinspun (1979) entende que os “objetivos da orientação estão, 

intrinsecamente, ligados aos objetivos gerais da educação”, o que não significa que a 

orientação não tenha objetivos próprios. Para a autora, a “orientação educacional, ao 

estabelecer uma relação de ajuda, auxilia os indivíduos no exercício de suas opções básicas e 

conscientes, levando-se em conta sempre os valores, normas, idéias, costumes do grupo a que 

o indivíduo pertence.” (1979, p. 82).  

Numa percepção similar, entendendo que o indivíduo possuía escolhas próprias e 

conscientes, Penteado (1976) acreditava que a “orientação não pretende ser uma assistência 

que crie dependências. Antes deseja desenvolver a capacidade de optar racionalmente de 

modo a promover a sua maior independência e auto-realização” (1976, p. 6). Já Pascoal 

(2005/2006), analisa o passado da Orientação Educacional (sem especificar datas, mas 

diferenciando entre os primórdios e hoje) entendendo que o espaço de “atuação do orientador 

educacional era, inicialmente, apenas e tão somente focalizar o atendimento ao aluno, aos 

seus “problemas”, à sua família, aos seus “desajustes” escolares etc., pouco ou quase nada 

voltado à autonomia do aluno e à sua contextualização enquanto cidadão” a prestação dos 

serviços dos orientadores educacionais tinha o objetivo de “ajustamento ou prevenção” 

(2005/2006, p. 116). O desajuste escolar poderia ser por questões relacionadas ao 

comportamento ou à aprendizagem, tornando-se importante cuidar dos “casos problemas” 

assim como dos “alunos normais”, para que de maneira preventiva estes últimos também não 

se tornassem “desajustados”. Ainda que concordemos com a autora, ao entender que o 

trabalho da Orientação Educacional era focalizado em “ajustar” problemas familiares e 

escolares, cremos que a atuação do orientador educacional também pretendia formar o 

cidadão brasileiro. Não podemos ser ingênuos de achar que o atendimento da OE se restringia 

apenas ao âmbito particular da vida do aluno, nem tão pouco aceitar a ideia de que com o 

trabalho da OE o aluno tinha total consciência de suas escolhas. 

Em 1986, Maria Aparecida Paiva Soares dos Santos defendeu sua dissertação de 

mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada “Encontros e 

Congressos Brasileiros de Orientação Educacional: uma instância educativa”. Seu texto é 

                                                           
9 Na época a autora era professora adjunta no departamento de Psicologia do IESAE/FGV e orientadora 
educacional na Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Outros textos da autora: (GRINSPUN, 1994; 
2001; 2003). 
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apresentado como uma “reconstrução histórica” dos simpósios, encontros e congressos de 

Orientação Educacional ocorridos entre 1954 e 1984. A autora trabalhou com a literatura 

produzida sobre os eventos e com entrevistas de pessoas que estavam envolvidas na 

organização deles, e chega à conclusão de que “o quanto nós, orientadores educacionais, 

somos desprovidos de nossa própria história e o quanto foi intenso o movimento de 

constituição da categoria de orientadores educacionais” (SANTOS, 1986, p. 5). Passadas mais 

de três décadas, a história da Orientação Educacional ainda continua sendo um assunto pouco 

pesquisado pela História da Educação.  

A maior parte da bibliografia sobre a OE é anterior a 1990, período que podemos 

chamar de auge da OE dentro das escolas brasileiras. O artigo “O orientador educacional no 

Brasil” de Miriam Pascoal (2008) é um dos poucos textos depois da década de 2000 que trata 

sobre o tema (mais especificamente essa função), no entanto, a parte histórica é apenas 

panorâmica para a compreensão de uma situação mais recente.10  

 Para construir essa tese procuramos os indícios presentes na documentação, em 

bibliografias e em outros locais que porventura a Orientação Educacional ficou silenciada. A 

tarefa do historiador também é essa: a de encontrar os vestígios, de trazer à luz aquilo que 

estava esquecido. Concordando com Certeau (1982) o “historiador não é mais o homem capaz 

de constituir um império. Não visa mais o paraíso de uma história global. Circula em torno 

das racionalizações adquiridas. Trabalha nas margens. Deste ponto de vista se transforma num 

vagabundo” (CERTEAU, 1982, p. 86). Não temos o objetivo de realizar uma história total da 

OE, nossos intuitos são outros, porém, o desenrolar do texto irá contribuir para que uma parte 

dessa história seja pesquisada e conhecida.  

 No Brasil, a primeira aparição de que se tem notícia da Orientação Profissional 

ocorreu em 1924 no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Servia mais como um trabalho de 

seleção e orientação dos alunos matriculados na instituição. Os responsáveis por esse trabalho 

eram Roberto Mange11, Henri Pieron e sua esposa12. Segundo Vechia e Ferreira, a proposta de 

Mange 

                                                           
10 A partir do século XXI conseguimos mapear alguns trabalhos que transpassam o tema, e que realizam uma 
ligação entre educação e psicologia, ou educação e orientação vocacional ou profissional. Entre esses trabalhos 
estão: (SILVA, 2010); (MARANGONI, 2017); e (VALENTINI, 2012).  
11 Roberto Mange nasceu na Suíça em 31 de dezembro de 1885, mas se naturalizou no Brasil. Era um engenheiro 
e professor que junto a outros líderes industriais, como Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, fundaram o Serviço 
Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) na década de 1940. “Em 1930, depois de viagem à Alemanha com 
a finalidade de conhecer o ensino ferroviário, Mange participou da montagem e estruturação do Serviço de 
Ensino e Seleção Profissional da Estrada de Ferro Sorocaba, da qual foi diretor até 1934. Mange foi também um 
dos criadores do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IORT), em 1931, importante instituição de 
intervenção na cultura empresarial brasileira, visando à difusão da administração científica da produção e do 
trabalho. Em 1934, Mange criou o CFESP e tornou-se seu diretor. Em 1937, mesmo ano em que Getúlio Vargas 
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[...] se cimentaba básicamente en los siguientes pilares: la fisiología del trabajo, la 
organización racional del trabajo; la estandarización de la producción que solamente 
podría ser obtenida por la enseñanza de “series metódicas” y la psicotécnica que 
debería seleccionar los futuros alumnos y futuros operarios. Su propuesta estaba em 
consonancia con la coyuntura política, económica y educacional de Europa y de 
Brasil en las primeras décadas del siglo XX. (VECHIA; FERREIRA, 2016a, p. 2).  

 

 Roberto Mange fundou a Escola Profissional de Mecânica (anexada ao Liceu de Artes 

e Ofícios de São Paulo) que mais tarde se tornaria o Centro de Formação do Pessoal 

Ferroviário. Pela primeira vez, em São Paulo, foram aplicados exames psicotécnicos durante a 

seleção dos participantes desta escola. Ressaltamos que havia a falta de operários mecânicos 

no Brasil e os existentes tinham pouco preparo, sendo treinados nas qualidades e nos vícios 

dos operários mais antigos, o que implicava em falta de aptidões, tempo perdido, materiais 

desgastados e mau uso das máquinas (VECHIA; FERREIRA, 2016a).  

 Em 1930, juntamente com Ítalo Bologna, Mange começou a selecionar, orientar e 

formar aprendizes para o trabalho nas estradas de ferro. Podemos lembrar que a “fines de la 

década de 30, Brasil pasó por una grave crisis económica que impulsó la adopción de la 

política de sustitución de las importaciones. Con eso, se generó la necesidad de acelerar el 

proceso de industrialización”. Além disso, este “proceso exigía mano de obra cualificada. La 

industria, por su parte, exigía una formación mínima del proletariado, por lo que se hacía 

necesario encontrar una solución” (VECHIA; FERREIRA, 2016a, p. 8). Segundo Nérici, esta 

foi uma das primeiras experiências de Orientação Profissional no Brasil (NÉRICI, 1992, p. 

28).  

No entanto, segundo Grinspun (1976), o primeiro Serviço Público de Orientação 

Profissional no Brasil, que se tem conhecimento, foi criado em 1931 por Lourenço Filho. 

Tempos depois, ele teve continuidade no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, 

sob a responsabilidade de Lourenço Filho e a professora Noemi Silveira Rudolfer. No ano de 

1933 foram criados cursos vocacionais que procuravam orientar profissionalmente os alunos 

que estavam entrando no colegial (GRINSPUN, 1976, p. 51). 

                                                                                                                                                                                     
anunciou o Estado Novo, Mange foi nomeado supervisor do gabinete de psicotécnica, anexo à Escola Técnica 
Getúlio Vargas. Em todas essas ações, Mange já estava criando as bases do novo ensino industrial brasileiro, isto 
é, estava envolvido com a instituição de um ensino industrial articulado a um processo de crescimento 
industrial.” (Pedrosa, 2014, p. 50-51). Para saber mais sobre Roberto Mange e a educação profissional no Brasil 
ver Vechia; Ferreira (2016a) e SENAI - Serviço Nacional da Indústria (1991). 
12 Não encontramos o nome dela, o que sabemos é que era chamada de Madame Pieron e que seus estudos sobre 
aptidões publicados nos Années Psychologiques eram conhecidos por uma parte dos normalistas do Brasil 
(MONARCHA, 2001, p. 20). 
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Essas discussões já estavam chegando de maneira informal nas escolas, mas foi 

somente em 1939 que a Escola Amaro Cavalcanti13 oficializou seu Serviço de Orientação 

Educacional (SOE), que já funcionava desde 1934. 

Essas ideias, que já haviam chegado às universidades e alcançado as escolas, também 

passaram a ser discutidas na esfera governamental. O que fazia parte da prática escolar de 

algumas instituições, começou a ser incorporado no discurso oficial. Em 1938 o Instituto de 

Estudos Pedagógicos (INEP) criou uma subdivisão voltada para a Orientação Educacional. De 

imediato ela ainda não possuía a definição de suas atuações e intuitos, sendo vista como algo 

de cunho pragmático e remediador. Ainda ligada à orientação pedagógica, seus amplos 

objetivos destinavam-na “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 os pais e mestres e até o controle 

disciplinar” (NÉRICI, 1992, p. 29). 

A industrialização e a égide do Estado Novo requeriam um grupo de trabalhadores 

com uma formação especializada. Lembramos que o Estado Novo é o período em que o Brasil 

foi governado de forma ditatorial pelo presidente Getúlio Vargas (1937 e 1945). Segundo 

Stein, a “principal imagem utilizada pelo Estado Novo é a da Nação como corpo, uno e 

indivisível, onde todas as partes da sociedade funcionariam, assim como os órgãos, de 

maneira harmoniosa e sem contradições que passa a ocupar papel central em todas as 

instâncias, em especial, na educação” (2008, p. 37). A educação talvez represente melhor o 

que o Estado Novo pretendia: forjar um “homem novo”. Criando um sentimento de 

brasilidade e fortalecendo o trabalhador do país e para alcançar tais objetivos, ao “lado da 

reforma do ensino secundário, onde acabou prevalecendo a matriz clássica humanista, 

montou-se todo um sistema de ensino profissional, de ensino industrial que deu origem ao que 

conhecemos hoje como ‘Sistema S’, ou seja, os Senai, Senac, Sesi, etc.” (BOMENY, 1999, p. 

138). Assim, tal período político, que se ocupava com questões relativas ao trabalhador 

brasileiro, ecoava no âmbito educacional, ao procurar orientar profissionalmente e 

educacionalmente seus alunos. 

Neste cenário, o Decreto-Lei nº 4.073 de janeiro de 1942 e o Decreto-Lei nº 4.244 de 

abril de 1942, respectivamente, introduziram o Serviço de Orientação Educacional e tentaram 

definir suas funções. A parte legal começou a ser estabelecida, mas havia a preocupação de 

como isso iria se materializar no ambiente escolar, e se os profissionais da educação sabiam 

                                                           
13 Colégio localizado no Rio de Janeiro. Inaugurado em 1874 a pedido de D. Pedro II. 
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de fato o que era a Orientação Educacional. Apenas um decreto-lei não daria conta de definir 

sua função na escola. 

  Este período estava marcado pelos aspectos do desenvolvimentismo que o Brasil 

estava vivenciando. Sobre esse período concordamos com Xavier (2012), a qual entende que 

o Brasil atravessou um momento de mudança (o que a autora chama de “sociedade em 

trânsito”), mais enfaticamente nas décadas de 1950, 1960 e 1970, alterando-se de uma 

sociedade rural para uma urbana, o que gerou um otimismo na produção industrial. Isso 

mudou a demanda da escola urbana e consequentemente as suas características, fazendo 

florescer a urgência da mão de obra para as indústrias. A ideia de desenvolvimento estava 

diretamente ligada ao processo de industrialização e seria ele o responsável por tirar o país do 

atraso (XAVIER, 2012). E foi nesse contexto que se ampliou a OE no Brasil, dentro de um 

pensamento que mantinha uma relação entre a escola e o desenvolvimento, numa perspectiva 

em que a escola seria um instrumento de mudança para alcançar tal avanço – ocasionado pelas 

transformações sociais e econômicas do final do século XIX e início do século XX, da 

Segunda Guerra Mundial, do êxodo rural, entre outras. Mediante a essa transição a escola 

também precisava adaptar-se e isto pode ser observado nos debates sobre as reformas do 

ensino secundário e superior (XAVIER, 2012, p. 219). 

 Também neste cenário, Rosa (2016) lembra que “na década de 1950, havia mais de 

80% de professores leigos - geralmente profissionais liberais como advogados, médicos e 

engenheiros - que lecionavam em estabelecimentos de ensino secundário” (ROSA, 2016, p. 

261). A autora relata que a atmosfera de redemocratização gerada pela década de 1950 fez 

com que o governo brasileiro repensasse a estrutura tradicional e rígida do ensino secundário, 

moldada pela Lei Orgânica do Ensino Secundário (fruto da ditadura estadonovista).  

 Em 1952 foi publicado o primeiro Manual de Trabalho dos Orientadores 

Educacionais, que pretendia traçar uma definição e conceituação das modalidades da 

Orientação Educacional14. Oswaldo de Barros Santos15 (1959) apresentou-se em artigo na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos como um dos autores do Manual (trazendo a 

                                                           
14 O jornal Correio Paulistano de 26 de junho de 1954, informa que as obras “Manual de Trabalhos de 
Orientadores Educacionais do Ensino Profissional” e “Aplicação sistemática do teste “DEP” eram publicações 
do Departamento de Ensino Profissional de São Paulo (CORREIO PAULISTANO, 1954, p. 83). Visto que 
Oswaldo de Barros Santos é o autor deste último (SANTOS, O. Barros O Teste DEP. São Paulo: Departamento 
de Ensino Profissional, 1952), inferimos que, assim como ele mencionou em artigo da RBEP (1959), Santos seja 
um dos autores do “Manual de Orientadores Educacionais do Ensino Profissional” publicado pelo Departamento 
de Ensino Profissional de São Paulo. 
15 Pedagogo, fez especialização no Institut D'Etudes du Travail Et d'Orientation Professionale em Paris. 
Formou-se em Psicologia Clínica, em 1956 na Flórida State University e pós-graduou-se pela Columbia 
University, em 1957. (PSICOL. CIENC. PROF. 2003, p. 101).  
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seguinte referência: BARROS SANTOS, O. — (e colaboradores) — Manual de Trabalho dos 

Orientadores Educacionais do Ensino Profissional, São Paulo, Departamento de Ensino 

Profissional, 1952 (SANTOS, 1959, p. 107). Relava que o manual conceituava “as funções de 

orientação, os estudos dos casos, as várias modalidades de orientação e o regime técnico-

administrativo dos cargos de orientador educacional.” (SANTOS, 1959, p. 99). 

 A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) foi 

criada por meio do Decreto nº 34.638, de 17 de novembro de 1953, na gestão de Armando 

Hildebrand, e segundo Rosa (2016) a CADES tinha por objetivo originalmente “promover 

cursos para professores leigos do ensino secundário, realizados durante o período de férias, 

com o intuito de prepará-los para o exame de suficiência, que conferia o registro de professor, 

devido à falta de licenciados, viabilizando o ingresso na carreira do magistério secundário.” 

(p. 261). Para Nunes, 
Tal crescimento provocou a superutilização do professorado e, apesar das medidas 
destinadas a tornar o magistério secundário um grupo estável e numericamente 
importante (tais como o registro profissional, a regulamentação das condições de 
trabalho e a criação das Faculdades de Filosofia), a maior parte dos professores 
desse nível de ensino utilizava o magistério como ocupação de tempo parcial. O 
crescimento da rede e das matrículas provocou o crescimento do corpo docente, que 
passou a ser recrutado por uma série de processos emergenciais. (NUNES, 2000, p. 
46). 

 

 Nesse período, foram realizados diversos seminários e simpósios sob a supervisão da 

CADES, na direção de Gildásio Amado. Entre as diferentes ações desenvolvidas, voltadas à 

formação do professor, a Orientação Educacional também ganhou lugar de destaque. A 

legislação sobre a OE estava caminhando e a preocupação do MEC em fazê-la chegar ao 

ambiente escolar podia ser observada nas publicações realizadas entre 1950 e 1970.  

Pascoal et al. afirmam que em 2007 somente 13 dos 26 estados brasileiros e Distrito 

Federal16, ainda possuíam o profissional de Orientação Educacional nas redes escolares 

estaduais, ou seja, um alcance de 48,14% do território nacional. Segundo as autoras, isso pode 

ser uma herança da não clareza da função do orientador educacional e dos oportunismos 

políticos (PASCOAL et al., 2008, p. 117-118). Mas com tanta documentação produzida pelo 

governo federal, é estranho perceber que havia dúvidas sobre a função desse profissional. 

Posto isto, refletir esse tema é entender os ecos que esse período histórico deixou na educação 

brasileira atual. 

                                                           
16 Para Pascoal et al., a diminuição do número de orientadores nas “escolas públicas estaduais parece estar ainda 
atrelada aos resquícios da imagem negativa da profissão, adquirida em outras épocas, nas quais os orientadores 
não tinham clareza de sua verdadeira função [...].” (2007, p. 117-118). 
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Ao trabalhar fontes oficiais, é praticamente inevitável a referência à História Política. 

Como lembra Rémond “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). Desta maneira, ao analisar as fontes produzidas por um órgão político, 

percebemos que esse discurso perpassa vários campos como o social, educacional, 

econômico, afetivo entre outros. Ao nos debruçarmos sobre textos legais, não desejamos 

realizar um retorno à história factual e tradicional, ao contrário, como lembra Faria Filho, ao 

redor da legislação podemos destacar um emaranhado de práticas e representações, que 

possibilitam investigações de objetos históricos e contribuem para o entendimento do 

fenômeno educativo, pois 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).17 

Bastos (2002), ao trabalhar a Revista de Ensino do Rio Grande do Sul (1951-1992), 

refletiu sobre as revistas pedagógicas e a atualização do professor, e trouxe algumas 

informações que colaboraram com a análise de nosso objeto. Apesar de ser um periódico 

diferente, suas contribuições nos fazem repensar determinadas relações presentes em nossas 

fontes. A autora nos lembra que a imprensa pedagógica, “jornais, boletins, revistas, 

magazines, feita por professores para professores, feita para alunos por seus pares ou 

professores, feita pelo Estado ou outras instituições [...]” é detentora de “muitas perspectivas 

para a compreensão da história da educação.” (BASTOS, 2002, p. 49).  E ainda completa que, 

ao fazer esse tipo de análise, possibilitamos “avaliar a política das organizações, as 

preocupações sociais, os antagonismos e filiações ideológicas, as práticas educativas.” 

(BASTOS, 2002, p. 49). Ou seja, ao estudar um impresso de cunho pedagógico, estamos 

diante de uma fonte que não se restringe apenas aos assuntos educacionais. O manuseio 

dessas fontes deve considerar as relações que a temática visível possui com assuntos que não 

são percebidos de primeiro momento. Outra questão é que, assim como a Revista Escola 

Secundária e os Cadernos de Orientação Educacional, a Revista de Ensino do Rio Grande do 

Sul18 foi escrita por “diferentes especialistas, que expuseram seus pensamentos, refletindo o 

movimento das ideias, em nível regional e nacional.” (BASTOS, 2002, p. 50). 

                                                           
17 Apesar de as fontes primárias serem publicações oficiais, o andamento da pesquisa poderá trazer outros tipos 
de fontes para a discussão como jornais e depoimentos. 
18 Ao analisar a Revista do Ensino, Bastos (2002) afirma que “A valorização dos especialistas em educação, 
principalmente do orientador educacional, fazia parte do projeto editorial da Revista, dando significativo espaço 
para as falas destes profissionais, ao mesmo tempo em que se processava uma desqualificação dos saberes e do 
trabalho do professor de sala de aula” (p. 75). Lembramos que, com a Lei 5.692/71 foi criado um aparato de 
especialistas, os quais esvaziavam a docência. O artigo 33 instituiu a “formação de administradores, 
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Sobre a CADES, em especial, podemos elencar autores que já debruçaram seus 

esforços no intuito de entender essa campanha governamental, principalmente na investigação 

de disciplinas escolares e propostas de renovação do ensino. Alguns textos estão inseridos em 

pesquisas que focam o aspecto geral do Ensino Secundário, outros têm a CADES ou a Revista 

Escola Secundária como seu objeto de pesquisa. Destacamos os trabalhos voltados para a 

educação na área da Matemática, com as pesquisas das autoras Ivete Maria Baraldi e Rosinéte 

Gaertner (2010; 2012; 2014), que percebem a campanha, seus cursos e suas publicações como 

espaços para a formação de professores.  

Apresentada como um trabalho de natureza historiográfica está a tese de 

doutoramento “A Cades e o novo modelo de professor secundário nas décadas de 1950 e 

1960” de Bruna Camila Both Miranda, apresentada ao Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas do Campus de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”, em 2019, sob a orientação da professora Ivete Maria Baraldi. Embora a tese tenha um 

foco privilegiado na Matemática, ela contribui com o repertório de fontes esquematizadas pela 

autora, que vão desde a legislação, os periódicos educacionais, até os jornais da época. 

Diana Couto Pinto teve seu texto “Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do 

Ensino Secundário: uma trajetória bem-sucedida?”, publicado na Coleção Inep 70 anos (Por 

uma política de formação do Magistério Nacional: o INEP/MEC dos anos 1950/1960) em 

2008. O texto traça marcos na trajetória da CADES, dividindo-a em períodos e pontuando 

suas produções e ações. A autora compreende que a campanha tentou “colocar o Brasil no 

caminho do desenvolvimento e da modernização”, mas, entendendo que essa modernização 

não significava o rompimento com o caráter “seletivo e elitista” (PINTO, 2008, p. 172-174)19. 

Tal texto colaborou com as reflexões do primeiro capítulo desta tese, ao realizar um estudo 

sobre a CADES.  

Além dessas bibliografias, apesar de analisar um período histórico posterior ao desta 

tese e ter um tema diferente (a Educação Física), queremos ressaltar as contribuições que o 

trabalho de Oliveira (2003) nos trouxe. O autor usou a série completa da Revista Brasileira de 

Educação Física e Desportos (1968-1984) para investigar as orientações oficiais para a 

disciplina e as possíveis apropriações dos professores. Traz a revista como fonte principal, 

porém, consegue realizar diversos desdobramentos e relações com outros documentos, nos 

apontando um caminho de sensibilidade aos indícios que podemos encontrar (ou tropeçar) 

                                                                                                                                                                                     
planejadores, orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso 
superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação” (BRASIL, 1971). 
19 Outros textos tratam sobre o tema, entre eles podemos destacar: (FRANGELLA, 2003) e (ROSA, 2014). 
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pelo caminho. Oliveira (2003) nos alerta que a “história exige que sejamos, sobretudo, 

humanos. Criteriosos, exigentes, disciplinados, engajados, mas humanos! E a única maneira 

de fazermos história de forma a resgatar a complexidade do real é olharmos para os 

indivíduos que fizeram história” (p. 36). Foi o que ele fez com as pessoas presentes na Revista 

Brasileira de Educação Física e Desportos, e que tentamos verificar em nossas fontes (que em 

sua quase totalidade tem em cada um dos números ou artigos a assinatura de pessoa ou um 

grupo). Embora verificarmos as representações em relação à Orientação Educacional e não 

fazermos uma história das práticas da OE, o humano ainda está presente. Por este motivo 

trazemos nuances desses personagens no primeiro capítulo. 

Com relação aos Cadernos de Orientação Educacional, não encontramos 

bibliografias sobre esses materiais. Os COE só aparecem em listagens de materiais produzidos 

pela CADES ou citados quando alguns textos relatam a ênfase que a campanha deu para a 

Orientação Educacional (PINTO, 2008; MIRANDA, 2019). 

Os textos do MEC, aqui analisados, são voltados para a Escola Secundária, que 

atendia aos alunos adolescentes. Segundo documento da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a adolescência compreendia dos 10 aos 20 anos de idade, e era marcada por 

modificações mentais, anatômicas e bioquímicas que “no se observan en otros grupos de 

edad” (1965, p. 5), sendo assim uma etapa da vida diferenciada da infância e da fase adulta. 

Segundo Schoen-Ferreira (2010), as guerras do século XX marcaram o desenvolvimento da 

adolescência, sendo que antes da I e II Guerra Mundial “a literatura enfatizava a indolência, 

indisciplina e preguiça dos adolescentes; enquanto que durante as guerras e nos anos 

seguintes, os pesquisadores demonstravam a importância do trabalho dos adolescentes para 

manter a sociedade tal qual eles conheciam” (2010, p. 230).  

Assim, a partir da década de 1940, vê-se o adolescente por outro prisma, o qual iria 

requerer do adulto uma posição de orientação e, portanto, segundo a OMS, o adolescente 

sofre com o efeito dessa evolução social “[...] en el momento en que pasa de la situación 

protegida del niño a otra en la que ha de asumir responsabilidades. Una evolución progresiva 

le lleva de una educación impuesta a una formación escogida por él, de la escuela al trabajo, 

de la vida en la casa de sus padres a la creación de su propio hogar.” (1965, p. 5). Usamos 

como uma das possíveis reflexões sobre a adolescência o documento da OMS, por representar 

um dos entendimentos que circulavam na época, no entanto, concordamos com Schoen-

Ferreira ao afirmar que a exigência e o comportamento requerido da adolescência “é 

composto pelas variáveis presentes nas culturas em distintas épocas, as quais, para responder 

a novas demandas, materializavam seus ideais em instituições e comportamentos que 
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buscavam facilitar a assunção dos direitos e deveres do adulto.” (2010, p. 232). Desta feita, o 

adolescente, da escola secundária brasileira, idealizado pela CADES, e que estaria em contato 

com a OE, possui suas singularidades e particularidades que compreenderemos ao longo do 

texto. 

Além da adolescência, os temas presentes nesses Cadernos de Orientação 

Educacional (COE) e artigos da Revista Escola Secundária, variaram em relação à família e à 

escola, ao papel do orientador educacional, ao papel da direção da escola, ao preparo técnico, 

à educação sexual, aos serviços médicos e à recreação. Suas publicações traziam textos de 

autores convidados, pronunciamentos de simpósios e congressos, transcrições de programas 

radiofônicos e textos de orientação. Foram publicados 25 números dos COE. Desses, foram 

encontrados 23 na biblioteca da Faculdade de Educação da USP e 2 foram localizados na 

biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. São eles:  

1. Orientação Educacional de adolescentes – 1960, 3ª edição;  

2. Fundamentos filosóficos da Orientação Educacional – 1960, 3ª edição;  

3. Relações do orientador com o diretor e professores, com o aluno e sua família – 

1960, 3ª edição;  

4. A Orientação Educacional e a Experiência Americana – sem data;  

5. A Orientação Educacional e a Experiência Francesa – sem data;  

6. Preparo técnico e condições de estágio – sem data;  

7. Objetivos da Orientação Educacional – 2ª edição, sem data;  

8. Diretrizes para a Orientação Educacional nas Escolas Médias – 1960, 3ª edição;  

9. Orientação Educacional e educação sexual – 2ª edição, sem data;  

10. Atuação do orientador junto ao adolescente – 1960, 3ª edição;  

11. Conveniência e integração da Orientação Educacional na Escola Secundária – 

1960, 3ª edição;  

12. Orientação Educacional – 1960, 3ª edição;  

13. A atuação do Serviço de Orientação Educacional junto ao aluno – 1959;  

14. Relações do Serviço de Orientação Educacional com a direção da escola, com o 

corpo docente, com a família do aluno e a sociedade - 1959;  

15. O estágio previsto na portaria n º 105/58 – sem data; 

16. Equipe do Serviço de Orientação Educacional, elementos integrantes, função e 

coordenação – sem data;  

17. Adolescente na escola – 1960, 2ª edição;  
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18. A personalidade do adolescente – 1960, 2ª edição;  

19. Posição da Orientação Educacional na Escola Secundária – sem data;  

20; A Orientação Educacional e o problema da educação social – 1961, 1ª edição;  

21. Reflexos da família na personalidade dos filhos– 1961;  

22. Orientação Educacional e a direção da Escola Secundária – 1961;  

23. A Orientação Educacional e a escola: atividades extraclasse, serviços médicos, 

recreação – 1962;  

24. Orientação Educacional e a Escola: corpo docente - 1962; e  

25. Orientação Educacional e o planejamento da comunidade - 1962.20 

 

A Revista Escola Secundária era dividida em seções, e em todas as suas edições, a 

Orientação Educacional ganhou uma seção especial. A redação da primeira Revista Escola 

Secundária definiu os objetivos do periódico ao registrar que: 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA destina-se a prestar informações, esclarecimentos, 
sugestões e assistência técnica a esses 40.000 professores secundários que, 
espalhados por todos os quadrantes do nosso território, trabalham na árdua 
sementeira da educação e da cultura nacional. Visa também a servir de veículo de 
intercâmbio entre o professorado brasileiro, na troca de idéias, sugestões e 
experiências, favorecendo a formação de uma nova mentalidade, mais progressista, 
mais propícia à observação objetiva, à experimentação renovadora e à revisão crítica 
dos postulados, finalidades, currículos e métodos em que se baseia toda a atuação 
educativa de nosso magistério. (REDAÇÃO, 1957b, p. 8). 

  

A revista apresentava-se como um recurso de informação (e formação) para os 

professores secundários ao mesmo tempo em que visava proporcionar um intercâmbio entre 

esses educadores. A “nova mentalidade”, a “experimentação renovadora” e a “revisão crítica 

dos postulados” foram descritas como posturas que essa revista estava disposta a firmar no 

magistério do país. Referente à seção de Orientação Educacional da Revista Escola 

Secundária (RES), foram publicados 49 artigos, de autores convidados ou que enviaram seus 

textos para a revista. No entanto, em relação à OE, será que o MEC estava tentando demarcar 

uma nova mentalidade? Havia uma renovação metodológica sobre a atuação dos orientadores 

educacionais? Os postulados antigos foram questionados? Ao entender as estratégias 

utilizadas para a transmissão das ideias governamentais, pensaremos sobre essas indagações. 

A Revista Escola Secundária era um periódico de publicação trimestral da CADES, 

ou seja, estava ligada ao MEC, o que consequentemente a caracterizava como uma revista 

                                                           
20 Os exemplares são datados de 1959 até 1962, entre eles estão exemplos de primeira, segunda e terceira edição, 
sendo que essas particularidades serão exploradas melhor no primeiro capítulo dessa tese.   
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governamental. Os artigos de Orientação Educacional da RES são nossas fontes e objetos de 

estudo, podemos dizer que elas são nosso ponto de partida para essa jornada de conhecimento 

sobre a Orientação Educacional. No entanto, lembramos que o fato de termos duas fontes 

principais (RES e COE) não exclui a necessidade de pesquisar outros documentos, como por 

exemplo, os registros dos Simpósios de Orientação Educacional (chamados de documentários, 

entre eles, o 2º Simpósio sobre Orientação Educacional realizado em Porto Alegre, de 30 de 

junho a 05 de julho de 1958), a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, entre outros.  

Como os COE e a RES traziam recortes de outros eventos, pronunciamentos ou 

posicionamentos, é inevitável que outras fontes e referências bibliográficas sejam agregadas 

nesta pesquisa. Fontes estas que podem ou não serem governamentais. Entre essas fontes não 

governamentais, nos deparamos com jornais que noticiaram ações, informações ou eventos 

envolvendo a Orientação Educacional. Os critérios para se analisar os jornais, não se 

distanciam dos fundamentos utilizados em outras fontes. O pesquisador deve ter um olhar 

cuidadoso e minucioso para não se deixar influenciar pela narrativa jornalística (que nada tem 

de natural, visto que é uma produção situada num tempo e espaço, que carrega suas 

estratégias e táticas), tentando encontrar nessas linhas o que também não está dito. De Luca 

(2008), ao escrever sobre a história dos, nos e por meio dos periódicos, ressalta que 
 

O pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se tornou notícia, o que por 
si só já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta das motivações 
que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. Entretanto, ter sido 
publicado implica atentar para o destaque conferido ao acontecimento, assim como 
para o local em que se deu a publicação [...] os discursos adquirem significados de 
muitas formas, inclusive pelos procedimentos tipográficos e de ilustração que os 
cercam. A ênfase em certos temas, a linguagem e a natureza do conteúdo tampouco 
se dissociam do público que o jornal ou revista pretende atingir. (DE LUCA, 2008, 
140). 

 

Desta feita, cabe trabalhar com essa tipologia de fonte com cuidado e atenção, assim 

como os demais documentos.21 Sobre a utilização de impressos como fontes de pesquisa (os 

livros/cadernos do MEC), concordamos com as palavras de Chartier ao afirmar que “uma 

obra possa ser reconhecida como sempre autêntica a si mesma, qualquer que seja o modo de 

sua publicação e de sua transmissão” (2010, p. 17). Ou seja, por meio do livro físico ou de um 

livro digitalizado, ele ainda contém suas informações essenciais. Lembrando que ao mesmo 

tempo em que “o escrito é o instrumento de poderes terríveis e temidos” (CHARTIER, 2010, 

                                                           
21 Sabemos que notícias sobre a Orientação Educacional circularam em diferentes estados brasileiros. Alguns 
eventos como os Simpósios de Orientação Educacional ganharam um destaque maior nos periódicos das cidades 
em que foram realizados os eventos.  
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p. 24), o leitor pode gerar a sua própria apropriação de sentido, pois a apropriação é criadora. 

Então, existe um espaço entre a ordem do discurso e as diferentes apropriações dele.  

Os textos produzidos pelo MEC, sobre a Orientação Educacional, são entendidos 

como transmissores de representações determinadas pelos interesses do grupo ou indivíduo 

que as forjou, logo, as percepções sobre a OE não são discursos neutros e “tendem a impor 

uma autoridade” ao legitimar ou justificar suas escolhas e condutas. Esse entendimento vem 

ao encontro das reflexões de Chartier que ainda nos lembra que quando investigamos as 

representações compreendemos que elas estão em campos de concorrência que envolvem 

relações de poder e dominação (1990, p. 17). Como a OE se tratava de um novo campo de 

atuação dentro da escola, os simpósios, encontros, cursos e publicações estavam carregados 

de representações que procuravam transmitir aos professores como deveriam ser (ou em 

alguns casos, como não deveriam ser) as ações do Serviço de Orientação Educacional nas 

escolas.  

Também utilizamos o conceito de circulação para afirmar que o conhecimento 

(ideias, experiências, textos, pessoas) não é estático, ele circula em diferentes lugares 

(CHARTIER, 1990). Professores brasileiros que realizavam viagens ou professores que 

participavam de um simpósio, por exemplo, entravam em contato com experiências diferentes 

e faziam com que as ideias se movessem. Neste sentido, as representações sobre a OE não 

eram inertes, elas circulavam em diferentes espaços, por meio de pessoas ou materiais 

diversos, como os impressos. 

Diferentes autores foram elencados pelo MEC para terem seus textos publicados nos 

periódicos da CADES – de padres a psicólogos. Nas publicações dos Cadernos de Orientação 

Educacional e nos artigos da Revista Escola Secundária, em alguns momentos, podemos 

verificar lutas de representações, servindo na compreensão do que era tentado impor como 

concepções e valores determinados pelos autores autorizados pelo governo brasileiro. Os 

textos podem ser utilizados como a “exibição de uma presença, como apresentação pública de 

algo ou alguém” (CHARTIER, 1990, p. 20) e, neste caso, este alguém era o governo 

brasileiro representado pelo Ministério da Educação e Cultura. O autor ainda lembra que 

“numerosos textos têm por objectivo anular-se enquanto discurso e produzir na prática 

comportamentos ou condutas tidos por legítimos e úteis” (CHARTIER, 1990, p. 135). Como 

entendemos que as fontes estudadas fizeram parte de um projeto do governo para capacitar e 

orientar os orientadores educacionais (e outros sujeitos da comunidade escolar), concluímos 

que os textos iam além do seu discurso, eles procuravam prescrever práticas (não no sentido 

de serem determinantes, mas que poderiam influenciar ações). Seria possível verificar a 
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aplicabilidade da lei e sua ação nas práticas escolares do sistema educacional brasileiro, mas 

isso seria uma incumbência para outro trabalho, visto que nossos objetivos aqui são outros. 

Para o momento nos interessa saber quais as representações transpassaram essas publicações, 

como se deram e quais aspectos envolveram estas lutas de representações.22 E neste sentido as 

lutas de representações se apresentam na maneira como a OE é apresentada, na maneira como 

os autores abordaram questões de religião e psicologia, na maneira como agiam perante 

família, entre outros exemplos.  

Além dos conceitos apresentados por Chartier (1990), destacamos a utilização das 

reflexões de Certeau (1982, 1994, 2012) como o principal suporte teórico para esta tese. Tal 

historiador nos serviu de lente e perspectiva para olhar o passado e as relações presentes nele. 

A utilização mais intensa desse autor aconteceu pela proximidade dos temas e dos objetos de 

análises com a possibilidade do uso de conceitos como “estratégias”, “táticas”, “lugar”, entre 

outros. Assim, a escrita deste texto foi construída pelo prisma desse pensamento 

historiográfico. 

Posto isto, interpretamos a CADES como um lugar de poder, no qual suas 

publicações se materializaram como um “ambiente” “próprio”. Com base no entendimento 

que as “estratégias são portanto ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a 

propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), 

capazes de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem” 

(CERTEAU, 1994, p. 102), vamos operacionalizar as fontes com o olhar de que a CADES 

(que representava o Estado) era um lugar de poder que elaborava materiais para serem 

publicados e divulgados (os Cadernos de Orientação Educacional e a seção de Orientação 

Educacional da Revista Escola Secundária) e com esta estratégia procurava alcançar a escola 

secundária, no intuito de alcançar lugares físicos e distribuir suas “forças” (escola e 

sociedade).  

 Este lugar de poder gerava e era permeado por representações e lutas de 

representações, ou seja, não possuía um discurso único e coeso. Ao longo deste trabalho 

vamos verificar que os autores, por vezes, utilizaram estrategicamente seu lugar de fala de 

forma tática (para imprimir suas representações), aproveitando do espaço a eles conferido 

para expor suas ideias e conceitos sobre a Orientação Educacional. Lembrando que a tática 

                                                           
22 Entendemos que uma pesquisa historiográfica tem a capacidade de passar por diferentes tempos e espaços, 
além de adentrar no terreno vizinho, além do seu próprio quintal de recortes e problemáticas. Por isso, mesmo 
nos comprometendo a investigar as representações presentes nas publicações e a utilização de suas estratégias, 
presumimos que as fontes podem nos fornecer vestígios sobre as práticas presentes no sistema educacional do 
período. O mesmo dizemos em relação às táticas (no sentido certeauriano) que podem furtivamente aparecer. 
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sobrevive de aproveitar as ocasiões e oportunidades, ela 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” (CERTEAU, 1994, p. 46). Desta 

maneira, ocasiões eram aproveitadas pelos autores para deixar opiniões particulares ou do 

grupo que representavam, mostrando que os periódicos da CADES possuíam diversas vozes, 

embora não destoassem em sua maioria.  

Conseguimos contato com a professora Lais Esteves Loffredi, sobre sua participação 

em eventos e publicações da CADES sobre a Orientação Educacional (ela foi um dos nomes 

mais expressivos em quantidade de publicações). A professora preferiu receber as questões 

via e-mail e as devolveu respondidas pelo mesmo meio. As questões são pontuais e estarão 

diluídas ao longo da tese, quando algum tema as chamarem para a discussão. Não se trata de 

realizar um trabalho de História Oral, mas utilizar essa fonte histórica com os mesmos 

critérios de investigação que temos que ter com outros documentos. Segundo Pollack (1992), 

uma pessoa pode possuir uma memória individual (de acontecimentos vividos por ela) ou 

uma memória coletiva (vivida por um grupo ou por uma coletividade). Neste viés, 

concordamos que  
 
A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, 
próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia sublinhado 
que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno 
coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido 
a flutuações, transformações, mudanças constantes. Se destacamos essa 
característica flutuante, mutável, da memória, tanto individual quanto coletiva, 
devemos lembrar também que na maioria das memórias existem marcos ou pontos 
relativamente invariantes, imutáveis. (POLLACK, 1992, p. 2). 
 

Ao mesmo tempo em que a professora possui suas memórias individuais, ela também 

tem a memória do grupo de trabalho a que ela pertencia. A própria professora Lais ressaltou 

que “os fatos relatados ocorreram há mais de cinquenta anos, portanto submetidos à 

memória.” (LOFFREDI, 2019).  

Tendo as fontes em mãos e a partir do olhar teórico (CHARTIER, 1998; CERTEAU, 

1994), procuramos um meio de sistematizar a escrita. Não cogitamos dividir o texto entre uma 

análise dos Cadernos de Orientação Educacional e outra sobre os artigos da Revista Escola 

Secundária, pois isso seria acreditar que tais publicações não dialogam entre si. Ao contrário, 

entendemos que as duas fontes possuem características similares e fazem parte de um mesmo 

objetivo governamental e, ainda que ocorram lutas de representações, essas fazem parte de 

uma estratégia, assim, resolvemos identificar temáticas que perpassavam os diferentes textos e 
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artigos. Para tanto, realizamos uma leitura prévia no propósito de localizar temas recorrentes. 

Alguns quadros foram elaborados, e inseridos ao longo dos capítulos, no intuito de compor 

informações, como o caso do quadro sobre os autores presentes nos COE e na RES, no qual 

foram combinados dados de diferentes fontes (incluindo jornais da época). 

Entendemos que a Orientação Educacional envolvia diversos temas que poderiam 

estar disponibilizados em diferentes espaços: ela estava relacionada com o governo por meio 

de suas leis e publicações; estava diretamente relacionada com o ambiente escolar e seus 

sujeitos; e procurava ecoar suas ações para além dos muros escolares, influenciando o 

comportamento dos alunos e família. Ou seja, ela podia ser percebida em diferentes lugares 

envolvendo diferentes pessoas. Pensando nisso, optamos por fazer uma divisão que 

contemplasse essa versatilidade da Orientação Educacional. 

O primeiro capítulo intitulado “A Orientação Educacional no Brasil e a CADES” traz 

as discussões governamentais sobre a Orientação Educacional, realizando um estudo sobre a 

legislação do tema, desde a década de 1940 até o desaparecimento da Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. Realizamos uma discussão sobre os 

aspectos gerais do que foi a CADES, bem como as definições e objetivos da Escola 

Secundária relacionados à Orientação Educacional. Fizemos uma descrição das fontes/objetos 

– os Cadernos de Orientação Educacional e os artigos da Revista Escola Secundária – 

explorando sua estrutura, materialidade e objetivos gerais. Por último apresentamos quem 

foram os autores autorizados pelo governo para darem voz à Orientação Educacional no 

Brasil.  

O segundo capítulo “A Orientação Educacional além dos muros da escola” refere-se 

ao que acontecia “fora” da escola brasileira, mas que envolvia a atuação da Orientação 

Educacional. Discutimos as publicações que trouxeram informações sobre a experiência 

americana e francesa, repensando se estas serviram de inspiração, informação ou distinção 

para o modelo brasileiro. Outra discussão foi sobre a dualidade fé x razão, ao analisarmos 

como padres e psicólogos produziam contemporaneamente materiais sobre o mesmo tema – 

havia lutas de representações? Também buscamos compreender como os orientadores 

educacionais eram convocados a conhecer as famílias de seus alunos, e como os pais eram 

convidados à escola para aprenderem a educar seus filhos (como estamos falando de filho e 

não de alunos, entendemos que neste momento a OE vai além das atribuições pedagógicas e 

passa a circular no espaço privado de uma família e por isso a opção de manter esse assunto 

no segundo capítulo).  
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No terceiro capítulo, “A Orientação Educacional e seu lugar na escola”, exploramos 

alguns temas recorrentes que aparecem ao longo das fontes: o orientador educacional, a 

direção, os professores, o aluno e os métodos utilizados. Verificamos as representações do 

que era ser um orientador educacional na escola secundária no Brasil nas décadas de 1950 e 

1960; analisamos qual era a noção de relacionamento entre a OE e os diretores e professores 

(se era uma relação conflituosa ou não); verificamos o que se esperava do aluno adolescente e 

que ajustamentos estavam projetados sobre ele; e que atividades eram realizadas para executar 

os projetos do Serviço de Orientação Educacional.  
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CAPÍTULO 1 
  

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL E A CADES 
 

 
1.1 AS LEIS: A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL ANTES E DURANTE A CAMPANHA 

DE APERFEIÇOAMENTO E DIFUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

[...] por tôda parte ouve-se o mesmo estribilho: “Isso seria excelente; mas nada se 
pode fazer; a lei manda... a lei estabelece... a lei não permite..., é a lei!”. Como se 
com leis e regulamentos pudessem assegurar-se a autenticidade da cultura e a 
eficácia da educação de um povo! (REDAÇÃO, 1958, p. 323). 

 

 

A Orientação Educacional (OE) teve suas origens atreladas ao campo da Orientação 

Profissional. O engenheiro suíço, professor Roberto Mange, foi contratado pelo governo 

brasileiro no intuito de lecionar na Escola Politécnica de São Paulo. Em 1924 ele criou e foi 

superintendente do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e entre suas atribuições, estava a 

responsabilidade de selecionar e orientar os alunos que eram matriculados no curso de 

Mecânica. Para tal, Mange24 contava com a ajuda de Henri Pieron e de sua esposa. Grinspun 

(1979, p. 83) afirma que a Escola Profissional de Mecânica era especializada e aplicava 

métodos novos sobre o ensino profissionalizante, que teriam sidos criados após a Primeira 

Guerra Mundial, possuindo um Serviço de Psicotécnica25. Esse serviço seria um embrião de 

um Centro de Formação do Pessoal Ferroviário, que tinha um acordo com as estradas de ferro 

de São Paulo (E. F. Sorocabana, Cia. Paulista, São Paulo Railway e Cia. Mogiana) no qual 

                                                           
23 O redator-chefe dos 17 primeiros números da Revista Escola Secundária era o professor Luiz Alves de Mattos, 
no entanto, preferimos deixar essa e as demais citações com o nome da Redação, pois é assim que aparecem nas 
revistas. Outro fator é localizar o lugar de fala desse texto. 
24 O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo considera Roberto Mange como um dos pioneiros da 
História da Psicologia no Brasil, destacando suas contribuições para a área da Orientação Vocacional. 
Disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/memoria/banners/Roberto%20Mange.pdf. Acesso em 
15/04/2019. 
25 A psicotécnica surgiu com fins militares, quando em 1917 os Estados Unidos, no intuito de aumentar o seu 
contingente de soldados, encarregou a Associação Americana de Psicologia para realizar exames psicotécnicos 
que situavam “cada homem no lugar mais conveniente”. A partir do exame psicológico dos recrutas poderia-se 
alcançar três objetivos: 1º) eliminar os débeis mentais; 2°) classificar os recrutas, segundo suas aptidões, para 
destiná-los aos postos mais convenientes; 3°) descobrir todos aquêles indivíduos capazes de ocupar postos de 
responsabilidade, de oficiais e suboficiais, mediante prévia e especial preparação.” (PSICOTECNIA, 1942, p. 
74). A ideia de selecionar indivíduos para uma determinada função também foi levada para o mundo do trabalho. 
Em escolas profissionalizantes eram realizados exames psicológicos que indicavam se uma pessoa estaria apta 
ou não para exercer uma atividade ou profissão. Monarcha define a psicotécnica como a “psicologia aplicada ao 
trabalho.” (2001, p. 19). 
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cada uma enviava anualmente dois aprendizes, para realizar um curso com duração de quatro 

anos, em São Paulo. Ainda conforme levantamento de Grinspun: 
 

Em 1930, sob a direção de Roberto Mange e de seu colaborador Italo 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 da Sorocabana, em São Paulo. Em 1934, observa-se a criação do 
Centro Ferroviário do Ensino de Seleção Profissional (CFESP), centro este ligado 
aos cursos mantidos pela Estrada de Ferro. (1979, p. 84). 

   

A atuação da CFESP foi pioneira na Orientação Profissional no Brasil, ao introduzir 

processos de seleção e possuir uma seção de psicotécnica (GRINSPUN, 1979; 1983). 

 O primeiro Serviço Público de Orientação Profissional no Brasil foi criado em 1931, 

pelo professor Lourenço Filho26, em São Paulo. Para prosseguir, precisamos entender que 

Lourenço Filho foi um nome importante para a implantação da Orientação no país, e nas 

décadas seguintes, manteve-se envolvido com o ensino secundário (LOURENÇO FILHO, 

1954). A visão do educador para aqueles tempos era que “o mestre sabe que está em face dos 

educandos similares em grupos, mas todos diferentes entre si, e que, em consequência, terá de 

se adaptar o ensino não só em relação às fases evolutivas, mas também às diferenças de cada 

aluno em particular” (1978, p. 73). Diferenças essas que precisavam de uma orientação, e que 

estavam sendo estudadas pela Escola Nova27 e pela Psicologia. Sobre o movimento da Escola 

Nova no Brasil, verificamos que  
 
As novas compreensões sobre a educação, que colocavam a criança como o centro 
do processo educativo ensejaram o debate sobre o “como” ensinar. Expoentes do 

                                                           
26 Lourenço Filho foi um educador brasileiro reconhecido, entre outros fatores, por ter participado do Movimento 
Escola Nova. “Seguiu a carreira do magistério, inicialmente em São Paulo, em seguida no Rio de Janeiro. Entre 
1922 e 1923 foi responsável pela reforma no ensino público no Ceará. Na década de 30, transferiu-se para o Rio 
de Janeiro exercendo funções de chefe de gabinete do ministro da Educação Francisco Campos. Por essa época, 
concebeu uma faculdade reunindo as áreas de educação, ciências e letras. No tempo da gestão de Anísio Teixeira 
na Secretaria de Educação do Distrito Federal, dirigiu o Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1935 foi 
nomeado diretor e professor de psicologia educacional da Escola de Educação da Universidade do Distrito 
Federal. Posteriormente, foi diretor geral do Ensino Público em São Paulo, membro do Conselho Nacional de 
Educação em 1937 e diretor geral do Departamento Nacional de Educação. Em 1938, a pedido do ministro 
Gustavo Capanema, organizou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos que, em 1944, lançou a Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos.” In: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001.  
Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/lourenco_filho . Acesso em 
26/05/19. 
27 Sobre a Escola Nova, Veiga afirma que as “inovações pedagógicas – fundamentadas na visão de pensadores 
como Rousseau, Pestalozzi e Fröbel, entre outros – foram enfatizadas e buscou-se sua efetivação. Expressões 
como ‘pedagogia científica’ e ‘didática experimental’ passaram a ser utilizadas para exprimir e das visibilidades 
às inovações: estimular o interesse da criança, proporcionar aprendizado de acordo com suas potencialidades, 
adaptar a criança ao ambiente e realizar sua integração social. (...) ‘Escola nova’, ‘escola ativa’ e ‘escola do 
trabalho’ – a designação da nova pedagogia variava segundo autores e suas tradições locais.” (VEIGA, 2007, p. 
217). Entre os autores conhecidos estão o professor norte-americano John Dewey, a médica e educadora italiana 
Maria Montessori, o psicólogo suíço Edouard Claparède e o pedagogo suíço Adolfo Ferrière. 
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movimento, chamavam a atenção para o fato de que a educação brasileira, até então, 
não era democrática, posto que “ornamental e livresca”, se dirigia para a camada 
mais rica da sociedade. Defendiam que a educação deveria ser um processo de 
preparação real para as diversas modalidades da vida moderna. Este movimento de 
renovação educacional incorporou ideias decorrentes do desenvolvimento científico 
da segunda metade do século XIX. A psicologia começou a abandonar o gabinete e 
entrar no laboratório, sendo que os estudos na área da psicologia experimental e 
diferencial tiveram grande desenvolvimento. Estes estudos tiveram como base as 
investigações de Galton28, que buscava a relação entre a hereditariedade e a 
genealidade, com base em testes de discriminação sensorial e de medidas 
antropométricas 2. Com base nestes experimentos, nos Estados Unidos, na Franca e 
na Itália, se verificou um grande desenvolvimento de novas ciências, como a 
Biologia, a Estatística 3. e a Psicologia Experimental e Diferencial, assim como os 
testes Mentais, sendo que alguns deles pretendiam determinar um “Quoeficiente de 
Inteligência”. Estes testes passaram a ser aplicados à educação em diversos países. 
(FERREIRA; VECHIA, 2016, p. 5-6). 

 
 
 Nesta perspectiva, na Escola Nova “os alunos são levados a aprender observando, 

pesquisando, perguntando, trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações 

problemáticas apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações 

práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos.” (LOURENÇO 

FILHO, 1978, p. 151). Em outras palavras  
 
A respeito da Escola Nova, é preciso mencionar que do ponto de vista didático deu 
ênfase aos “métodos ativos” de ensino-aprendizagem; deu importância ao interesse e 
necessidades da criança; propôs a adoção de métodos de trabalho por equipes e do 
“método de projetos”; estimulou os trabalhos manuais e a atividade lúdica; e, ainda, 
valorizou os estudos de psicologia experimental; enfim, mudou o foco do processo 
educacional, passando o aluno a ser o centro desse processo, e não mais o professor. 
(TREVISAN, 2007, p. 46). 
 

 A Psicologia e a pedagogia experimental estariam entrando nos cursos e nas escolas. 

Segundo Cambi, “a pedagogia experimental nasce como não valorativa (deixa de fora os 

‘juízos de valor’) e visa aos aspectos objetivos e mensuráveis da experiência educativa 

submetida a experimentação.”29 (1999, p. 500). Warde (2002) afirma que 

                                                           
28 “O biólogo inglês, Francis Galton, com base no principio da variação as espécies, passou a desenvolver 
estudos sobre a hereditariedade humana. Segundo ele, os indivíduos aparentados ou não, precisam ser medidos, 
objetivamente, para que se possa descobrir os graus de semelhança entre eles. Com esta finalidade, desenvolveu 
inúmeros testes e medidas, em 1882, criou no South Kensington Museum, em Londres, seu laboratório 
antropométrico, onde o investigador mantinha um banco de dados com medidas de meninos e jovens, feitas por 
diversas instituições educacionais; desenvolveu diversos testes e medidas para descobrir o grau de semelhança 
entre o aspecto físico e intelectual de indivíduos aparentados ou não, bem como desenvolveu métodos 
estatísticos para aferição das diferenças individuais. Para Galton, a avaliação das aptidões humanas se dava por 
meio da medida sensorial, através da capacidade de discriminação do tato e dos sons.” (FERREIRA; VECHIA, 
2016, p. 4). 
29 Não é nosso foco discutir os pormenores da psicologia experimental, mas vemos como importante transcrever 
um trecho no qual Warde faz uma reflexão sobre este tema e a historiografia da educação: 
“A historiografia da educação que vem trabalhando com temas pertinentes à intervenção da psicologia no campo 
escolar ou pedagógico tem insistido em interpretações um tanto duvidosas, tais como: a) todas as psicologias 
experimentais são pautadas no princípio da prevalência das determinações biológicas sobre as sociais ou 
ambientais; b) tendo a mesma base biológica, todas as psicologias experimentais são psicologias do indivíduo; c) 
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Lourenço Filho desenvolveu com Noemy um plano particular de estudos em torno 
das mais avançadas teorias psicológicas européias e norte-americanas com as quais 
vinha sendo trabalhado na Cadeira de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal da 
Praça [...]. Nesse período, as relações com o novo mestre foram intensas: ele a 
chamou para a função de preparador da Cadeira, bem como encarregou-a de aplicar 
testes (incluindo a colaboração direta na padronização dos testes ABC) e de 
desenvolver experimentos no Laboratório de Psicologia Experimental, anexo à 
Cadeira de psicologia e Pedagogia. (WARDE, 2002, p. 860). 
 

 O Serviço Público de Orientação Profissional no Brasil teve continuidade, sob a 

direção da professora Noemy Silveira Rudolfer30, no Instituto de Educação da Universidade 

de São Paulo31. O Código de Educação do Estado de São Paulo instituiu, em 193332, cursos 

vocacionais, que tinham por objetivo oferecer orientação profissional para as pessoas que 

estavam completando o ensino primário e iriam ingressar no ensino secundário. Grinspun 
                                                                                                                                                                                     
todas as psicologias experimentais investem na conservação e não na mudança; d) como tal, essas psicologias 
abstraem suas condições concretas para mensurar e controlar habilidades, comportamentos inteligência etc. O 
primeiro postulado, do qual decorrem os demais, é falso. As psicologias experimentais do fim do século XIX e 
começo do século XX nasceram da incorporação das pesquisas de Darwin, assim têm como preocupação central 
investigar que tipos de relações os indivíduos estabelecem com seu ambiente (há de se agregar, ambiente social). 
O behaviorismo de Watson e, a fortiori, o behaviorismo radical de Skinner interrogam o comportamento, ou 
seja, as relações objetivas dos indivíduos com outros indivíduos, dos indivíduos como agrupamentos e assim por 
diante. O foco recai sobre o comportamento, e não sobre o gesto, por exemplo, porque o primeiro tem um vetor 
social, um ambiente criado, não natural. Fosse biológica a base sobre a qual o behaviorismo se apoia no sentido 
de os comportamentos serem determinados biologicamente, os behavioristas não teriam por alvo o 
desenvolvimento de novos comportamentos. Outra vertente experimental diversa do behaviorismo é o 
conexionismo tal como foi desenvolvido por E. Thorndike que se distancia plenamente do postulado da 
prevalência do biológico. Thorndike centrou sua atenção em questões cognitivas, tais como as operações mentais 
efetuadas pelos indivíduos para adquirir determinada habilidade, para reter determinadas informações, para 
solucionar problemas etc. Por meio dos seus experimentos, princípios pedagógicos pautados no suposto da 
transferibilidade genética dos conhecimentos foram rebatidos. Essa afirmação ainda é precária se a ela não se 
agregar que Thorndike potencializou seus experimentos incluindo sujeitos de diversas etnias: asiáticos, europeus 
de diversas regiões, negros e assim por diante, para patentear que as habilidades cognitivas dos indivíduos não 
são determinadas biologicamente, porque são aprendidas. No que tange aos testes de Lourenço Filho (Testes 
ABC) para preparação e acompanhamento das primeiras fases da escolarização das crianças, eles não têm 
qualquer fundamento biológico; dizem respeito às condições prévias para aprendizagem; prévias não quer dizer 
inatas, orgânicas ou biológicas. Por fim, diante das controvérsias em torno de ser o indivíduo o foco privilegiado 
das psicologias experimentais, William James deu a seguinte resposta: [“mas é claro! A Psicologia diz respeito a 
indivíduos e, em última análise, a vida é apenas a solidão do homem ‘inteiro em sua própria pele’”] (cf. Warde, 
2002e).” In: WARDE (2003, p. 147). 
30 Autora de livros sobre a Psicologia Educacional. Ruldorfer “defendeu que a orientação profissional estava 
estreitamente vinculada ao equilíbrio social e à manutenção da ordem política” em sua tese Orientação 
profissional e seu objetivo: papel da escola primária como pré-orientadora profissional, apresentada na Comissão 
de Ensino Primário e Secundário (CEPS) durante a II Conferência Nacional de Educação da Associação 
Brasileira de Educação (ABE), realizada em Belo Horizonte em 1928 (MORAES, 2012, p. 489). Foi assistente 
do professor Lourenço Filho, ganhou bolsas de estudos para os Estados Unidos onde estudou Psicologia, 
traduziu obras de Psicologia para a Língua Portuguesa, foi professora da Universidade de São Paulo e nos anos 
cinquenta dirigiu serviços de Orientação Educacional junto ao Instituto de Seleção e Orientação Educacional 
(PÉREZ-RAMOS, 2005). 
31 Segundo Beisiegel o “processo de criação do Instituto de Educação começou quando o Decreto estadual nº 
4.888, de 12 de fevereiro de 1931, criou “na antiga Escola Normal da Praça, que então passa a denominar-se de 
Instituto Pedagógico”, um Curso de Aperfeiçoamento, como órgão de preparação técnica para inspetores, 
delegados de ensino, diretores de estabelecimentos e professores do curso normal. Esse Instituto Pedagógico, 
transformado, em 1933, no Instituto de Educação, seria incorporado, no ano seguinte, à Universidade de São 
Paulo.” (2003, p. 357). 
32 Decreto nº 5.884, de 21 de abril de 1933, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
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(1979) traz a informação de que “dentre todas as tentativas para implementação da orientação 

educacional Brasil, uma das que mais marcaram foi a realizada por Aracy Muniz Freire, em 

1934, na Escola Amaro Cavalcanti, no Rio de Janeiro” (p. 84). Segundo a autora, durante 

muito tempo, as escolas brasileiras possuíram um sistema “empírico de orientação”, sendo 

registradas algumas iniciativas isoladas, no entanto, o primeiro Serviço de Orientação 

Educacional foi instalado na Escola Amaro Cavalcanti em 1939. Segundo jornais da época a 

professora Aracy Muniz Freire esteve em 
 
[...] cursos feitos nas Universidades de Columbia e Chicago. Aracy descobriu que 
seus métodos eram os mesmos da “Educational Guidance”. E foi enorme a sua 
alegria quando viu, em 1942, consagradas na Reforma Capanema as idéias pelas 
quais se batia com fervor. Essa alegria culminou em 1957, com as medidas 
judiciosas e oportunas da Divisão do Ensino Secundário através da CADES, no 
sentido de criar a carreira de Orientador. (CORREIO DA MANHÃ, 1964b, p. 67).  
 

 Apesar de ser citada em nossas fontes, em diferentes momentos, como um nome 

importante da Orientação Educacional, a professora Aracy Muniz Freire tem apenas um dos 

Cadernos de Orientação Educacional publicado em seu nome (o COE de número 12), isto 

porque em 1958 ela faleceu de forma “prematura e inesperada”, deixando suas inspirações e 

ideias, principalmente para sua amiga e companheira de trabalho Maria Junqueira Schmidt, 

que se tornou o nome mais expressivo dessas publicações da CADES. Maria Junqueira 

Schmidt escreveu no jornal Correio da Manhã do dia 25 de julho de 1958 um texto em 

homenagem à amiga, que conhecia desde 1924, quando ela assistiu a uma aula de Literatura 

sua e lhe deu carona no “Ford de bigode”, sendo a segunda mulher a dirigir carro no Rio de 

Janeiro, e que desde aquela data elas uniram os seus ideais de trabalhar pela Educação 

(SCHMIDT, 1958c, p. 2, c.1-2). 

 Outra homenagem de Maria Junqueira Schmidt, juntamente com Maria de Lourdes 

de Souza, foi a dedicatória de seu livro “Orientação Educacional” à memória da professora 

pioneira nesta área no Brasil33. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 A dedicatória dizia: “À memória de ARACY MUNIZ FREIRE pioneira da Orientação Educacional no Brasil, 
ardente defensora do sistema que leva o jovem a descobrir seus dons e sua função na ordem social, a devotar-se 
generosamente ao bem comum, a realizar seus anseios de felicidade através da unidade de espírito. Maria 
Junqueira Schmidt – Maria de Lourdes de Souza Pereira.” (SCHMIDT & PEREIRA, 1969, p. 8). 
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FIGURA 1 – PROFESSORA ARACY MUNIZ FREIRE 

 

Fonte: CORREIO DA MANHÃ. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1964, p. 67, c. 4. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/54679  

 

 Neste sentido, Freire se tornou um dos nomes mais expressivos das origens da OE no 

Brasil. Maria Junqueira Schmidt trabalhou com Aracy Muniz Freire na Escola Amaro 

Cavalcanti, além de ser amiga da professora. Schmidt e Pereira deixam de lado as 

experiências anteriores (com relação à orientação profissional no Brasil) e passam a enfatizar 

a OE a partir de 1936, com a experiência da implementação do Setor de Orientação 

Educacional da Escola Cavalcanti, que teria sido criado por Schmidt e Freire (Schmidt & 

Souza, 1969, p. 50). 

 Além do trabalho de Freire, entre outras experiências, podemos citar a criação de um 

gabinete de psicotécnica no Instituto Profissional Masculino, em 1937, em São Paulo34. Tal 

gabinete procurava orientar os alunos daquela instituição a escolherem os cursos 

profissionalizantes secundários. Em 1938, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP) criou uma subdivisão para implantar a OE em nível nacional. Grinspun afirma que: 
 

Nessa época, o conceito de orientação educacional era muito amplo e pouco preciso. 
A orientação era considerada como "a panacéia para todos os fracassos educativos". 
O aspecto remediador era considerado o mais importante. A orientação educacional 
estava sempre ligada à orientação pedagógica, sem assumir características próprias e 
específicas dentro do processo educacional. 
Os objetivos da orientação educacional, nesse período, se referem ao conhecimento 
do indivíduo à orientação profissional e à formação integral da personalidade como 
um todo. Os objetivos eram bem abrangentes, envolvendo as atividades 
extracurriculares, o relacionamento entre pais e mestres e até o controle disciplinar. 

                                                           
34 Grinspun (1979) não dá informações complementares sobre o Instituto Profissional Masculino, mas nossas 
pesquisas levam a crer que ele se trata da Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, fundada em 1911 e que 
mudou sua nomenclatura ao longo dos anos - Escola Profissional Masculina (1931), Instituto Profissional 
Masculino (1932), Escola Técnica de São Paulo (1941), Escola Técnica Getúlio Vargas (1941), Colégio 
Industrial Estadual Getúlio Vargas (1965), Centro Interescolar de ensino Técnico (1972) e Escola Técnica 
Estadual Getúlio Vargas (1976) (VENDRAMETO, s/d, p. 1; Centro de memória - Etec Getúlio Vargas, 
disponível em: http://www.etecgv.com.br/centro_memoria_historico.php Acesso em 01/12/2021. 
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Pode-se dizer, em síntese, que o trabalho da orientação educacional era pouco 
definido, sem que houvesse delimitação de suas atribuições. (1979, p. 84-85). 

 
  

 A autora tem essa visão e defendia que, durante o período de 1920 a 1941, a 

Orientação Educacional no Brasil teria passado por um período implementador35. Ou seja, 

sem uma legislação específica, o conceito de OE estava obscuro e permanecia como um 

conceito “importado” da orientação “vocacional”. Contextualizando o período, ele seria 

marcado pelas discussões do Manifesto dos Pioneiros da Educação36 que se preocupavam 

com uma política nacional de educação. E as tentativas isoladas de orientação (Instituto 

Brasileiro de Orientação Educacional – 1928 – e Cursos profissionais – 1940) não teriam se 

efetivado (GRINSPUN, 1986, p. 96). Esse primeiro período da OE no Brasil possuía um 

caráter “psicologizante” e servia ao “‘sistema’ como uma forma de garantir o seu modelo de 

educação, bem como o de legitimar as propostas educacionais que visavam, principalmente, 

um aluno ajustado ao meio em que estivesse inserido”. Porém, para a autora, as contradições 

da sociedade não eram levadas em conta e nem questionadas, e desta forma a OE “começava 

uma caminhada solitária rumo aos propósitos determinados em documentos legais.” Sem se 

preocupar com as contradições e particularidades presentes no interior da escola, o orientador 

estaria marginalizado do contexto mais amplo e se isolava em “suas técnicas e procedimentos 

para bem cumprir o papel que lhe era determinado.” (GRINSPUN, 1986, p. 97). Podemos 

ainda destacar, que até o momento, a maior parte do que se sabia e se aplicava sobre a 

orientação era advinda de influências estadunidenses e europeias, não havendo uma 

preocupação em adequar esses métodos para a realidade brasileira. 

 O Decreto-Lei nº 580 de 30 de julho de 193837, que dispunha sobre a organização do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, trazia em seu 2º artigo, letra d, o objetivo de 

“promover investigações no terreno da psicologia aplicada à educação, bem como 

                                                           
35 Grinspun dividiu a Orientação Educacional no Brasil em cinco períodos: a) período implementador (de 1920 a 
1941); b) período institucional, subdividido nos períodos funcional (de 1942 a 1950) e instrumental (de 1951 a 
1960); c) período transformador (de 1961 a 1970); d) período disciplinador (de 1971 a 1980); e) período 
questionador (a partir de 1980) (GRINSPUN, 1986, p. 96). Cabe lembrar que o período questionador ocorre na 
pré-queda da ditadura civil-militar, no qual acontecem movimentos sociais como, por exemplo, aqueles em favor 
da Educação Popular, pelas creches, pela infância, pela educação de jovens e adultos, que requeriam uma maior 
visibilidade social e buscavam uma democracia direta. Para saber mais ler Gohn, 1997.  
36 Documento escrito por 26 educadores em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Tinha como título A 
reconstrução educacional no Brasil – ao povo e ao governo. O documento era uma proposta de mudança 
educacional em defesa de um sistema nacional de educação. Para saber mais: (BEDIN, 2011). 
37 Este Decreto-Lei determinava que o Instituto Nacional de Pedagogia, criado pela lei nº 378, de 13 do janeiro 
de 1937, a partir deste, deveria denominar-se Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O referido Decreto foi 
revogado pela Lei nº 9.448/97.  
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relativamente ao problema da orientação e seleção profissional”, além de criar uma “secção 

de orientação e seleção profissional” em seu artigo 4º (BRASIL, 1938). 

 A década de 1930 figurava uma mudança na sociedade brasileira. O país estava sob o 

governo ditatorial de Getúlio Vargas e a procura por mão de obra especializada para a 

indústria havia crescido. Desta feita, a “maneira do Estado olhar para o adulto – o trabalhador, 

e para a criança – futuro trabalhador, expressa a vontade de transformá-los em seres sadios e 

uteis ao progresso da nação.” (VECHIA; FERREIRA, 2016b, p. 2). 

 O Decreto-Lei nº 1.238 de dois de maio de 1939 (publicado um dia após o feriado do 

Dia do Trabalhador e utilizado de forma estratégica pelo presidente), trazia em sua redação 

disposições sobre a instalação de refeitórios e a criação de cursos profissionalizantes para 

trabalhadores. Em seu artigo 4º, constava a previsão legal de que estabelecimentos com mais 

de quinhentos empregados deveriam manter cursos de aperfeiçoamento profissional para 

adultos e menores (BRASIL, 1939). 

 Assim, vemos a Orientação Profissional aparecendo em pinceladas nas experiências 

em Colégios e em alguns dispositivos legais, ligada às questões profissionais. No entanto, será 

somente em 1942 que a expressão Orientação Educacional irá aparecer na legislação federal. 

O Decreto-Lei nº 4.073, de 30/01/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial38) determinava em 

seu capítulo XIII 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 seus problemas, não só a necessária 
correrão39 e encaminhamento, mas ainda a elevação das qualidades morais. 
Art. 51. lncumbe 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 velar no sentido de que o estudo e o 
descanso dos alunos decorram em termos da maior conveniência pedagógica. 
(BRASIL, 1942b)  

 
 Observamos que a legislação abrangia somente as escolas industriais ou técnicas. A 

lei chegava como uma estratégia de intervenção na vida escolar dos alunos. Por meio da 

“aplicação de processos pedagógicos adequados”, o setor de OE da escola deveria perceber as 
                                                           
38 O Decreto nº 8.673, de 03 de fevereiro de 1942 aprovava o regulamento do Quadro de Cursos do Ensino 
Industrial, e nele o curso de administração do ensino industrial deveria incluir as disciplinas de “cultura 
pedagógica”: 1. Orientação e seleção profissional; 2. Administração educacional; 3. Administração escolar; 4. 
História da indústria e do ensino industrial; e 5. Orientação educacional (BRASIL, 1942a). 
39 A palavra “correrão” está presente na escrita original da lei, pelo contexto entendemos que ela sugere a palavra 
correção. Embora o referido Decreto tenha passado por retificação em 09/01/1943, não houve ajuste no artigo 
50, supramencionado. 
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particularidades de cada aluno – incluindo seus “problemas”, para que uma correção e 

encaminhamento fossem realizados, sem esquecer a importância da “elevação das qualidades 

morais”. Aqui podemos inferir diversos sentidos para a palavra problema: Seria uma 

dificuldade financeira para o aluno prosseguir o curso? Seria uma dificuldade de 

aprendizagem que o discente enfrentava para aprender determinados conteúdos? Ou ainda, 

seria uma dificuldade de manter a disciplina frente às exigências de comportamento 

requeridas pela escola? Se a lei orientava a correção, o encaminhamento e se preocupava com 

a “elevação moral”, podemos entender que a personalidade do aluno deveria ser moldada em 

diversos aspectos.  

 Em 1946, o artigo 50 deste Decreto-Lei teria sua redação substituída pelo Decreto-

Lei nº 8.680, ao informar que “Instituir-se-á em cada escola industrial ou escola técnica a 

orientação educacional, mediante a aplicação de processos adequados, pelos quais se 

obtenham a conveniente adaptação profissional e social e se habilitem os alunos para a 

solução dos próprios problemas.” (BRASIL, 1946b). Estrategicamente, ou não, a lei suprime 

a expressão “processos pedagógicos” dando um ar mais abrangente, devido à OE não estar 

ligada somente às práticas pedagógicas (sabemos que a Psicologia e inclusive a religião 

permeavam suas ações). Nesta nova redação o foco é a “conveniente adaptação profissional e 

social” dando suporte para que o aluno resolva seus “próprios problemas”, demonstrando 

claramente que a OE possuía um objetivo que ia além das questões pedagógicas. 

 O artigo 51 mostrava que o Serviço de Orientação Educacional não era um 

departamento isolado da escola. Ele deveria trabalhar em conjunto com a direção escolar para 

em parceria com alunos, instituições escolares, cooperativas, e outros, organizar e desenvolver 

atividades. A lei determinava que “O período semanal destinado aos trabalhos escolares para 

ensino das disciplinas e das práticas educativas variará, conforme o curso, de trinta e seis a 

quarenta e quatro horas” (BRASIL, art. 36, 1942a), apesar de determinar que a distribuição de 

tempo do horário escolar fosse de responsabilidade da direção de cada estabelecimento de 

ensino, o artigo 53 dizia que cabia à Orientação Educacional “velar” para que o estudo e o 

descanso acontecessem em “maior conveniência pedagógica”. Viñao Frago complementa 

nosso entendimento sobre o tempo escolar, ou melhor, sobre a existência dos tempos 

escolares. Para o autor, podemos encontrar três modalidades de tempos escolares:  
 
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 
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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.” (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 6).   

  

 As atividades da Orientação Educacional circulavam entre diferentes tempos 

escolares e ajudavam a distribuir ou redistribuir a fluência desses tempos na vida dos alunos e 

consequentemente, dos demais sujeitos presentes na comunidade escolar. 

 No dia 1º de abril, o então ministro Gustavo Capanema, escreveu a Getúlio Vargas a 

exposição de motivos da Lei Orgânica do Ensino Secundário nº 4.244, como de forma 

submeter o texto à consideração do presidente. Dentre as suas justificativas, destacamos o 

trecho no qual a Orientação Educacional é citada. Segundo Capanema:  
 

É determinada a adoção, em nosso ensino secundário, da orientação educacional, 
prática pedagógica de grande aplicação na vida escolar dos Estados Unidos. A 
orientação educacional deverá estar articulada com a administração escolar e o corpo 
docente, para cujas organizações o projeto estabelece os preceitos essenciais. O 
conjunto constituirá, em cada escola secundária, o organismo coordenado e ativo, 
capaz de assegurar a unidade e a harmonia da formação da personalidade 
adolescente. (CAPANEMA, 1942). 

 

 As influências advindas dos Estados Unidos começavam a aparecer no discurso 

oficial. Entendida como uma prática pedagógica, ela deveria estar articulada com outros 

setores da escola e se configurava numa possibilidade de unir e harmonizar a formação do 

aluno adolescente.40 Logo a seguir, encontramos o texto original do Decreto-Lei nº 4.244, de 

nove de abril de 1942, que trazia sobre a OE os seguintes artigos: 
 

Art. 80. Far-se-á, nos estabelecimentos de ensino secundária [sic], a orientação 
educacional. 
Art. 81. É função da orientação educacional, mediante as necessárias observações, 
cooperar no sentido de que cada aluno se encaminhe convenientemente nos estudos 
e na escolha da sua profissão, ministrando-lhe esclarecimentos e conselhos, sempre 
em entendimento com a sua família. 
Art. 82. Cabe ainda à 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 por [sic] que o estudo, a 
recreação e o descanso dos alunos decorram em condições da maior conveniência 
pedagógica. 
Art. 83. São aplicaveis [sic] aos orientadores educacionais os preceitos do artigo 79 
desta lei, relativos aos professores.41 (BRASIL, 1942c). 

                                                           
40 Sobre a influência norte-americana e as definições do aluno adolescente, veremos no último capítulo da tese. 
41 “Art. 79. A constituição do corpo docente, em cada estabelecimento de ensino secundário, far-se-á com 
observância dos seguintes preceitos: 1. Deverão os professores do ensino secundário receber conveniente 
formação, em cursos apropriados, em regra de ensino superior. 2. O provimento, em caráter efetivo, dos 
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 Há um avanço com relação à instalação da OE no Brasil, pois esta lei ampliou o 

serviço para todas as escolas de ensino secundário (apesar de não utilizar o termo 

“obrigatório”). Concebemos que as leis que envolviam a OE não tinham um caráter inaugural, 

todavia elas foram fixando aos poucos um rumo para esse serviço.  

 Assim como na Lei Orgânica do Ensino Industrial, esta lei apresenta a OE como um 

meio de auxiliar os alunos (aqui, em seus estudos e na escolha profissional, mediante 

esclarecimentos e conselhos). Além de “velar” pelo estudo, descanso e a recreação, a 

novidade desta lei foi a inclusão da família, que apareceu como partícipe das ações escolares.  

 Em texto publicado na Folha de Minas (Belo Horizonte) e posteriormente divulgado 

pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos em 1947, Queiroz realizou uma análise sobre 

esta lei ao afirmar que apesar de que vários estabelecimentos de ensino implantavam a 

Orientação Educacional “tanto quanto possível integral. Mas a verdade é que os fundamentos 

da orientação educacional não se acham ainda de todo divulgados entre nós e seu 

desenvolvimento exige experimentação cuidada para conveniente adaptação às nossas 

realidades sociais.” (QUEIROZ, 1947, p. 584). Assim, embora os dispositivos legais 

estivessem postos, havia o entendimento de que a OE estava se definindo em relação aos seus 

conceitos e ações. 

 Em outro dispositivo legal, a OE apareceu rapidamente no Decreto-Lei nº 4.101, de 09 

de fevereiro de 1942, que estabeleceu as bases de organização da Juventude Brasileira42, ao 

determinar no artigo 6º “§ 2º Cada centro cívico será dirigido pelo diretor do estabelecimento 

de ensino, pelo orientador educacional, por um dos professores, ou por pessoa encarregada 

exclusivamente dessa direção.” (BRASIL, 1942d). À vista disso, a Juventude Brasileira 

precisava de um orientador educacional para poder conduzir seu trabalho.  

                                                                                                                                                                                     
professores dos estabelecimentos de ensino secundário federais e equiparados dependerá da prestação de 
concurso. 3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino secundário reconhecidos 
exigir-se-á prévia inscrição, que se fará mediante prova de habilitação, no competente registro do Ministério da 
Educação. 4. Aos professores do ensino secundário será assegurada remuneração condigna, que se pagará 
pontualmente.” (BRASIL, 1942c). 
42 Segundo esse Decreto-Lei “Art. 1º A Juventude Brasileira instituída pelo decreto-lei número 2.072. de 2 de 
março de 1940, é uma corporação formada pela juventude escolar de todo o país, com a finalidade de prestar 
culto à Pátria. Parágrafo único. É a Juventude Brasileira uma instituição complementar da escola, e funcionará 
em articulação íntima e permanente com a vida escolar. Art. 2º O culto da Pátria prestar-se-á em termos de 
finalidade educativa, visando aos objetivos seguintes: I. Despertar a veneração dos grandes mortos e o 
entusiasmo pelos grandes feitos da história nacional. II. Afervorar o amor dos ideais nacionais e o interesse pelos 
problemas do pais. III. Suscitar a prática firme e constante das virtudes patrióticas.” (BRASIL, 1942d). Para 
saber mais: (STEIN, 2008). 
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 A Juventude Brasileira foi um movimento pelo qual o Estado Novo aproveitou este 

espaço para espalhar sua ideologia por meio do incentivo das atividades físicas, morais e 

cívicas. Vechia e Ferreira afirmam que  

 
[...] a inscrição nesta instituição de caráter nacional era obrigatória para crianças de 
7 aos 18 anos que estivessem frequentando a escola, deveria prestar culto constante 
à Bandeira Nacional e ao Hino Nacional. Entre as suas atribuições estava também a 
formação de Centros Cívicos nas escolas e a obrigatoriedade da formatura geral, 
desfiles e demais cerimônias cívicas. A identidade nacional precisava ser forjada 
com elementos comuns como a língua, a cultura e o sentimento de pertencimento à 
nação. As demonstrações públicas de civismo também eram feitas pelas autoridades, 
evocando a formação de uma juventude nacionalista. (VECHIA; FERREIRA, 
2016b, p. 7).  

 

 Essa pretensão de arregimentar militarmente os jovens e realizar uma nacionalização 

da educação teria vindo de modelos totalitários da Europa como a “Juventude Hitlerista” da 

Alemanha, “Juventude Fascista” da Itália e movimentos de Portugal (STEIN, 2008; 

BOMENY, 1999). 

 O ano de 1943 trouxe um novo Decreto-Lei de matéria semelhante aos anteriores, o 

de nº 6.141 (Lei Orgânica do Ensino Comercial), cuja redação dizia: 

  
Art. 39. Far-se-á, nos estabelecimentos de ensino comercial, a orientação 
educacional e profissional. 
Art. 40. É função da orientação educacional e profissional, mediante as necessárias 
observações, velar no sentido de que cada aluno execute satisfatoriamente os 
trabalhos escolares e em tudo o mais, tanto no que interessa à sua saúde quanto no 
que respeita aos seus assuntos e problemas intelectuais e morais, na vida escolar e 
fora dela, se conduza de maneira segura e conveniente, e bem assim se encaminhe 
com acerto na escolha ou nas preferências de sua profissão.  
Art. 41. A orientação educacional e profissional estará continuamente articulada 
com os professores e, sempre que possível, com a família dos alunos. (BRASIL, 
1943). 

  

 Pela primeira vez (com relação à OE) a palavra saúde é utilizada, embora 

anteriormente esse tema aparecesse de forma indireta, ao se tratar sobre o descanso, 

recreação, personalidade do aluno. O artigo 40 trazia explicitamente que a função da OE 

extrapolava a vida do aluno dentro da instituição educacional, o que ele fazia fora da escola 

também era de interesse desse serviço, enfatizando a preocupação com a escolha profissional 

que era realizada. Novamente o envolvimento dos professores e da família foi ressaltado. 

Grinspun menciona que em “1945, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai - 

começou a desenvolver um sistema de Orientação Profissional e Educacional através de 

cursos vocacionais. Esta iniciativa, como outras, procurava atender a disposições legais.” 

(1983, p. 59).  
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 Em 1946, o Ministério da Educação aprovou a Portaria Ministerial nº 452 de 23 de 

julho, a qual apresentou instruções sobre a Orientação Educacional no Colégio Pedro II. A 

Portaria procurou uma definição mais esmiuçada (o que é próprio e da natureza das Portarias) 

do que seria a função deste departamento na escola, para tanto foi elaborada uma lista de 15 

itens que determinariam o que a OE deveria carregar como suas funções, vejamos: 

 
1. Desenvolver nos adolescentes a compreensão de respeito pela pessoa 
humana, assegurando a expansão e a expressão da sua personalidade. 
2. Despertar nos adolescente [sic]; a consciência da liberdade, o respeito pelas 
diferenças individuais o sentimento da responsabilidade e a confiança no poder da 
inteligência para encaminhamento e solução dos problemas humanos.  
3. Acentuar e elevar, na formação espiritual dos adolescentes, o amor e a 
veneração pelos grandes feitos da história pátria, bem como pelos ideiais [sic] e 
interesses da Nação Brasileira.  
4. Imprimir segurança e atividade aos trabalhos complementares, previstos 110 
artigo 46 da Lei Orgânica do Ensino Secundário, através de instituições escolares de 
caráter cultural e recreativo, nas quais será adotado o regime de autonomia. 
5. Colaborar no sentido de que as instituições escolares extra-curriculares 
desenvolvam nos adolescentes bons hábitos sociais e fortaleçam a consciência dos 
seus deveres cívicos e espírito de cooperação, de iniciativa, de liderança e de 
lealdade.  
6. Velar pela saúde dos adolescentes, acompanhando o seu desenvolvimento 
físico e mental e colaborando com o Corpo Médico do Colégio no sentido de 
orientar os alunos na aquisição de bons hábitos de higiene.  
7. Despertar entre os pais dos alunos interesse pelo trabalho escolar, 
convidando-os a participar na discussão dos problemas relacionados com a vida dos 
adolescentes.  
8. Aconselhar pais e alunos na escolha dos cursos adequados aos interesses e 
capacidade desses adolescentes.  
9. Cooperar com os pais e professores no sentido de que cada aluno se 
encaminhe convenientemente nos estudos e auxiliar os jovens matriculados a 
encontrar solução mais adequada para as suas dificuldades de aprendizagem.  
10. Colaborar para que seja assegurado aos alunos ambiente de respeito à [sic] 
suas convicções e práticas religiosas.  
11. Aconselhar os jovens na sua progressiva integração no nulo [sic] social 
ambiente.  
12. Assistir os alunos nos seus problemas de adaptação à vida disciplinar do 
colégio, salientando, sobretudo, os inconvenientes da fraude como prática nociva 
aos princípios da honestidade humana.  
13. Aconselhar os alunos, quando conveniente, nas dificuldades de ordem 
psíquica que possam afetar a sua personalidade.  
14. Aconselhar os alunos na escolha de carreiras e profissões nas quais 
pretendam ingressar, auxiliando-os a descobrir os seus interesses, inclinações e 
qualidades, informando-os dos requisitos e das condições das carreiras e profissões 
pelas quais estejam interessados.  
15. Auxiliar os ex-alunos, quando possível, na fase de adaptação posterior ao seu 
desligamento do colégio. (BRASIL, 1946g). 

   

 Aparentemente as disposições dessa Portaria Ministerial estariam em consonância 

com as determinações dos decretos-leis que a precederam. Porém, mais do que isso, elas 

refletem os sentimentos contraditórios da atmosfera pós estadonovista. Embora se falasse de 

“liberdade” e de “respeito pelas diferenças” (um discurso democrático), ainda era projetado o 
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peso da “responsabilidade” e da “veneração” pelos “ideais e interesses da Nação Brasileira” 

(utilizados no período ditatorial de Vargas). A OE abrangia um espaço maior do que o âmbito 

pedagógico, pois questões de comportamento social, saúde física e mental eram ressaltadas 

como pontos relevantes de sua atuação. Também notamos a ênfase dada aos termos 

cooperação e colaboração, portanto, a Portaria Ministerial foi um dos documentos legais que 

traziam um aprofundamento das leis anteriores, no que se refere às funções da OE (se bem 

que direcionadas a uma instituição específica), num momento em que existiam leis sobre a 

OE, mas suas finalidades ainda eram muito genéricas. Além de definir as funções da OE, este 

dispositivo legal indicava com quem a OE deveria articular-se: órgãos de administração 

pública; instituições com benefícios educativos ou culturais; a comunidade; a família; 

instituições religiosas; instituições escoteiras e desportivas (BRASIL, 1946g). Temos que 

considerar a especificidade do Colégio Pedro II, pois sendo um colégio de caráter modelar, 

possuía estruturas físicas e pessoais que permitiam a instalação de um gabinete de OE, mas 

como lembra Grinspun, “outras escolas procuravam instalar os seus serviços de Orientação, 

de acordo com os recursos materiais e humanos de que dispunham.” (1983, p. 59). 

 A seguir, encontramos uma série de leis que apresentaram indicações de funções, 

atividades e nomenclaturas da Orientação Educacional. Apesar de serem informações 

complementares, compreendemos a importância de mapear essas aparições para traçar uma 

trajetória (não necessariamente linear ou progressiva) do tema.  

 
QUADRO 1 – A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA LEGISLAÇÃO (1946-1951)43 

Lei Disposição Texto na íntegra sobre a Orientação Educacional 
(nomenclaturas, determinações e funções) 

Decreto nº 20.302, de 2 
de janeiro de 1946 
 

Aprova os Regimentos das 
Diretorias do Ensino 
Superior, Ensino Secundário, 
Ensino Comercial e Ensino 
Industrial, do Ministério da 
Educação e Saúde. 
 

 Art. 8º À Seção de Orientação e Assistência compete: 
    I - promover a execução dos preceitos legais referentes à 
orientação educacional e fiscalizá-la; 
    II - manter organizado um plano de assistência médico-social 
a alunos, estudando problemas com tal assistência relacionados; 
    III - estimular a organização de caixas escolares, associações 
literárias e desportivas, jornais, revistas e demais trabalhos 
complementares da educação dos alunos; 
    IV - elaborar planos para concessão de bôlsas de estudos a 
alunos e controlar a aplicação das mesmas; 
    V - estudar os casos de admissão gratuita de estudantes 
pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem 
como os de aquisição de uniforme e material escolar para os 
mesmos. 

Decreto-Lei Nº 8.996, 
de 18 de fevereiro de 
1946 
 

Altera a denominação de 
Seções do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos e dá 
outras providências. 
 

 Art. 1º As Seções Técnicas do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (I. N. E. P.), do Ministério da Educação e Saúde, 
passam a ter as seguintes denominações: 
1. Seção de Documentação e Intercâmbio (S. D. I.)  
2. Seção de Organização Escolar (S. O E.)  

                                                           
43 Resolvemos fazer quadros com a citação da lei sobre a Orientação Educacional para que o leitor tenha acesso 
aos textos dos dispositivos oficiais e assim possa acompanhar como a OE foi apresentada na legislação 
educacional brasileira. 
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3. Seção de Orientação Educacional e Profissional (S. O. E. P.)  
4. Seção de Inquéritos e Pesquisas (S. I. P.)  

Decreto-Lei Nº 9.613, 
de 20 de agosto de 
1946 
 

Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola. 
 

DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL 
Art. 45. Far-se-á, nos estabelecimentos de ensino agrícola, a 
orientação educacional e profissional.  
Art. 46. E' função da orientação educacional e profissional, 
mediante as necessárias observações, velar no sentido de que 
cada aluno execute satisfatòriamente os trabalhos escolares e 
em tudo o mais, tanto no que interessa à sua saúde quanto no 
que respeita aos seus assuntos e problemas intelectuais e 
morais, na vida escolar e fora dela, se conduza de maneira 
segura e conveniente, e bem assim se encaminhe com acêrto na 
escolha ou nas preferências de sua profissão.  
     Art. 47. A orientação educacional e profissional estará 
continuamente articulada com os professôres e, sempre que 
possível, com a família dos alunos.  

Decreto-Lei Nº 9.909, 
de 17 de setembro de 
1946 
 

Dispõe sobre os cargos de 
magistério da prefeitura do 
Distrito Federal e sobre a 
carreira de técnico da 
Educação da mesma 
prefeitura e dá outras 
providências 
 

Art. 19. A carreira de Técnico de Educação passa a ter a 
estrutura constante das tabelas anexas a êste Decreto-lei. 
 Parágrafo único. Cabe aos ocupantes da carreira de Técnico de 
Educação, além do que fôr estabelecido em regulamento, 
fiscalizar e orientar estabelecimentos de ensino, exercer a 
orientação educacional em estabelecimentos de ensino da 
Prefeitura e prestar colaboração técnica aos órgãos de ensino e 
de educação. 

Decreto nº 27.372, de 
27 de outubro de 1949 
 

Aprova o Regimento Interno 
da Escola Técnica Federal de 
Indústria Química e Têxtil. 
 

Capítulo VI 
DO REGIME DISCIPLINAR 
Art. 24. O regime disciplinar será orientado especialmente para 
a formação da personalidade do aluno. 
Art. 26. De acôrdo com a gravidade da falta ou a reincidência 
na mesma, serão aplicadas as seguintes penalidades: 
    1. Advertência. 
    2. Repreensão por escrito. 
    3. Suspensão. 
    4. Exclusão. 
    § 1º A advertência será aplicada pelo professor e o 
encarregado da orientação educacional. 
    § 2º A penalidade constante do item 2 será aplicada pelo 
encarregado da orientação educacional. 

Decreto Legislativo Nº 
1, de 1951 
 

Aprova o Acordo celebrado, 
aos 14 de outubro de 1950, 
entre o Ministério da 
Educação e Saúde, 
representando o Governo 
Brasileiro e The Institute of 
American Affairs, repartição 
cooperativa do Governo dos 
Estados Unidos da América, 
para a realização de programa 
de cooperação em matéria de 
educação industrial. 

Cláusula II 
1. estudo e pesquisas relativos às necessidades educacionais do 
Brasil, especialmente no que diz respeito à educação 
profissional e aos recursos para atender a essas necessidades, 
bem como a formulação, administração e adaptação contínua de 
um programa adequado para facilitar a satisfação de tais 
necessidades; 
[...] 
    4. seleção e orientação educacional e profissional nas escolas 
de ensino industrial; 

Fonte: Textos reunidos pela autora a partir de BRASIL (1946a; 1946c; 1946d; 1946e; 1949; 
1951). 

 
 As leis acima mostram um espaço amplo de atuação da OE. Ela poderia atuar na 

orientação de procedimentos dos alunos dentro e fora da vida escolar, estar relacionada à 

orientação e às escolhas profissionais, aos aspectos da saúde dos alunos, à Diretoria do Ensino 

Secundário na execução dos preceitos legais da OE, era uma das seções do INEP, fazia parte 

do regimento interno de instituições de ensino em seus aspectos disciplinares, e estava 

presente em acordo firmado com os Estados Unidos. Um exemplo de acordo entre Brasil e 
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EUA foi o Acordo MEC-USAID (United States Agency for International Development)44, 

relativo a assuntos e ações para o Ensino Superior. O acordo tinha o objetivo de “assessorar o 

trabalho da diretoria (do ensino superior) nos seus esforços para atingir a expansão e o 

aperfeiçoamento, a curto e em longo prazo, do sistema de ensino superior brasileiro”, além de 

planejar a “preparação e a execução, por parte das autoridades brasileiras, de programas com 

o objetivo de atender as crescentes necessidades desse setor.” (ALVES, 2001, p. 37 apud 

PINA, 2011, p. 22). Havia uma preocupação de ajustar o plano desenvolvimentista e 

econômico do período, com os interesses políticos dos EUA. O que demonstrava ecos da 

Guerra Fria em vários âmbitos da sociedade, inclusive o educacional. 

 Nisso, a Orientação Educacional, inicialmente atrelada à Orientação Profissional, foi 

aparecendo em preceitos legais, mas também relacionada ao comportamento e rendimento 

escolar dos alunos. 

 Após essas leis, encontramos o Decreto nº 34.638, de 17 de novembro de 1953, que 

instituiu a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES). No 

tocante à Orientação Educacional, o Decreto estabelecia que um dos objetivos da CADES era 

“incentivar a criação e o desenvolvimento de serviços de orientação educacional nas escolas 

de ensino secundário.” (BRASIL, 1953). A despeito de ser uma lei que não obrigava a 

implantação de serviços de Orientação Educacional, seria essa campanha que produziria a 

maior quantia de material sobre a OE e que incentivaria o serviço dentro das escolas 

secundárias.45 Também temos nesse período uma vasta legislação sobre o tema. Podemos 

afirmar que é a partir da CADES que a Orientação Educacional começou a definir com mais 

especificidade as suas características e atribuições. Vejamos o quadro a seguir: 

 

QUADRO 2 – A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA LEGISLAÇÃO (1954-1961) 
Lei Disposição Texto na íntegra sobre a Orientação Educacional 

(nomenclaturas, determinações e funções) 
Decreto nº 

35.171, de 8 de 
março de 1954 

 

Aprova o Regimento da 
Diretoria do Ensino 

Industrial, do Ministério 
da Educação e Cultura. 

Art. 8º A S. A. I.46 compete: 
[…]   
IV - organizar a seleção e a orientação educacional e profissional nos 
estabelecimentos sob a jurisdição da Diretoria; 

Decreto nº 
35.247, de 24 de 
março de 1954 

 

Institui a Campanha de 
Aperfeiçoamento e 

Expansão do Ensino 
Comercial. 

 

 Art. 3º - Para o alcance de seus objetivos, a Campanha decerá: 
[...] 
  m) assistir as escolas de comercio no que respeita à orientação educacional 
e ao funcionamento dos serviços de orientação profissional nos principais 
centros do país; 

Decreto nº 
35.447, de 30 de 

abril de 1954 
 

Aprova a redação das 
funções gratificadas 

mediante classificação 
nos símbolos previstos 

DIRETORIA DO ENSINO SECUNDÁRIO 
1 - Assistente do Diretor. 
1 - Chefe da Seção de Orientação e Assistência. 
1 - Chefe da Seção de Fiscalização da Vida Escolar. 

                                                           
44 Para saber mais ver Pina (2011) e Alves (1968). 
45 Sobre a CADES, teremos maiores reflexões no próximo tópico deste capítulo. 
46 A sigla faz referência à Seção de Aprendizagem Industrial.  
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no art. 2º da Lei nº 
2188, de 3 de março de 

1954, e dá outras 
providências. 

1 - Chefe da Seção de Pessoal Docente e Administrativo. 
1 - Chefe da Seção de Prédios e Aparelhamento Escolar. 
1 - Chefe da Seção de Inspeção. 

Decreto nº 
36.268, de 1º de 
outubro de 1954 

 

Dispõe sobre os Cursos 
Pedagógicos de Ensino 

Industrial e o seu 
funcionamento. 

 

   Art. 4º O curso de Didática do ensino Industrial será ministrado em quatro 
têrmos, distribuídos por dois períodos semestrais, de acôrdo com o seguinte 
plano: 
     I - 1° semestre - 1° têrmo;  

a) Princípios de Psicologia, Educacional; 

 b) Orientação Educacional e profissional das escolas industriais 
e técnicas do Brasil; 

c) História de Educação, História do Ensino do Brasil; 
d) Análise do ofício. 

 

Decreto nº 
38.042, de 10 de 
outubro de 1955 

 

Aprova o Regulamento 
dos Currículos do 
Ensino Agrícola. 

 

    Art. 27. O Curso de Didática do Ensino Agrícola abrangerá o ensino das 
seguintes disciplinas de cultura técnica: 
    1. Psicologia Geral e Educacional; 
    2. Sociologia Geral e Rural; 
    3. Biologia Educacional e Higiene Escolar; 
    4. Orientação Educacional e Profissional; 
    5. Metodologia e Prática do Ensino Agrícola; 
    6. Recreação e Jogos Educativos. 

Decreto nº 
38.738, de 30 de 
janeiro de 1956 

Aprova o Regimento do 
Instituto Nacional de 

Surdos – Mudos. 

     Art. 5º O Diretor do I.N.S.M.47 terá três assessores, especializados, em 
orientação educacional, planejamento e pesquisas educacionais e assistência 
social, além de um secretário.  

Decreto nº 
40.050, de 29 de 
setembro de 1956 

 

Aprova o Regimento da 
Diretoria do Ensino 

Secundário, do 
Ministério da Educação 

e Cultura. 
 

    Art. 9º À Seção de Orientação e Assistência (S.O.A) compete: 
    I - estudar bem como executar, diretamente ou em colaboração com 
outras entidades, ou ainda coordenar e orientar, as providências tendentes a: 
    a) difusão de orientação educacional e profissional e do conhecimento de 
seus objetivos e processos; 

Decreto nº 
42.911, de 27 de 

dezembro de 
1957 

 

Aprova o Regulamento 
de Preceitos Comuns 
aos Estabelecimentos 
do Ensino do Exército 

(R/126). 
 

Capítulo 10-V 
DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
    Art. 63. Nos Colégios Militares e estabelecimentos congêneres que 
venham a ser criados haverá um serviço de Orientação Educacional, que 
terá por finalidade realizar: 
    1) o estudo invidual [sic] de cada aluno; 
    2) a orientação de cada aluno, tendo em vista: 
    a) afixação de um ideal profissional; 
    b) a compreensão dos mais altos valores da vida social; 
    c) a atitude de respectivo pela pessoa humana; 
    d) a consciência da liberdade e dos sentimentos de responsabilidade. 

Decreto Nº 
45.944, de 30 de 

abril de 1959 
 

Aprova o Regulamento 
da Diretoria Geral do 

Ensino. 
 

 7) orientar e controlar: 
a) a função didática, que se entende como sendo a instrução e a educação 
do aluno, a orientação educacional e profissional, e também a verificação 
do rendimento do ensino; 
 

Decreto nº 
47.038, de 16 de 
outubro de 1959 

 

Aprova o Regulamento 
do Ensino Industrial. 

 

Capítulo IV 
Da Orientação Educacional e Profissional 
    Art. 79. Instituir-se-á em cada escola um Serviço de Orientação 
Educacional e Profissional, com o objetivo de: 
    a) prestar auxílio aos alunos através de atuação pessoal que os ajuste e 
oriente em suas atividades escolares, profissionais, de lazer de eventual 
liderança; 
    b) cooperar para que o processo educativo, em geral, se desenvolva com 
equilíbrio. 
    Parágrafo único. Os trabalhos de orientação educacional e profissional 
serão coordenados por um orientador devidamente habilitado para o 
exercício do cargo. 
    Art. 80. O programa de orientação educacional e profissional deverá 
interessar a tôda a comunidade escolar, contribuindo cada um dos seus 
membros para que o aluno possa: 
    a) ajustar-se à vida escolar; (grifo nosso) 
    b) revelar e apreciar seus próprios valores e limitações; 
    c) escolher a carreira profissional e seu plano de estudos. 
    Art. 81. O plano de orientação educacional e profissional deverá 

                                                           
47 Instituto Nacional de Surdos-Mudos. 
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abranger organizações industriais e outras entidades ou instituições de 
comunidade onde a escola estiver localizada. 
    Art. 82. Competirá ao orientador, além das atribuições que forem 
consignadas no regimento escolar: 
    a) cooperar na aplicação dos exames para admissão de novos alunos e 
para composição de turmas ou classes; 
    b) acompanhar a vida escolar dos alunos, auxiliando-os a vencer 
eventuais dificuldades; 
    c) organizar e promover estudo dirigido; 
    d) orientar, em bases pedagógicas, o descanso, a recreação e outra [sic] 
atividades extracurriculares; 
    e) auxiliar e orientar os grêmios e associações representativas dos alunos; 
    f) auxiliar a colocação dos alunos; 
    g) colaborar nas pesquisas de acompanhamento dos mesmos, após a 
conclusão do curso; 
    h) realizar estudos e pesquisa [sic] no campo da orientação educacional e 
profissional; 
    i) promover reuniões com pais ou responsáveis de alunos e com 
empregadores, visando ao entrosamento entre a escola, a família e a 
indústrias. 

Fonte: Textos reunidos pela autora a partir de BRASIL (1954a; 1954b; 1954c; 1954d; 1955; 
1956a; 1956b; 1958a; 1959a; 1959b). 

 
 A OE prosseguiu, aparecendo nas legislações, depois do início da CADES, 

continuando a fazer parte da Diretoria do Ensino Secundário e sendo citada em regimentos. 

No entanto, suas especificações passaram a ser mais detalhadas e focavam no ajustamento 

escolar, nos valores e limitações do aluno e na escolha profissional (BRASIL, 1959b, art. 80). 

Era uma fase de “difusão de orientação educacional e profissional e do conhecimento de seus 

objetivos” (BRASIL, 1956b, art. 9). Outro ponto é sua presença na lista de disciplinas de 

cursos de Didática (juntamente com a Orientação Profissional), dando indícios da formação 

para atuar na área.  

 No entanto, dizer que a OE estava presente na legislação não significa que ela estava 

sendo executada como estava previsto. Um dos textos da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP) de 1955, dizia que, embora a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 

1942 tenha declarado o Serviço de Orientação Educacional como necessário ao 

funcionamento da escola, na  
 

[...] prática ela inexiste e algumas reivindicações manifestadas em torno ao seu 
funcionamento, têm revelado perigosa tendência a que seja ela mais um setor 
estanque na escola, onde a oportunidade de um privilégio de especialização 
profissional está tendo mais realce do que a necessidade indiscutível de um serviço 
integrado na constelação escolar. (ABREU, 1955, p. 70). 

 

 O texto de Jayme Abreu48, professor integrante do INEP, era o resultado de sua 

apresentação no Seminário Inter-Americano de Educação Secundária, realizado no Chile em 

                                                           
48 Jayme Abreu nasceu em Salvador em 1909, médico com trajetória pedagógica a partir de 1931 ao ser foi 
nomeado Inspetor Federal do Ensino em Salvador. Conhecia Anísio Teixeira e quando este foi diretor do INEP 
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janeiro de 1955. O texto trazia uma crítica concernente à busca de uma especialização 

profissional ao invés de uma preocupação com o funcionamento da OE nas escolas. O que os 

profissionais que buscavam a formação em Orientação Educacional queriam? O título ou a 

função? Agir como se o SOE fosse um setor estanque na escola era a simples busca de um 

privilégio ou seria a falta de clareza em suas funções? 

 Para Saalfeld, a partir de 1957 aconteceu um “verdadeiro despertar da Orientação 

Educacional brasileira”, no qual se percebeu que não existia “clima para as instalações dos 

serviços educacionais nos colégios, nem orientadores devidamente preparados, a Orientação 

Educacional jamais se tornaria uma realidade no Brasil e, muito menos ainda, uma realidade 

operante e integrada no sistema educativo.” (SAALFELD, 1962, p. 10).  

 De 21 a 27 de julho de 1957 aconteceu em Belo Horizonte o II Congresso Brasileiro 

de Ensino Comercial. Um dos seminários do evento foi sobre a Orientação Educacional e 

Profissional e nele foram  
 

[...] reexaminadas as instruções de Orientação Educacional e Orientação Profissional 
do I Congresso Brasileiro de Ensino Comercial, foram elas mantidas, com a 
exclusão da ênfase havia dado, em 1955, ao estudo dos casos-problemas, o que 
poderia levar à falsa conclusão de que a Orientação Educacional devesse cuidar 
exclusiva ou preponderantemente dos desajustamentos graves; 
- Recomenda-se que a formação de Orientadores Educacionais e Profissionais se 
faça em Cursos Universitários, de pós-graduação, possibilitando-se uma formação 
de emergência, através de curso intensivo, desdobrado em curso de férias, dos atuais 
Orientadores Educacionais em exercício; há de haver, da parte do poder público, a 
maior cautela no sentido de se evitar a improvisação de técnicos, cujas atribuições 
mal desempenhadas podem trazer conseqüências funestas ao destino dos seres 
humanos; 
III) — Lembra-se que o Orientador Educacional, como assistente do diretor, deve 
com êle estar em perfeita harmonia, numa integração plena de ambos com os 
objetivos educacionais da escola; o diretor também poderá ser o orientador 
educacional, pois a autoridade de punir, de que está investido, não quebra os 
indispensáveis elos de afetividade que devem existir entre o educando e seu 
orientador; 
IV) — Sugere-se que as tarefas de Orientador Educacional e os Serviços de 
Orientação Profissional sejam entregues a pessoal especializado, numa e noutra, 
efetivando-se a primeira na escola e a segunda fora dela em instituição tecnicamente 
aparelhada, que poderia atender a mais de um estabelecimento da região; idêntica 
sugestão foi aprovada no I "Simposium" de Orientação Educacional e Orientação 
Profissional daquela entidade; (REDAÇÃO RBEP, 1957, p. 189-190). 

 
 

                                                                                                                                                                                     
trouxe Abreu para o Rio de Janeiro para fazer parte de sua equipe. Bereta et al. afirmam que “Jayme Abreu foi, 
além de técnico e gestor da equipe anisiana, um intelectual da educação que fomentou com seus escritos a 
consolidação da pesquisa em educação e a renovação do campo teórico e pedagógico. Sua produção teórica no 
recorte aqui privilegiado pode ser entendida como estratégia a ser apropriada pelo campo educacional e usada na 
consolidação dos ideários escolanovistas. Portanto, enquanto produtos de estratégias as publicações de Jayme 
Abreu evidenciam indícios e informações que uma vez apropriados orientariam a reforma educacional almejada 
pelo projeto inepiano e, por conseguinte dos Pioneiros da Escola Nova. As publicações evidenciavam nova 
atmosfera educacional tanto filosófica quanto prática.” (BERETA; DALLABRIDA; CLARINO. 2013, p. 13). 
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 A falta de definição sobre as funções da OE ainda era evidente. A OE não cuidava 

somente dos casos-problemas ou dos desajustamentos graves. Atuaria no ajustamento de 

todos? As considerações do I Simpósio de Orientação Educacional (que veremos a seguir) 

faziam-se presentes nas discussões do II Congresso Brasileiro de Ensino Comercial ocorrido 

dias depois; além disso, o MEC regulamentou o exercício da função de orientador 

educacional no Ensino Secundário por meio da Portaria nº 105, de 12 de março de 1958, ou 

seja, o debate sobre a OE estava caminhando para uma tentativa de delimitação dos atributos 

do orientador educacional. Depois de elencar determinadas funções, o texto definiu quem 

estaria legalmente capacitado para exercer essa função. Segundo a Portaria, a função de 

orientador educacional seria permitida somente aos orientadores registrados ou autorizados 

pela Diretoria do Ensino Secundário. O registro se daria mediante comprovação da 

“capacidade profissional e condições pessoais para o exercício da função”, sendo a 

capacidade profissional comprovada por meio da apresentação de títulos, os quais seriam: 

 
[...] a) Certificado, anexo ao diploma de Licenciado por Faculdade de Filosofia, que 
comprove ter o candidato realizado, com eficiência, durante um ano no mínimo, 
curso de formação em Orientação Educacional e respectivo estágio supervisionado. 
b) Prova de habilitação em concurso de provas e títulos para o exercício da função 
de Orientador em estabelecimento oficial. Parágrafo único. Além de um dos títulos 
acima referidos, o candidato deverá fazer prova de exercício de magistério 
secundário, durante dois anos pelo menos.  
Art. 4º Em caráter transitório, até 1963, a Diretoria do Ensino Secundário poderá 
conceder registro de Orientador Educacional ao candidato que, tendo exercido o 
magistério secundário durante dois anos pelo menos, apresentar um dos seguintes 
títulos:  
a) Diploma de Licenciado por Faculdade de Filosofia;  
b) diploma de bacharelado na seção de Pedagogia, expedido por Faculdade de 
Filosofia;  
c) Título de Técnico de Educação, obtido em concurso oficial; 
d) registro definitivo de professor, expedido pela Diretoria do Ensino Secundário.  
§ 1º Além de um destes títulos acima requeridos, deve apresentar certificado que 
comprove ter o candidato realizado, com eficiência, durante um ano no mínimo, 
curso de especialização em Orientação Educacional e respectivo estágio 
supervisionado, promovido por Faculdade de Filosofia ou, em caráter supletivo, por 
uma das Diretorias de Ensino deste Ministério com a colaboração de professores 
universitários.  
§ 2° Conceder-se-á, igualmente, o registro a pessoas que tenham lecionado 
Orientação Educacional pelo prazo mínimo de um ano, em Faculdade de Filosofia.  
8 39 [sic] A Diretoria do Ensino Secundário poderá autorizar o exercício da função 
de orientador educacional ao candidato ao registro que, não podendo satisfazer 
imediatamente a exigência do § 1º deste art. 4º, tenha apresentado os demais 
documentos exigidos, ficando o registro na dependência do curso.  
Art. 5º As condições pessoais exigidas no art. 2º serão comprovadas, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  
I — Prova de idoneidade moral;  
II — Folha corrida;  
III — Prova de idade mínima de 26 anos;  
IV — Prova de quitação com o serviço militar; V — Título de eleitor;  
VI — Atestado de sanidade física e mental expedido por serviço médico oficial;  
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VII — Prova de Identidade (podendo ser suprida [sic] mediante apresentação da 
prevista no item IV). (BRASIL, 1958b). 

 

 Gildásio Amado afirmou que a Portaria visava “estabelecer condições transitórias a 

vigorarem pelo prazo de 5 anos, para o aproveitamento dos orientadores em exercício e de 

elementos ligados ao ensino secundário que desejem dedicar-se a esta especialização.” 

(AMADO, 1958, p. 39). Em linhas gerais a exigência básica para assumir essa função era a 

Faculdade de Filosofia.  Variações poderiam ocorrer para a complementação dessa formação: 

curso com o mínimo de um ano de formação em Orientação Educacional, prova de habilitação 

em concurso, diploma de bacharelado na seção de Pedagogia, título de técnico de Educação, 

ter lecionado Orientação Educacional. Todos esses títulos deveriam estar interligados com a 

comprovação de um estágio.  

 O Caderno de Orientação Educacional nº15 trouxe como tema “O estágio previsto na 

portaria nº 105/58”. O trabalho que foi apresentado no II Simpósio de Orientação 

Educacional49 em Porto Alegre possuía a seguinte distribuição de assuntos: A) Estágio 

supervisionado: conceitos e finalidades; B) Requisitos para a admissão ao estágio; C) 

Cooperação da Escola Secundária, com as Faculdades de Filosofia, na formação dos 

orientadores; D) Conteúdo do estágio; e E) Avaliação do estágio.  

 Os autores desse texto argumentam que, se em todas as profissões que envolvem 

habilidades técnicas há a exigência de um estágio, ainda mais importante seria quando se 

tratava de Orientação Educacional na Escola Secundária, visto que o “candidato deve formar, 

orientar, e lidar não mais com a matéria bruta, mas vai defrontar-se, a cada momento, com as 

tendências psíquicas, os fatores emocionais, que constituem a problemática do adolescente.” 

(TOTTA, s/d, p. 450). O estágio supervisionado seria o período de trabalho prático, realizado 

sob orientação de uma pessoa devidamente credenciada à Faculdade de Filosofia, no qual o 

candidato teria a oportunidade de “manifestar a maturidade pessoal e o equilíbrio emocional 

que essa função requer, para que seu exercício seja harmonioso e fecundo.” (TOTTA, s/d, p. 

5). A maneira como o texto é apresentado indica uma suposição: a função de orientador 

educacional não é para qualquer pessoa. Com o estágio supervisionado a pessoa teria a 

                                                           
49 Trabalho apresentado em julho de 1958 em Porto Alegre, pela seguinte comissão: Professor Irmão José Otão; 
professora Emília Mello Ribeiro; professora Ana Iris do Amaral; professora Graciema Pacheco; professor 
Afonso Thiele (irmão Edésio); tendo como relatora a professora Zilah Mattos Totta. Optamos em casos como 
este, onde há vários autores, mencionar o (a) relator (a) como o nome da referência bibliográfica. Para saber 
informações sobre esses professores, ver quadro “Autores presentes nos Cadernos de Orientação Educacional 
(1959-1962) e nas Revistas Escola Secundária (1957-1963)” no último tópico deste capítulo. 
50 A publicação do Caderno de Orientação Educacional nº 15 a que se refere o texto de Totta não está datado, no 
entanto ele é o resultado de um trabalho apresentado no II Simpósio de Orientação Educacional, realizado em 
Porto Alegre em julho de 1958. 



65 
 

oportunidade de aprendizagem “concreta e real dos processos e técnicas”, seria habilitada a 

trabalhar em equipe, faria sua autoavaliação, mas também definiria quais tarefas da OE 

estariam próximas de suas aptidões e se a sua personalidade “se integrou ou apresenta 

possibilidade de se integrar na compreensão harmoniosa dos problemas da adolescência.” 

(TOTTA, s/d, p. 5). Vemos a apropriação do texto legal feita por esse grupo de professores, 

revelando que dentre as pessoas que poderiam se candidatar a conseguirem o registro de 

orientadores educacionais, quem realmente teria a aptidão para desenvolver essa função. 

 Entendendo que do estágio dependia a concessão do registro em OE, quais seriam as 

“três condições fundamentais”?  

1) realizar e ser aprovado em curso básico de Orientação Educacional, com 

duração mínima de um ano em regime universitário;  

2) constatar “normalidade psicológica”, pois o candidato devia ter segurança 

mediante “análise e tratamento de problemas ligados a esta especialidade”. A Portaria nº 105 

trazia em sua redação que o candidato a orientador educacional deveria comprovar “condições 

pessoais”, realizando uma prova de idoneidade moral e apresentar um atestado de sanidade 

física e mental expedido por um médico oficial. Mas como aferir essa “normalidade 

psicológica”? Para os autores do COE nº 15, existia uma dificuldade em processar essa 

verificação, por isso ela deveria ser realizada por um Conselho de Professores do Curso 

Básico, com a presidência do Professor da Cadeira de Orientação Educacional, que por meio 

de observações, atividades e testes realizados durante todo o estágio, permitiria a emissão ou 

não de um parecer favorável à certificação em OE; e  

3) aceitação das normas, dos horários e planos de trabalho apresentadas pelo 

Supervisor do estágio. Este candidato, que consoante a Portaria, deveria ter no mínimo 26 

anos, poderia não ser admitido no estágio, “tratando-se, no entanto, de inexperiência ou 

simples imaturidade” (TOTTA, s/p, p. 6), assim, começamos a desenrolar o argumento de que 

além dos alunos, os próprios professores candidatos à OE estavam sujeitos ao controle da 

legislação e do que ela poderia representar.  

 Para uma Escola Secundária receber estagiários de OE, ela teria que passar por um 

levantamento para saber se oferecia requisitos básicos e meios de colaboração com a 

Faculdade de Filosofia. Como requisitos básicos consideravam o “clima psicológico 

favorável” onde se havia uma “disposição acolhedora e franca” da equipe de orientadores 

educacionais, ter condições materiais mínimas (mobiliário, biblioteca especializada, fichário, 

gabinete de orientação e bateria de testes) e oportunidade efetiva de estagiar nas atividades da 

escola (direta ou indiretamente nas funções da OE). A cooperação entre a Escola Secundária e 
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a Faculdade de Filosofia era determinada pelas “situações e oportunidades significativas” que 

estavam relacionadas ao “nível sócio-cultural dos alunos”, que poderiam ser do regime 

escolar internato, externato ou semi-internato, era analisada a sua procedência (rural, 

suburbana, o credo religioso etc.), bem como a existência de um Órgão Técnico que indicaria 

à Faculdade os estabelecimentos que ofereciam condições para receber o estágio (o que não 

impossibilitaria da Faculdade realizar por si própria essa escola) (TOTTA, s/d).  

 Como conteúdos de estágio estavam elencados: experiências em tarefas específicas 

da OE; trabalhos articulados com o supervisor do estágio; entrevistas e encontros para 

ambientação com os estabelecimentos; observações seguidas de relatórios sobre atividades 

diretamente ou indiretamente relacionadas ao Serviço de Orientação Educacional; projetos de 

candidato (incluindo o tratamento de um caso individual e um de direção de grupo); 

aconselhamento de alunos (individualmente ou na seleção de conselheiros de turma); dirigir 

alunos em atividades sociais; participar de reuniões de equipe de orientação; acompanhar 

atividades especiais (como assembléias e reuniões de clubes); entrevistar diretores, 

professores, orientadores, pais e alunos; aplicar e interpretar testes psicológicos em alunos ou 

grupos de alunos; utilizar material documentário51 (registros, diários de observação, fichas 

cumulativas); colaborar em atividades de pesquisa; estabelecer relações com representantes de 

diferentes setores profissionais; e realizar encontros semanais com o supervisor de estágio 

(TOTTA, s/d, p. 8-9). 

 O Conselho de Professores do Curso Básico deveria emitir um parecer ao fim do 

estágio, baseado nos seguintes elementos: 1- os comunicados do candidato ao supervisor com 

relação às suas atividades; 2- verificação de uma ficha fornecida pelo supervisor e preenchida 

pela equipe de OE da escola onde foi realizado o estágio, com conhecimento do estagiário; 3- 

um relatório final do estagiário; 4- uma entrevista do candidato com o Conselho de 

Professores, que poderia julgar conveniente o prolongamento do estágio ou aconselhar o 

candidato para outras atividades afins à OE. (TOTTA, s/d, p. 9-10).  

Em 23 e 24 de julho de 1959, foi prevista a realização do 11º Congresso Brasileiro de 

Educandários Gratuitos. Uma das pautas do evento era a “troca de impressões em tôrno da 

portaria 105, de 1958, do ministro Clóvis Salgado52, que instituiu o serviço de Orientação 

                                                           
51 O termo “documentário” possuía um sentido diferente do que conhecemos hoje. As publicações traziam essa 
palavra para indicar que apresentações, palestras, reuniões e alocuções estavam sendo registradas em documento 
escrito, ou seja, transformadas em publicações impressas. Assim, nesta tese, a palavra documentário tem o 
sentido de registro escrito de um determinado evento, como foi o caso dos Simpósios de Orientação 
Educacional. 
52 Natural de Leopoldina (MG), médico e professor, atuou como ministro da educação entre 1956 a 1960. “Em 
1956, quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência, Clóvis Salgado tomou posse como ministro da 
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Educacional e a formação efetiva de orientadores em nossas Escolas de Filosofia, por 

proposta do prof. Gildásio Amado.” (JORNAL DO COMMERCIO, 1959, p. 12). A 

reportagem atribuiu a instituição do Serviço de Orientação Educacional à Portaria 105, o que 

não era correto, mas registrou a relação da formação de orientadores com as Faculdades de 

Filosofia. 

 Verificando, como exemplo, a Portaria nº 105 e o COE nº 15, entendemos que as leis 

eram discutidas e apropriadas de formas singulares. Conquanto a Portaria não trouxesse 

especificações sobre o estágio, as faculdades de Filosofia que faziam esse atendimento 

construíam as suas estratégias, táticas e ações para executar os dispositivos legais.  

 O Decreto Nº 45.944, de 30 de abril de 1959 aprovou o Regulamento da Diretoria 

Geral do Ensino e determinava em seu artigo 13 que ao Diretor Geral de Ensino competia 

orientar e controlar “a função didática, que se entende como sendo a instrução e a educação 

do aluno, a orientação educacional e profissional, e também a verificação do rendimento do 

ensino” (BRASIL, 1959a). No mesmo ano, o Decreto nº 47.038, de 16 de outubro de 1959, 

aprovou o Regulamento do Ensino Industrial e previu a instituição de um Serviço de 

Orientação Educacional e Profissional em cada escola do Ensino Industrial. Em linhas gerais, 

esse último Decreto não se distanciava muito daqueles que o precederam, ao ter uma ênfase 

no ajuste e orientação dos alunos em aspectos escolares, profissionais e pessoais. Entretanto, 

as atribuições do orientador educacional se apresentavam “consignadas no regimento 

escolar”, de forma ampla e extensa, e conforme dificultava “a delimitação e definição de suas 

atividades” (GRINSPUN, 1983, p. 61). O artigo 82 trazia uma lista como funções da OE:  
  

a) cooperar na aplicação dos exames para admissão de novos alunos e para 
composição de turmas ou classes; 
b) acompanhar a vida escolar dos alunos, auxiliando-os a vencer eventuais 
dificuldades; 
c) organizar e promover estudo dirigido; 
d) orientar, em bases pedagógicas, o descanso, a recreação e outra [sic] atividades 
extracurriculares; 
e) auxiliar e orientar os grêmios e associações representativas dos alunos; 
f) auxiliar a colocação dos alunos; 

                                                                                                                                                                                     
Educação e Cultura. Com o intuito de estabelecer uma adequação entre o sistema educacional e as 
transformações que se operavam no país, promoveu a reestruturação desse sistema com o programa "Educação 
para o desenvolvimento", que configurava 12 proposições cujas diretrizes seriam capazes de reformular os 
ensinos secundário e superior. Durante sua gestão, dispensou especial atenção ao ensino técnico-profissional. 
Concedeu incentivos à Campanha Nacional de Teatro, à construção da Casa do Estudante do Brasil em Paris e ao 
projeto de um estabelecimento idêntico em Madri. Segundo a cientista política Maria Vitória Benevides, sua 
permanência na pasta da Educação durante todo o governo de Juscelino Kubitschek deveu-se ao fato de ter sido 
ele o único político capaz de compor com as facções partidárias por representar o PR [Partido Republicano] que, 
embora pequeno, servia de mediador entre o Partido Social Democrático (PSD) e a União Democrática Nacional 
(UDN), favorecendo a estabilidade política do período.” Disponível em:  
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/Clovis_Salgado Acesso em 20/10/2019. 
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g) colaborar nas pesquisas de acompanhamento dos mesmos, após a conclusão do 
curso; 
h) realizar estudos e pesquisa no campo da orientação educacional e profissional; 
i) promover reuniões com pais ou responsáveis de alunos e com empregadores, 
visando ao entrosamento entre a escola, a família e a indústrias. (BRASIL, 1959b). 

 

 A representação que circulava entre as leis sobre a OE era de um setor dentro das 

escolas que tinha a responsabilidade de cooperar com o bom rendimento escolar dos alunos, 

que direcionasse um caminho pedagógico, profissional, pessoal e que poderia realizar tais 

ações com a ajuda da direção, professores e pais. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, trouxe uma nomenclatura um pouco diferenciada das leis anteriores, nela 

encontramos o termo “Orientação Educativa”. A mudança de nome não alterou a função, por 

isso entendemos neste trabalho que Orientação Educativa e Orientação Educacional são 

sinônimas. Esta LDB instituiu a orientação educativa e vocacional em “cooperação com a 

família” (artigo 38) e estabelecia nos artigos 62 e 63 que o “orientador de educação” do 

ensino médio (licenciado em Pedagogia, Filosofia, Psicologia ou Ciências Sociais, 

diplomados em Educação Física – pelas Escolas Superiores de Educação Física - e inspetores 

federais de ensino) teria um curso especial criado nas Faculdades de Filosofia, com duração 

mínima de três anos de estágio (BRASIL, 1961). Vemos um acréscimo de dois anos de 

estágio com relação à Portaria nº 105 de 1958. Embora a historiografia discuta as mudanças 

educacionais (ou tentativas destas) com a promulgação da LDB de 1961, com relação à OE, 

verificamos uma continuidade de esforços por colocar a OE no cenário nacional como uma 

prática escolar.53  

 Depois de 1961 a OE continuou aparecendo na legislação, todavia, de forma mais 

pontual em regimentos ou na grade de cursos, como vemos abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Queremos fazer uma breve correção do que foi escrito em LANDES DA SILVA (2008). Naquele trabalho de 
dissertação (atribuo a falta de tempo, literatura esparsa e acesso digital limitado – em 10 anos a tecnologia nos 
surpreende enquanto pesquisadores) não conseguimos descrever cuidadosamente o desenrolar da Orientação 
Educacional na legislação brasileira. Afirmamos que foi a partir da LDB de 1961 que se verificou a falta de 
profissionais habilitados para exercer a função de orientador educacional, mas comprovamos na atual pesquisa 
que a preocupação com a habilitação e suficiência de títulos teve início anteriormente a esta lei (LANDES DA 
SILVA, 2008, p. 20). 
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QUADRO 3 – A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA LEGISLAÇÃO (1961-1964) 
Lei Disposição Texto na íntegra sobre a Orientação Educacional 

(determinações e funções) 

Decreto nº 50.492, de 
25 de Abril de 1961 

Complementa a 
regulamentação da Lei 

n° 3.552, de 16 de fevereiro 
de 1959, dispondo sobre a 

organização e funcionamento 
de ginásio industrial 

  Art. 7º A autorização de funcionamento de ginásio industrial 
será concedida pelo Ministério da Educação e Cultura, mediante 
a verificação da existência de pessoal docente legalmente 
habilitado, laboratório, oficinas e salas-ambiente aparelhadas 
para ensino eficiente e prática, assim como de serviço de 
orientação educacional e profissional.  

(Decreto do Conselho 
de Ministros nº 632, de 
27 de fevereiro de 1962 

Aprova o Regimento do 
Colégio Pedro II. 

 

  Art. 209. Haverá em cada Unidade do Colégio um Gabinete de 
Educação, ao qual, estarão afetos os problemas relacionados 
com a orientação educativa e vocacional, em cooperação com a 
família. [...] 
Art. 210. O Chefe do Gabinete de Educação, subordinado ao 
Diretor da Unidade, será por êste [sic] designado dentre 
Técnicos de Educação ou professôres [sic] que tenham o curso 
de Orientação Educacional.  

Decreto do Conselho de 
Ministros nº 1.266, de 
25 de junho de 1962 

 

Baixa novo Regimento para a 
Diretoria do Ensino 

Comercial. (Ministério da 
Educação e Cultura) 

 

  Art. 10. À Seção de Orientação e Assistência compete:  
      I - promover a execução dos preceitos legais referentes à 
orientação educacional e fiscalizá-la;  
      II - manter organizado um plano de assistência médico-
social a alunos, estudando problemas com tal assistência 
relacionados;  
      III - estimular a organização de caixas escolares, 
associações literárias e desportivas, jornais, revistas, e demais 
trabalhos complementares da educação dos alunos;  
      IV - elaborar planos para concessão de bôlsas de estudos a 
alunos e controlar a aplicação das mesmas; e  
      V - estudar os casos de admissão gratuita de estudantes 
pobres nos estabelecimentos equiparados ou reconhecidos, bem 
como os de aquisição de uniformes e material escolar para os 
mesmos.  

Decreto Nº 53.464, de 
21 de janeiro de 1964 

 

Regulamenta a Lei n° 4.119, 
de 27 de agôsto de 1962, que 
dispõe sôbre a profissão de 
psicólogo 

 Art. 4º São funções do psicólogo: 
1) Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de: 
a) diagnóstico psicológico; 
b) orientaçãor [sic] e seleção profissional; 
c) orientação psicopedagógica; 
d) solução de problemas de ajustamento. 
 

Fonte: Textos reunidos pela autora a partir de BRASIL (1961; 1962a; 1962b; 1964). 
 

 A OE estava em diferentes espaços da educação brasileira e, também, estava na 

formação do psicólogo. A legislação nos mostra que a orientação profissional e educacional 

estava presente no âmbito educacional secundário, assim como no superior. Além dessas 

informações, vamos nos apropriar do levantamento realizado por Grinspun, que nos traz 

outras leis após a LBD de 1961. Segundo a autora: 

 
O Parecer nº 79, do Conselho Federal de Educação, de 12 de maio de 1962, sugere 
exames de suficiências para atender ao "registro" dos orientadores educacionais. 
A Portaria nº 137, de 6 de junho de 1962, procura uma solução provisória em caráter 
de emergência; estabelece a prova de suficiência, para o caso de não haver pessoal 
devidamente habilitado. 
O Parecer nº 374, de 1962, do Conselho Federal de Educação, fixou o currículo 
mínimo do Curso de Orientação Educacional. 
Em 1964, teve início no Instituto de Educação do Rio de Janeiro o primeiro curso de 
orientadores educacionais para o ensino primário, cuja turma formou-se em 
dezembro de 1966. 
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A Portaria nº 159, de 14 de junho de 1965, fixou novos critérios para duração dos 
cursos superiores. O curso de Orientação Educacional terá uma duração média anual 
de 810 horas. 
A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que "reforma" o ensino superior, 
preconiza, no seu art. 30, que o preparo do especialista em Orientação seja feito em 
nível superior. 
O conceito de Orientação Educacional, nesta lei, é coerente com a filosofia da Lei de 
Diretrizes e Bases, em que esta se apresenta como uma série de esforços realizados, 
com a finalidade de se obter melhor ajustamento pessoal e social do educando. 
A Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968, que provê sobre o exercício da 
profissão de orientador educacional, preceitua, no seu art. 1º, que a Orientação 
Educacional seja realizada de maneira a integrar os elementos que exercem 
influência na formação do indivíduo, preparando-o para o exercício das opções 
básicas [...]. (GRINSPUN, 1983, p. 62-63, grifo nosso). 
 

 
 A Lei nº 5.540 de 1968 “traz alterações significativas no âmbito do ensino superior 

como distritos geoeducacionais, extinção da cátedra, instituição dos 

departamentos/colegiados, da pós-graduação, o ciclo básico, os institutos, o regime de 

dedicação exclusiva, entre outros” (CURY, 2010, p. 364-365), além de ajudar na expansão do 

ensino superior. Em relação à Orientação Educacional, definiu em seu artigo de número 30 

que a “formação de professôres para o ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou 

técnicas, bem como o preparo de especialistas destinadas ao trabalho de planejamento, 

supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, 

far-se-á em nível superior” (BRASIL, 1968a), e assim, dando continuidade às discussões da 

Lei nº 4.024/61, ao menos sobre a OE, concernente às exigências de formação superior dos 

orientadores educacionais do ensino secundário. 

 A Lei nº 5.564 de 1968 determinava que o objeto da Orientação Educacional fosse o 

educando, que poderia ser assistido individualmente ou em grupo, dentro de 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” (BRASIL, 

1968b, art. 1º). O fato de a Lei focar o aluno como o objetivo da OE, e não os seus problemas, 

revelou as intenções que seriam atribuídas a esta função. 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’” (LANDES DA SILVA, 2008, p. 21). O Art. 2º declarava que “A orientação 

educacional será atribuição exclusiva dos profissionais de que trata a presente Lei” (BRASIL, 

1968b), assim entendemos que a partir desta data, a Orientação Educacional é vista como uma 

profissão, pois somente os formados na área poderiam exercê-la.  
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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 Pedagogia54. 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 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. (LANDES DA SILVA, 2018, p. 21-22). 

 
 
 O Decreto 72.846 de 1973 trazia informações sobre o “exercício da profissão de 

Orientador Educacional” (BRASIL, 1973). Como nosso recorte temporal é anterior a esta lei, 

a OE será tratada neste trabalho como uma função desenvolvida nas instituições de ensino.  

 À vista disso, verificamos um caminhar, não necessariamente progressivo e linear, das 

noções, definições e atribuições da Orientação Educacional no Brasil. É possível notar que ela 

passou por um processo de construção e que gradativamente o governo iria delimitando o que 

esta função representava e estrategicamente transmitindo aos sujeitos do processo educativo 

suas determinações por meio dos dispositivos legais55. Precisamos entender que nosso recorte 

temporal (décadas de 1950 e 1960) está situado em diferentes contextos políticos do Brasil. 

As primeiras leis sobre a OE foram publicadas durante o período do governo ditatorial de 

Getúlio Vargas (Estado Novo – 1930 a 1945), outras leis foram promulgadas na presidência 

de Eurico Gaspar Dutra, a CADES foi criada no segundo governo de Getúlio Vargas e os 

Simpósios de Orientação Educacional e a maioria das publicações da CADES ocorreu na 

gestão de Juscelino Kubitschek. Observamos um declínio dos periódicos e das ações da 

CADES simultaneamente com as crises de sucessão governamental a partir de Jânio Quadros 

e João Goulart. Concernente a este período, lembramos que com a renúncia de Jânio Quadros 

em agosto de 1961, três ministros se posicionaram contrários à posse de João Goulart. A 

situação gerou um impasse, no qual o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, com 

o apoio de alguns militares (como o comandante do III Exército, José Machado Lopes) 

                                                           
54 O curso de Pedagogia foi instituído por meio do Decreto-Lei n° 1190 de 4 de abril de 1939. 
55 Ainda podemos citar o Parecer nº 632, de 2 de setembro de 1969 que traz como objetivo do orientador 
educacional um melhor relacionamento dos jovens com a escola, comunidade e família, bem como o Parecer nº 
734, de 8 de outubro de 1969 que respondia à solicitação do presidente da Federação Nacional de orientadores 
educacionais de que a formação fosse obrigatoriamente em nível de pós-graduação. 
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formou a Cadeia da Legalidade e passou a fazer uma campanha para que Goulart assumisse a 

presidência do Brasil.  A situação foi superada pela decisão provisória de um sistema 

parlamentarista, a partir de sete de setembro de 1961. Seu governo foi marcado por ecos dessa 

cisão militar. "Setores nacionalistas das Forças Armadas, articulados ao movimento sindical e 

a setores da esquerda, apoiaram abertamente importantes iniciativas políticas de Goulart, tais 

como a defesa das "reformas de base" e a antecipação do plebiscito sobre o sistema de 

governo, previsto inicialmente para o início de 1965". Em seis de janeiro de 1963, o Brasil 

voltou a ter um sistema presidencialista, por decisão do plebiscito. Embora tenha sido 

facilmente controlada, uma rebelião liderada por sargentos da Aeronáutica e Marinha, em 

doze de setembro de 1963, gerou descontentamento e desconfiança de setores conservadores, 

médios e altos do exército, pela neutralidade utilizada por Goulart (CASTRO, s/d).  

 A posição do presidente provocou a possibilidade de um eventual golpe de esquerda.  

“Esses eventos precipitaram a deflagração do movimento golpista, iniciado em Minas Gerais 

na madrugada de 31 de março [1964]. Goulart foi sucessivamente instado por seus principais 

chefes militares quer a ordenar o ataque aos revoltosos, quer a extinguir o CGT56, rompendo 

com a esquerda”. Porém, “como Goulart recusou-se a assumir essas duas linhas de ação, em 

poucas horas viu-se sem alternativa a não ser deixar o governo.” (CASTRO, s/d, s/p). 

 Não podemos afirmar que a ditadura civil-militar57 iniciada em 1964 decidiu acabar 

com as ações da CADES, mas é evidente que as publicações da campanha foram 

gradativamente desaparecendo. No entanto, a OE continuava aparecendo nos dispositivos 

legais.  

 Poderíamos seguir a legislação sobre a OE até os dias de hoje, mas não é nosso 

propósito nesta ocasião. Todavia, supomos ser compreensível pararmos na Lei nº 5.692, de 11 

de agosto de 1971, cujo texto consideramos o coroamento da Orientação Educacional no 

Brasil, pois é ela que instituiu a obrigatoriedade da OE; porém, paradoxalmente, também 

marca um apagamento da CADES. Além disso, incluiu o aconselhamento vocacional e 
                                                           
56 Comando Geral dos Trabalhadores. “Organização intersindical de trabalhadores, de âmbito nacional, não 
reconhecida pelo Ministério do Trabalho, criada durante o IV Congresso Sindical Nacional dos Trabalhadores 
realizado em São Paulo em agosto de 1962, com o objetivo de orientar, coordenar e dirigir o movimento sindical 
brasileiro. Desarticulou-se devido à repressão desencadeada pelo movimento político-militar de 31 de março de 
1964, que ocasionou a prisão de seus líderes, a intervenção nos órgãos sindicais oficiais filiados e a extinção de 
todas as demais organizações intersindicais.” 
 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comando-geral-dos-trabalhadores-
cgt Acesso em: 22/12/2021. 
57 Concordamos com Gonçalves ao entender que a “proposição do termo ditadura civil-militar assume que 
militares – e não todos eles – sozinhos não teriam feito e mantido a ditadura no Brasil, por duas décadas. Não se 
trata de desresponsabilizar ou de ignorar desvios, excessos e barbáries cometidos no período por militares, nem 
de negar que exerceram papel central naquele contexto, mas de reconhecer que também houve a participação de 
civis nele.” (GONÇALVES, 2011, p. 1-2). 
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reafirmou a cooperação entre professores, família e comunidade. (LANDES DA SILVA, 

2008). A Lei nº 5.692/71 teve um tempo de discussão e promulgação relativamente curto em 

comparação com leis anteriores (1948-1961). Sua discussão iniciou em 1970 na Universidade 

de Brasília e em março de 1971 o ministro da Educação Jarbas Passarinho encaminhou o 

anteprojeto ao presidente Médici, tramitando a matéria em regime de urgência entre junho e 

julho (VEIGA, 2007).  

 A vastidão de textos legais sobre a OE não significa que necessariamente ela foi 

definida, embora não excluamos o fato de que o “poder se acha amarrado à sua visibilidade” 

(CERTEAU, 2012, p. 95). As funções abrangentes e pinceladas entre leis, decretos, pareceres 

e regimentos, continuavam a deixar a função do orientador educacional num espaço de 

“salvar” a vida escolar, social e profissional do aluno, como relatou Grinspun, citando a 

professora Aracy Muniz Freire58, era uma “panacéia” (GRINSPUN, 1979, p. 52). Sabemos o 

quanto exaustivo pode ter sido para o leitor acompanhar tantos textos de caráter oficial e 

legal, porém, visto a escassez de material bibliográfico sobre o tema, a localização dessas 

fontes pode contribuir para que outros pesquisadores possam realizar interlocuções entre 

temas, ou quem sabe, dedicar-se ao estudo da Orientação Educacional com outras fontes, 

recortes, teóricos e hipóteses. Também concebemos que para encontrar as representações e 

estratégias é importante mapear esse local de poder (CADES) que irá se materializar nos 

impressos (legislação e periódicos oficiais). Por isso, o próximo tópico fará uma explanação 

da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário e sua relação com a 

Orientação Educacional. 

 

1.2 A CAMPANHA: A ESCOLA SECUNDÁRIA E A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Muitas de nossas escolas são monótonos moinhos em que se tritura um saber 
acadêmico e livresco, que não comporta qualquer mensagem de vida para os jovens 
escolares; é para êles apenas um ritual formalístico e sem sentido ao qual devem 
submeter para obterem os cobiçados certificados e diplomas. Não estamos educando 
a nossa juventude e nem mesmo dando-lhe instrução. (REDAÇÃO, 1958c, p. 4). 

  

 O Ensino Secundário no Brasil mudou de nomenclatura ao longo de períodos 

históricos. Foi chamado de instrução secundária, ensino secundário, educação secundária, 

                                                           
58 FREIRE, Aracy Muniz. A Orientação Educacional na Escola Secundária. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 
1940, p. 14. 
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curso ginasial e curso secundário fundamental. Por este fato, a História da Educação vem 

chamando esse período escolar de educação secundária, ensino secundário e ensino médio em 

diferentes momentos. Apesar das variações de nomenclatura, seu sentido figurava para uma 

“conotação comum de nível intermediário de escolarização” (PESSANHA; ASSIS; SILVA, 

2017, p. 313). As instituições de ensino também mudaram sua nomenclatura ao longo dos 

tempos: liceu, colégio ginásio.  

 O ensino secundário brasileiro foi sistematizado com a criação do Imperial Collegio 

de Pedro II, em 1873 e oficializado por decreto, em 2 de dezembro do mesmo ano, por 

iniciativa do então Ministro da Justiça Bernardo Pereira Vasconcellos59 (PESSANHA; 

SILVA, 2013). A partir de então, algumas mudanças ocorreram por ocasião de reformas, em 

nível nacional. Vejamos no quadro abaixo, algumas das alterações da nomenclatura do Ensino 

Secundário no Brasil: 

 

QUADRO 4 – NOMENCLATURA DO ENSINO SECUNDÁRIO NO BRASIL 
Nomenclatura  Data/Legislação 

Ensino Secundário Segundo Império 

Curso Médio Reforma Benjamin Constant - 1890 

Ensino Secundário Reforma Epitácio Pessoa - 1901 

Curso fundamental Reforma Rivadávia - 1911 

Curso gymnasial Reforma Maximiliano – 1915 

Ensino secundário Reforma Rocha Vaz - 1925 

1º ciclo como curso secundário 
fundamental e o 2º curso como 
secundário complementar 

Reforma Francisco Campos - 1931 

Curso ginasial para o 1º ciclo, e 2º ciclo 
(curso clássico ou curso científico) 

Reforma Gustavo Capanema - 1942 

Ciclos do ensino secundário: ciclo 
ginasial e ciclo colegial 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - 1961 

Ensino de 1º e 2º graus. Lei n. 5.692 – 1971 

Ensino Médio Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 1996 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Veiga (2007), PESSANHA; ASSIS; SILVA 
(2017) e BRASIL (1996). 

  

 Xavier (2021) destaca que “as décadas de 1920 e início da década 1930 consolidaram 

o ensino secundário como etapa regular e ordenada ao processo de escolarização, bem como 

reafirmaram o seu caráter educativo, em detrimento da função exclusivamente propedêutica 

                                                           
59 Pessanha e Silva (2013) se baseiam em Vechia (2006) e Haidar (2008). 
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que o distinguia até então”. Com isso, há um “aumento cada vez maior da procura de vagas 

para a formação secundária” (XAVIER, 2021, p. 10).  

 Sobre algumas características do ensino secundário no Brasil, Pessanha, lembra que 

com a Reforma Francisco Campos, de 1931, durante a centralização e controle do governo de 

Getúlio Vargas, além “de dispositivos detalhados sobre a organização e funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino secundário, destaca-se a implantação do Exame de Admissão ao 

Ginásio, que se tornou barreira para acesso ao ensino secundário”, e ainda havia o “serviço de 

inspeção que garantia que esses dispositivos fossem seguidos por todas as escolas sob pena de 

não ter autorizado o seu funcionamento.” (PESSANHA, 2021, p. 44). 

 Romanelli ressalta que a partir de 1930, “o sistema educacional brasileiro oscilou 

entre as novas exigências educacionais emergentes e a velha estrutura da escola, fazendo 

expandir aceleradamente o ensino, mas o mesmo ensino vigente até 1930.” (ROMANELLI, 

2010, p. 73).  A autora acrescenta que, embora a década de 1940 tenha expandido o ensino, 

“não conseguiu abranger nem ao menos aquela parte da demanda potencial que procura a 

escola, quer pela inelasticidade da oferta, quer pelo baixo rendimento do sistema educacional, 

que acaba por tonar-se seletivo, marginalizado [...]” e ainda “a oferta quanto o rendimento são 

diferentes, do ponto de vista regional e de localização.” (ROMANELLI, 2010, p. 106)60. 

Concordamos com a autora e incluímos a informação que os debates ocorridos nas décadas 

desse período (1940-1950) foram de extrema importância para que tal representação do 

ensino secundário mudasse. Os fatores históricos, políticos, sociais e econômicos refletiam 

nas legislações (decretos, pareceres, portarias, entre outras) e nas publicações do MEC, 

incluindo as da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. Nas décadas 

de 1940 e 1950, a legislação educacional era emitida por diferentes portarias e circulares, e 

esses fragmentos eram publicados de forma que as estratégias sobre a educação eram aos 

poucos apresentadas, segundo Braghini esse “universo fragmentado de leis” era “adaptado e 

modificado às conveniências, exigências, às mudanças da própria estrutura sociocultural 

brasileira” (BRAGHINI, 2005, p. 6). 

                                                           
60 A educação na década de 1930 “sofreu importantes transformações que começaram a dar-lhe a feição de um 
sistema articulado, segundo normas do Governo Federal. Cria-se o Ministério da Educação e Saúde (1930); 
faz-se a reforma do ensino secundário sob a diretriz do ministro Francisco Campos (1931); cria-se o Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova (1932); funda-se a Universidade de São Paulo (1934) e a Universidade do 
Distrito Federal (1935); criou-se o Conselho Nacional de Educação, reorganizou-se a Universidade do Rio de 
Janeiro e traçou-se diretrizes para a organização do ensino superior, são os primeiros marcos de um processo que 
começava a delinear uma estruturação orgânica do ensino Nacional.” (PIMENTEL, 2012, p. 935). Reforçamos 
que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova não foi uma iniciativa do governo, mas de uma elite 
intelectual. 
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 Pessanha e Silva (2013) afirmam que em “abril de 1942, o ministro da educação, 

Gustavo Capanema, responsável por uma completa reviravolta no ensino secundário, 

promulgou a Reforma Capanema”. Esta reforma veio modificar “a Reforma Francisco 

Campos, de 1930, principalmente na concepção do ensino secundário, o que fica entendido no 

discurso da exposição dos motivos, isto é, não se trata mais de educar o indivíduo, mas 

conduzir as massas.” (PESSANHA; SILVA, 2013, p. 1026). Concernente à Lei Orgânica do 

Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.244), o então ministro Gustavo Capanema explanou na 

exposição de motivos da promulgação da lei que ela era  

 
[...] a afirmação do caráter educativo do ensino secundário, em contraposição à 
prática então reinante de considera-lo como mero ensino de passagem para os cursos 
do ensino superior. 
[...] É que o ensino secundário se destina à preparação das individualidades 
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores 
dentro  da sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes 
espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o 
povo. Ele deve ser, por isto, um ensino patriótico por excelência, e patriótico no 
sentido mais alto da palavra, isto é, um ensino capaz dar aos adolescentes a 
compreensão da continuidade histórica da pátria, a compreensão dos problemas e 
das necessidades, da missão e dos ideais da nação, e bem assim dos perigos que a 
acompanhem, cerquem ou ameacem, um ensino capaz, além disto, de criar, no 
espírito das gerações novas, a consciência da responsabilidade diante dos valores 
maiores da pátria, a sua independência, a sua ordem, o seu destino. (CAPANEMA, 
1942, s/p). 

 

 O tom de chamamento ao serviço à pátria refletia o caráter nacionalista do Estado 

Novo. Num ambiente que não era somente ditatorial, mas também beligerante (por conta da 

Segunda Guerra Mundial61), os cidadãos eram convocados a unirem forças para cumprirem os 

interesses da pátria. Nas palavras de Horta a “intervenção do Estado no sistema educacional 

brasileiro, particularmente antes de 1935, teve principalmente a função de arbitrar os conflitos 

entre diferentes tendências existentes”. Porém, com o início do período ditatorial em 1937, “o 

Estado fixa um objetivo bem preciso para suas intervenções: utilizar a educação como 

instrumento para inculcar na infância e na juventude os princípios do Estado Novo, e como 

arma de luta ideológica” (HORTA, 2012, p. 256), incluindo a criação de uma “Organização 

Nacional da Juventude”, prevista na Constituição de 1937 e o Código da Educação Nacional 

“apresentado pelo ministro da Educação como o documento no qual deveriam ser fixadas as 

orientações ideológicas da política educacional do país, de forma que a colocasse a serviço do 

Estado Novo, anunciava uma ‘estadonovização’ da escola brasileira, em um processo 

semelhante a ‘fascistização’ da escola italiana” (HORTA, 2012, p. 257).  

                                                           
61 Muitos são os trabalhos que se dedicam a esta temática, no entanto, ressaltamos a pesquisa de Boschilia (1995) 
por se tratar das nuanças do cotidiano e que relata o envolvimento da população neste contexto histórico. 
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 Dentro desse objetivo, o Decreto-Lei nº 4.244 trazia na redação de seu Artigo 1º as 

finalidades do ensino secundário, que seriam: “Formar, em prosseguimento da obra educativa 

do ensino primário, a personalidade integral dos adolescentes.”, como segundo ponto 

“Acentuar a [sic] elevar, na formação espiritual dos adolecentes [sic], a conciência [sic] 

patriótica e a conciência humanística” e por fim “Dar preparação intelectual geral que possa 

servir de base a estudos mais elevados de formação especial” (BRASIL, 1942c).  

 Para Braghini, com o início da década de 1950 e a abertura democrática, podemos 

verificar que 
 

Existia um diálogo entre o velho e o novo, entre as reminiscências do período 
Vargas/Capanema e o desenvolvimentismo de JK, entre a educação para as elites 
mandatárias, própria da estrutura apresentada na Lei Orgânica e a educação 
pragmática, compreensiva, voltada a todos, e cujas aptidões desenvolvidas seriam o 
principal fator de seleção. Desse modo, vale a pena perguntar se o ensino secundário 
do período se democratizou (porque se fazia urgente, e era moderno dar escola a 
todos) ou se degenerou (porque a expansão do ensino o enfraqueceu)? (BRAGHINI, 
2005, p. 9). 

 

 Em 1954, Lourenço Filho realizou uma palestra num curso para inspetores federais 

do ensino secundário, e nela trouxe alguns dados referentes ao crescimento do Ensino 

Secundário daqueles últimos 20 anos. Enquanto o ensino primário teria crescido 90% e o 

ensino superior havia crescido 80%, o ensino secundário teve um aumento de 490% (em 1933 

possuía 66.420 alunos e em 1950 contava com 389.762) (LOURENÇO FILHO, 1954, p. 4-5). 

O que poderia explicar tal crescimento? Para Schwartzman et al., “[...] seria ilusório atribuir a 

este ou àquele governo essa demanda crescente por educação. À medida que o país crescia e 

se modernizava, mais pessoas buscavam se educar, e ao governo caberia somente auxiliar, 

canalizar ou conter essa demanda.” (2000, p. 227). Mas esta é uma resposta posterior ao 

contexto. Naquele momento histórico o próprio Lourenço Filho se questionou: “Teriam sido 

grandes e notórias facilidades, concedidas ao povo, pela abertura de numerosas escolas 

oficiais?”. Ele mesmo responde: “Não, dizem os números. A proporção dos estabelecimentos 

oficiais tanto em 1933, quanto em 1950, manteve-se a mesma: menos de um quinto total”. 

Seria então “qualquer nova e muito conveniente orientação de estudos?... Também, não”, de 

acordo com o autor, a Reforma Campos e a Reforma Capanema não teriam esse poder, ao que 

parece a expansão “não decorreu nem da adoção de uma <<política educacional>> definida, 

nem de <<plano técnico-pedagógico>>, que tivesse atraído o povo às escolas” (LOURENÇO 

FILHO, 1954, p. 4). Possivelmente essa crítica às legislações tinha fundamentos nas 

discussões em prol de uma nova legislação, pois entre 1947 e 1951 ele foi diretor do 

Departamento Nacional de Educação e presidiu  
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[...] a comissão designada para preparar o projeto de Lei de Diretrizes e Bases – 
transformado posteriormente na Lei 4.024/61, primeira LDB do Brasil – cujo relator 
foi o professor Almeida Júnior. Segundo o censo de 1950, cerca de 52% da 
população com mais de dez anos de idade era analfabeta no Brasil, o que denota que 
os movimentos em prol da educação estavam longe de atingir seus ideais [...]. 
(SGANDERLA; CARVALHO, 2008, p. 186). 
 
 

 Para Lourenço Filho o aumento de procura não era isolado, outros países da Europa e 

América também teriam expandido o sistema do ensino secundário. Um fato que unia esses 

países? A “transformação dos processos de produção”. Não seria o operário que procurava as 

escolas secundárias, mas a produção industrial “acarretava amplas e profundas modificações, 

as quais, em conjunto, vêm a determinar variações também no tipo de vida nas aspirações de 

ascensão social das populações.” (LOURENÇO FILHO, 1954, p. 8). A população rural 

migrava para os centros urbanos, as cidades cresciam e geravam novas possibilidades de 

distribuição de produtos e comércio62.  

 Lourenço Filho relatou que anos antes o ensino secundário era um local de distinção 

social, onde estudavam somente os filhos de pessoas com posição econômica privilegiada. Ele 

criticou que muitos pais possuíam um pensamento simplista de que o certificado do ensino 

secundário daria uma posição social por si só e que permitiria a “posse de uma chave mágica 

para tôdas as conquistas... Muitas conquistas se permitem, na verdade, aos portadores de 

certificados, e para desgraça nossa, quando tenham obtido apenas o certificado e não a 

preparação correspondente...” (LOURENÇO FILHO, 1954, p. 11-12). Para Nunes (2000) a 

explicação para os problemas do crescimento do Ensino Secundário  
 
[...] ficava, a nosso ver, prejudicada por partir do suposto de que a industrialização 
era sinônimo de progresso econômico-social, de maiores oportunidades de emprego 
nos setores secundário e terciário da economia, de melhores rendas e, 
conseqüentemente, de maior liberação do trabalho para a população infanto-juvenil. 
Em nossa perspectiva, a expansão do ensino secundário era fruto das contradições 
da política populista e o atraso e a evasão dos alunos revelavam a grave situação 
econômica de suas famílias. Daqueles que conseguiam nele ingressar, 80% eram 
forçados a não prosseguir seus estudos e a exercer qualquer tipo de trabalho, a fim 
de aumentar os insuficientes orçamentos domésticos. Se indiretamente os altos 
índices de reprovação e evasão mostravam que a procura havia crescido eram 
também evidência da frustração da crença familiar de que a privação econômica 
seria cota de sacrifício temporária e necessária para a obtenção da ascensão social. 
(NUNES, 2000, p. 48). 

 

                                                           
62 Para Sganderla; Carvalho (2008) o “pragmatismo situa-se nesse cenário como visão de mundo que, fundada na 
lógica do desenvolvimento do capitalismo, exige a expansão do Estado, a reordenação da divisão social do 
trabalho e, conseqüentemente, exige a diversificação profissional, a supremacia da cidade sobre o campo e da 
indústria sobre a agricultura, bem como a superação de técnicas arcaicas e sua substituição por técnicas 
modernas.” (SGANDERLA; CARVALHO, 2008, p. 184-185).  
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 A crítica foi estendida às escolas particulares, nas quais “pessoas de bem” e de “boa 

formação moral” apesar da “boa vontade” não possuíam habilitação especial. Defendia uma 

seleção melhor de alunos que entrassem no ensino secundário, para que o sistema não 

recebesse o que ele denominou de alunos “improvisados”. O entendimento de selecionar ou 

classificar estava presente em seus estudos. Lourenço Filho publicou em 1933 os Testes ABC, 

ele “explicava que ‘maturidade’ apresentava o mais alto índice de correlação com o 

desempenho das crianças no aprendizado inicial da leitura e da escrita.” (FERREIRA; 

VECHIA, 2016, p. 6). Estes testes 

 
[...] nas palavras do formulador, destinavam-se a captar “a criança real em sua 
diversidade”. Para tanto, eram aplicadas oito provas para avaliação das seguintes 
funções: coordenação visivo-motora, memória imediata, memória motora, memória 
auditiva, memória lógica, prolação, coordenação motora, atenção e fatigabilidade. 
Ao quantificar os atributos individuais em categorias — alunos “fortes”, “médios” e 
“fracos” — ele almejava a efetuação de um ensino diferencial. (MONARCHA, 
2008, p. 13). 
 
 

 No objetivo de tornar o ensino mais “funcional” e mais “realista”, Lourenço Filho 

entendia que se as escolas realizassem plenamente a função da Orientação Educacional, 

estariam “preenchendo a sua verdadeira finalidade, do ponto de vista social, que é a de 

encaminhar e distribuir tendências, capacidades e aptidões”. E se acaso não a cumprisse 

estariam “concorrendo para a confusão social e a criação de desajustados”. Uma “formação 

integral” estava ligada diretamente a “uma aspiração, um ideal de vida, o qual nos tempos de 

hoje, só poderá existir quando cada um encare os rumos de trabalho que deva e possa seguir” 

(LOURENÇO FILHO, 1954, p. 20-21, grifo nosso). A discussão sobre o processo educativo 

em geral e os problemas de ajustamento, eram desde anos anteriores citados, como se percebe 

na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos de 1945. Para Lourenço Filhos esses dois temas 

refletiam funções primordiais da OE, e estariam rodeados de questões como os tributos 

individuais, oportunidades profissionais, condições da família e oportunidades individuais, 

como observamos na imagem abaixo: 
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FIGURA 2 – TEMAS DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL SEGUNDO LOURENÇO 

FILHO – 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lourenço Filho (1945, p. 17). 

 

 Este pensamento ressoa nas décadas seguintes, ao analisarmos as publicações da 

CADES. Os temas propostos na imagem acima continuaram a aparecer nas temáticas dos 

autores sobre a Orientação Educacional. Ajustamento e o processo educativo envolveriam a 

família, as questões individuais e as futuras profissões escolhidas pelos alunos. Desta feita, 

nota-se que os discursos presentes na Revista Escola Secundária e nos Cadernos de 

Orientação Educacional, são frutos, ao menos em partes, de pensamentos e experiências 

anteriores a CADES. 

 Cabe lembrar que Lourenço Filho tinha contato com a psicologia educacional, 

visitou os Estados Unidos na década de 1930 para fazer cursos de especialização e “viajou 

como chefe da missão de trabalho encomendada pela Diretoria Geral da Instrução Pública. 

[...] ele ocupava um cargo na gestão de Anísio Teixeira à testa da Diretoria Geral da Instrução 

Pública do Distrito Federal; especificamente, respondia pela direção do Instituto de 

Educação.” (WARDE, 2003, p. 127). Ainda segundo Warde, sobre Lourenço Filho 
 
A perspectiva que sedimentou sobre o que e como fazer para formar professores 
habilitados para as lidas do ensino foi composta de uma parte nodal de suas 
experiências docentes diretas; uma outra parte foi fornecida pelos experimentos 
psicopedagógicos que controlou, dos quais extraiu uma série de diagnósticos de 
processos de ensino-aprendizagem tanto em ambientes de práticas consagradas 
como em ambientes de práticas renovadas. 
Por esses meios, Lourenço Filho formou um equipamento peculiar no qual 
mesclavam-se leituras e práticas por meio das quais colocou em situação de teste a 
validade das teorias pedagógicas estudadas. 
O pragmatismo havia entrado na sua composição e ordenação mentais desde os idos 
dos seus estudos com Roldão Lopes de Barros e, de modo mais definitivo, com 
Sampaio Dória que, por sua vez, já havia se apropriado, quando professor de 
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Lourenço Filho, do pragmatismo norteamericano como filosofia, como psicologia 
individual e como psicologia social (cf. Dória, 1914, 1923, 1926). Pelas mãos 
daqueles professores, estudara William James. Pelas referências que vai dispondo 
em seus escritos, espraiou-se em várias direções quer européias quer norte-
americanas; percorreu diferentes modalidades de propostas de renovação escolar. 
Suas iniciativas educacionais entre a segunda metade dos anos vinte à primeira 
metade da década seguinte indicam que, no emaranhado das tendências, ele estava 
conformando sua pedagogia na direção do pragmatismo de corte experencial e 
experimental. (WARDE, 2003, p. 142-143). 

 

 Lourenço Filho criou testes psicológicos educacionais e foi diretor do INEP (que 

possuía uma seção de orientação e seleção profissional) (SGANDERLA; CARVALHO, 2008, 

p. 184-186) e por ter uma relação direta com OE, esse tema surgiu, nesse lugar de fala. Para o 

autor, a Orientação Educacional dispunha de um papel importante para a concretude dos 

ideais do Ensino Secundário, possivelmente, pelo fato de que a formação para o trabalho era 

intrínseca, pois havia um discurso de preparar homens para “salvaguardar os mais elevados 

valores estéticos, cívicos, sociais e morais” era preciso criar o “produtor” (LOURENÇO 

FILHO, 1954, p. 21) e, neste sentido, a OE contribuía para a realização desse processo.  

 No período em que foi criada a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário (CADES) por meio do Decreto-Lei nº 34.638 de 17 de novembro de 1953, 

coexistiram outras campanhas. Entre 1950-1960 também aconteceu a Campanha do Livro 

Didático e Manuais de Ensino (Caldeme), a Campanha de Levantamentos e Inquéritos para o 

Ensino Médio e Elementar (Cileme). As publicações destas últimas campanhas se 

diferenciavam das da CADES, e segundo Xavier  
 
[...] no caso da Caldeme e da Cileme, a política de publicações representou um tipo 
de estratégia cujo objetivo principal era ampliar o conhecimento dos professores 
sobre os conteúdos do currículo escolar, bem como sobre a situação do ensino e da 
realidade nacional. Já no caso da Cades, a publicação de uma revista destinada ao 
magistério apresenta-se como uma ação complementar aos propósitos de qualificar e 
certificar os profissionais que atuavam como professores nas escolas secundárias, 
muitos dos quais não possuíam formação e/ou certificação pedagógica para exercer 
essa função. (XAVIER, 2008, p. 130). 
 
 

 A CALDEME foi organizada pelo INEP, sob responsabilidade do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais (CBPE) “visando analisar os livros didáticos que estavam em 

circulação no país e propor a elaboração de novos guias e manuais de ensino para os 

professores.” (FILGUEIRAS, 2011, p. 3). A CILEME também criada pelo INEP “visava 

reunir dados sobre os sistemas estaduais de ensino, introduzindo a pesquisa de levantamentos 

e de diagnóstico e a perspectiva do planejamento educacional aplicado às particularidades de 

cada estado brasileiro.” (XAVIER, 2003, p. 2). A Campanha Nacional da Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA) tinha o intuito de “criar atividades experimentais a fim de fornecer 
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base e direção aos serviços educacionais e não deveria medir esforços na socialização da 

população local à educação”, mas, conforme análise de Güttschow, “ao contrário do que 

sugere essa intenção hoje, ou seja, erradicação do analfabetismo entre jovens e adultos, a 

Campanha abrangeu esta idéia no Decreto 51.222 de 22 de agosto de 1961” (2011, p. 18). A 

autora cita outras campanhas do período como a Campanha Nacional de Educação de Adultos 

(1947), a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes (1950-1954), Campanha de 

Educação Rural, criada em 1952, entre outras. As campanhas que surgem nessa época (com 

ênfase na CNEA) estão inseridas na “realidade dos anos de 1950, período em que houve 

significativos avanços no setor da ciência e da tecnologia. Já no campo político, esse tempo 

foi marcado pelos embates entre capitalistas e socialistas na chamada Guerra Fria, bem como 

por transformações ocorridas no âmbito cultural e social.” (GÜTTSCHOW, 2011, p. 29). 

Güttschow faz uma análise do período histórico, privilegiando as ações do governo Juscelino 

Kubitschek. Segundo a autora, a “visão de JK sobre a educação indica sua representação 

como algo que deriva do crescimento econômico e não precedente a ele. E dessa forma foi 

apropriada no Plano de Metas de Juscelino, como formação de pessoal capacitado para 

diversos setores da indústria brasileira”. Ademais, os “problemas educacionais estavam na 

pauta do plano do governo federal, mas dentro da ótica que só poderiam ser solucionados se 

antes fossem resolvidos os entraves da industrialização e da economia brasileira.” 

(GÜTTSCHOW, 2011, p. 34). 

 A Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes (CEAA) surgiu num período em 

que a taxa de analfabetismo chegava em 50,6% da população e isto se tornava um problema 

no final do Estado Novo e início da abertura democrática. Além de alfabetizar a população, a 

CEAA, se “encarregava de desenvolvimento das camadas populares, a fim de integrá-los no 

projeto nacional” e de “promover conhecimentos para o ingresso no mercado de trabalho, do 

desenvolvimento nacional e participação cívica” (SOUZA; DANIEL, 2017, p. 573). Desta 

feita, a CEAA contribuía para um objetivo que ia além da educação, ou seja, cooperava com o 

projeto nacional do plano desenvolvimentista do país, presente na década de 1950, que tirava 

os brasileiros do analfabetismo, para integrá-los no mercado de trabalho. O adulto analfabeto 

era considerado “desajustado” e precisava se encaixar na sociedade ao se adequar ao projeto 

nacional. Souza e Daniel afirmam que essa campanha recebeu o auxílio do rádio e da mídia 

impressa e que “era importante mobilizar a população para participar da campanha, informá-

la sobre o projeto ofertado e noticiar sobre os avanços e particularidades durante a Campanha, 

bem como debater a educação de adultos e a sua importância para o desenvolvimento 

nacional.” (SOUZA; DANIEL, 2017, p. 574). 
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  Neste cenário de desenvolvimentismo e de busca por ajustamento de pessoas em prol 

de um plano nacional, surge a CADES, sob responsabilidade da Diretoria do Ensino 

Secundário. Criada em 1946, a Diretoria do Ensino Secundário tinha o objetivo de  
  
[...] orientar e fiscalizar a aplicação das leis, a melhoria das condições materiais e do 
ensino, a inspeção das escolas, a melhoria do ensino secundário e a sua adequação 
prática aos interesses e necessidades da crescente clientela urbana. Devido ao grande 
volume de trabalho, as atividades foram descentralizadas e criados diferentes órgãos 
da administração pública para executá-las. Entre eles, merecem destaques o Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (criado em 1944) e a Campanha de 
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (criada também em 1953). Entre 
as ações principais desses órgãos estava a publicação de periódicos e manuais 
destinados à formação complementar dos professores brasileiros. Vale lembrar que, 
entre 1941 e 1970, o Estado terá supremacia nesse campo editorial, considerando 
que, ao contrário dos períodos anteriores e posteriores, não há destaque por parte das 
editoras privadas na publicação de coleções com manuais destinados aos educadores 
(SCHMIDT, 2006, p. 717). 
 
 

 Em seu discurso de posse, ao assumir a direção do Ensino Secundário, o professor 

Armando Hildebrand afirmou que a educação brasileira passava por dois grandes momentos: 

de democratização ou popularização do ensino secundário, e da descentralização da educação. 

Formado na Escola Normal de Pirassununga (SP), pela Faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro, curso de Administração Escolar no Instituto de Educação da Universidade de São 

Paulo, curso de Orientação Profissional, Curso de Metodologia e Administração do Ensino 

Médio pela Universidade do Estado de Nova York, chefe do setor de Psicologia Aplicada do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, orientou nos Estados Unidos um “grupo de 

professôres, diretores e orientadores educacionais brasileiros que estiveram naquele país em 

viagem de estudos”, era algumas das qualificações que possuía o novo diretor do Ensino 

Secundário. (CORREIO DA MANHÃ, 1953, p. 6).  

 Hildebrand havia circulado em vários lugares a nível nacional e nos Estados Unidos, 

possuía contato com a Psicologia e a Orientação Profissional, fatores que podem ter 

contribuído para que, inicialmente por meio da CADES, o ensino secundário se aproximasse 

da OE. Acreditava que três aspectos mereciam atenção especial na nova administração: o 

financiamento da educação, a melhoria da qualidade da educação secundária e a 

transformação da Diretoria do Ensino Secundário “num órgão de estudo e de propulsão do 

aperfeiçoamento” (HILDEBRAND, 1954, p. 16).  Para melhor visualizar a campanha dentro 

do governo federal, elaboramos um organograma.  
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FIGURA 3 – ORGANOGRAMA SOBRE O LUGAR DA CADES NO GOVERNO 
FEDERAL 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Hildebrand (1954, p. 24-31). 

 

 Nas propostas apresentadas por Hildebrand, a Diretoria do Ensino Secundário 

deveria ser um órgão de estudo de problemas educacionais, de planejamento e coordenação de 

crescimento da rede escolar, de aperfeiçoamento de professores e preparo técnico de 

funcionários e um centro de ajuda técnica. “As funções de registro e controle da escola, da 

vida do aluno e do professor devem ser descentralizadas e simplificadas o mais possível” 

(HILDEBRAND, 1954, p. 23). Este trabalho exigia a convocação de professores e 

especialistas das disciplinas para construir currículos, programas escolares, material didático e 

oficinas.  

 Posto isso, em seu discurso de posse, Hildebrand encaminha uma exposição sobre a 

“Orientação e plano de trabalho da Diretoria do Ensino Secundário”, ao então Ministro da 

Educação e Cultura doutor Antônio Balbino63. Em linhas gerais os planos de trabalho a serem 

iniciados seriam:  

                                                           
63 Antônio Balbino de Carvalho Filho (1912-1992), nasceu em Barreiras Bahia formou-se em Direito, foi político 
(deputado federal, governador da Bahia, senador e ministro). Foi “nomeado ministro da Educação e Saúde, no 
momento em que o ministério era desdobrado em duas pastas: o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o 
Ministério da Saúde. De agosto a dezembro de 1953, cumulativamente com a chefia do MEC, ocupou 
interinamente a chefia do Ministério da Saúde. Deixou a pasta em julho de 1954, para concorrer às eleições para 

Ministério da Educação e Cultura

Diretoria do Ensino Secundário 

Campanha  de Aperfeiçoamento e Difusão do 
Ensino Secundário

Financiamentos, mudança no currículo, 
orientação pedagógica, estudos, preparo 

da lei, serviços de controle.

Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos
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 1. Assistência financeira ao ensino particular, principalmente do interior do país e 

localidades pobres. A educação era um “empreendimento caro”, por isso ao subsidiar a escola 

particular, o estado estaria cortando gastos. Essa cooperação financeira seria para a aquisição 

de móveis, livros e outros materiais escolares (para escolas que apresentem “condições 

mínimas de eficiência”), financiamentos e empréstimos, facilidades de importação de 

materiais didáticos (como filmes, projetores e livros), bolsas de estudos para alunos “capazes 

e pobres”, manutenção dos estabelecimentos do ensino secundário;  

 2. Medidas destinadas ao enriquecimento do conteúdo do ensino secundário, no 

intuito de tornar o ensino “menos verbal e acadêmico”, reduzindo as disciplinas do currículo, 

tornando o ensino mais ativo com laboratórios e auxílios áudiovisuais;  

 3. Orientação pedagógica e assistência técnica ao ensino secundário, por meio de 

cursos e estágios de aperfeiçoamento, construção de prédios, novos tipos de mobiliário 

escolar, funcionamento e instituição de atividades extraclasse, orientações de ensino de várias 

disciplinas, elaboração, publicação e distribuição de material didático, elaboração de provas 

objetivas de avaliação do rendimento escolar e realização de intercâmbio entre escolas e 

educadores nacionais e estrangeiros;  

 4. Planejamento e coordenação da rede escolar e elevação do nível do ensino 

secundário com a cooperação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (por isso sua 

presença no organograma anterior)64;  

 5. Preparação da DES mediante o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (que estava em discussão);  

 6. Aumento de serviços de controle do ensino, com a descentralização do trabalho, 

criação das Inspetorias Seccionais (alteração da lei vigente e realização de cursos, estágios e 

reuniões) (HILDEBRAND, 1954, p. 25-30).  

 Para a dinamização da Diretoria do Ensino Secundário seria necessário imprimir-lhe 

“sentido e espírito de campanha”. Foi quando a expressão Campanha de Aperfeiçoamento do 

Ensino Secundário65 apareceu pela primeira vez (HILDEBRAND, 1954, p. 30). Dois meses 

depois, em novembro de 1953, as ideias de Hildebrand foram anunciadas por Antônio 

                                                                                                                                                                                     
o governo da Bahia. Retornando à Câmara dos Deputados, exerceu o mandato até o final da legislatura, em 
janeiro de 1955”. Disponível em:  
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/Antonio_Balbino Acesso em: 19/10/2019. 
64 Como exemplo de cooperação entre CADES e INEP foi a fala de Anísio Teixeira (então diretor do INEP) no 
seminário de Inspetores de Ensino Secundário a pedido do professor Armando Hildebrand sobre as 
transformações da Escola Secundária (TEIXEIRA, 1954). 
65 Em nossa pesquisa não encontramos dados que mostram os motivos da mudança de nomenclatura entre a 
proposta (Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário) e a legislação (Campanha de Aperfeiçoamento 
e Difusão do Ensino Secundário). 
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Balbino no texto de exposição de motivos que acompanhou o projeto do Decreto da instalação 

da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. No documento 

encaminhado ao presidente Getúlio Vargas, Balbino expôs as finalidades da CADES, sendo 

elas: 
 
Promover o aperfeiçoamento de professôres, técnicos administradores de ensino 
secundário, mediante cursos, bôlsas de estudo: incentivar a elaboração de material 
didático e tomar providências para a melhoria e barateamento do livro didático; 
orientar a instalação de educandários e fazer o levantamento das necessidades e 
possibilidades das diversas regiões do país quanto à localização de escolas 
secundárias; promover o intercâmbio entre escolas e educadores nacionais e 
estrangeiros e o esclarecimento da opinião pública, quanto às vantagens da boa 
educação secundária (BALBINO, 1954, p. 33-34). 

 

 A CADES foi apresentada no artigo 2 como uma campanha capaz de promover a 

“elevação do nível e a difusão do ensino secundário”, com a finalidade de “tornar a educação 

secundária mais ajustada aos interêsses e possibilidades dos estudantes bem como às reais 

condições e necessidades do meio a que a escola serve, conferindo, assim, ao ensino 

secundário maior eficácia e sentido social” e, também, de “possibilitar a maior número de 

jovens brasileiros acesso à escola secundária” (BRASIL, 1953). As representações do perfil 

do ensino secundário brasileiro pareciam estar mudando, havia uma preocupação de aparência 

mais democrática, apresentando termos e indícios que davam a entender que as ações 

desenvolvidas durante a CADES deveriam contribuir para a ampliação do sistema de ensino, 

bem como o seu alcance. Para atingir suas metas, algumas estratégias foram listadas no artigo 

3: 
a) promover a realização de cursos e estágios de especialização e aperfeiçoamento 
para professôres, técnicos e administradores de estabelecimentos de ensino 
secundário;  
b) conceder e incentivar a concessão de bôlsas de estudo a professôres secundários 
a fim de realizarem cursos ou estágios de especialização e aperfeiçoamento 
promovidos por outras entidades, no país ou no estrangeiro; 
c) colaborar com os estabelecimentos de ensino secundário, em fase de implantação 
ou reorganização, proporcionando-lhes a assistência de técnicos remunerados pela 
Campanha;  
d) promover estudos dos programas do curso secundário e dos métodos de ensino 
das várias disciplinas, a fim de melhor ajustar o ensino aos interêsses dos alunos e 
às condições e exigências do meio;  
e) elaborar e promover e elaboração de material didático, especialmente áudio-
visual, para as escolas secundárias;  
f) estudar e adotar providências destinadas à melhoria e ao barateamento do livro 
didático;  
g) organizar missões culturais, técnicas e pedagógicas, para dar assistência a 
estabelecimentos distantes dos grandes centros;  
h) elaborar e aplicar provas objetivas para avaliação do rendimento escolar;  
i) incentivar a criação e o desenvolvimento de serviços de orientação educacional 
nas escolas de ensino secundário;  
j) organizar e administrar plano de concessão de bôlsas de estudo a alunos bem 
dotados e de poucos recursos;  
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k) cooperar com os estabelecimentos de ensino secundário no estudo de projetos de 
prédios, instalações, oficinas escolares e laboratórios adaptados às diversas regiões 
do país, bem como de novos tipos de mobiliário escolar;  
l) realizar, diretamente e em cooperação com os órgãos técnicos federais, estaduais e 
municipais, levantamentos das necessidades e possibilidades das diversas regiões do 
país quanto à localização da escola secundária;  
m) divulgar atos, experiências e iniciativas julgadas de interêsse ao ensino 
secundário, bem como promover o intercâmbio entre escolas e educadores nacionais 
e estrangeiros66;  
n) promover o esclarecimento da opinião pública, quanto às vantagens 
asseguradas pela boa educação secundária. (BRASIL, 1953, grifo nosso). 

 

 A lista de quatorze itens era o prenúncio da quantidade de funções e de 

responsabilidades que esta campanha deveria abarcar. Era evidente que a campanha foi 

pensada para fazer o ensino secundário “funcionar” conforme o novo contexto em que o país 

estava inserido (enquanto uma nova legislação não o fizesse, visto que a lei de diretrizes e 

bases da educação ainda estava sendo discutida nos bastidores). Havia uma ênfase na 

formação dos profissionais, na metodologia de ensino, na troca de experiências, no acesso a 

materiais, na criação e desenvolvimento de serviços de Orientação Educacional, entre outros. 

O primeiro projeto realizado pela CADES foi o 1º Estágio de Inspetores na Diretoria do 

Ensino Secundário, o qual estava previsto para durar quatro semanas (a partir de janeiro de 

1954) contando com curso intensivo, estágios e palestras. Ao que indica, a descentralização 

do ensino seria o primeiro passo. Entre os temas debatidos estava o curso da professora Fany 

Malin Tchaicowsky67 denominado “Orientação educacional na escola secundária”, tornando-

se a primeira aparição do tema dentro da CADES (CADES, 1954, p. 43). 

 Alguns autores defendem a ideia de que as atividades realizadas pela CADES eram 

responsáveis por criar um novo modelo de professor secundário (MIRANDA, 2019; 

BARALDI; GAERTNER, 2012), concordamos com esse princípio, e também entendemos 

que ao preparar um novo modelo de professor, um novo modelo de aluno se configurava e 

consequentemente um novo cidadão brasileiro, apto a se “ajustar” nas necessidades de sua 

pátria. 

 Os textos publicados durante a CADES representavam uma possibilidade de atuação 

e liberdade dos professores e, nesta perspectiva, a Revista Escola Secundária se permitia fazer 

críticas aos professores que utilizavam a legislação como um pretexto para não desenvolver 

                                                           
66 Entre as formas de divulgação está a vasta publicação da CADES, como os manuais, as apostilas, os 
documentários, as coletâneas, as revistas, os cadernos, as noções, os anteprojetos e os roteiros. (MIRANDA, 
2019). Damos destaque, neste trabalho, à Revista Escola Secundária e aos Cadernos de Orientação Educacional. 
67 A professora Fany Tchaicowsky participou como autora de dois Cadernos de Orientação Educacional e um 
artigo sobre Orientação Educacional na Revista Escola Secundária. Ao longo da tese encontraremos mais 
informações sobre seu lugar de escrita, experiências e ideias. Em alguns momentos seu sobrenome está escrito 
com a grafia Tchaicowsky. 
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determinadas atividades. Em um texto de introdução da Revista Escola Secundária nº 6, a 

redação do periódico afirmava que: 

  
É imperativa a necessidade de permitir aos educadores nacionais maior liberdade de 
iniciativa e oportunidade de desenvolver maior senso de responsabilidade no 
desempenho de suas funções, de tão profundas conseqüências para os indivíduos e 
para a sociedade. Talvez o mais grave sintoma da crise que a educação atravessa é a 
abdicação generalizada dos educadores a tomar qualquer iniciativa no campo da 
educação; por tôda parte ouve-se o mesmo estribilho: “Isso seria excelente; mas 
nada se pode fazer; a lei manda... a lei estabelece... a lei não permite..., é a lei!”. 
Como se com leis e regulamentos pudessem assegurar-se a autenticidade da cultura 
e a eficácia da educação de um povo! (REDAÇÃO, 1958c, p. 3). 

 
 O próprio governo estava menosprezando a lei? Não é o que nos parece. A crítica é 

destinada aos professores que usavam a lei como uma desculpa para não ampliar a sua 

atuação. Para tanto a revista acabava reconhecendo que a legislação por si só não assegurava 

uma educação eficaz. O próprio governo admitia que a lei não fazia nada sozinha, e que ela 

não era um limitador da ação pedagógica. Essa estratégia era utilizada para influenciar os 

educadores que não concordavam com as leis educacionais? Indicava um discurso que tentava 

aproximar os educadores dos que participavam da CADES. 

 A Campanha foi descrita na Revista Escola Secundária nº 13 como um “divisor de 

águas entre o que existia e o que é hoje o ensino secundário brasileiro”68, alegando que a 

CADES “não nasceu de uma filosofia ou, sequer, com uma política administrativa ou 

educacional”, teria surgido para “atender urgentemente os problemas mais prementes que se 

via a braços a Diretoria do Ensino Secundário, tendo sido, nesse sentido, a primeira janela 

aberta para uma atuação do MEC no País.” (LIMA, 1960, p. 669). Na Revista Escola 

Secundária de número 18, esta representação foi reafirmada, no entanto, apesar de reconhecer 

a importância da CADES para o Ensino Secundário, o professor José Benedicto Pinto afirmou 

que para a “melhoria da escola secundária, é preciso ainda que esta sofra uma radical 

transformação para que possa atingir os seus mais lídimos objetivos: a formação integral do 

adolescente e sua preparação para a vida.” (PINTO, s/d, p. 7). O texto continua com a 

indicação das medidas que definiriam essa melhoria: mudança da mentalidade do professor, 

adaptação da escola à realidade do momento, melhoria da escola primária e melhoria 

                                                           
68 A RES nº 18 foi preparada no ano de 1963 e publicada posteriormente, sem uma data precisa em sua 
publicação. Mas provavelmente tenha sido distribuída entre de 1964 e 1965. 
69 A publicação é referente ao texto apresentado na Conferência Regional de Pesquisas Educacionais do Recife 
em 17 de outubro de 1959 pelo professor Lauro de Oliveira Lima. Lima nasceu em Limoeiro do Norte (Ceará) 
em 12 de abril de 1921, foi seminarista por cinco anos e atuou no magistério secundário. Em 1945 assumiu o 
cargo de Inspetor Federal de Ensino no MEC, trabalhando nele por 20 anos, dos quais, dez anos atuou como 
Inspetor Seccional do MEC no Ceará (SOUZA; LARA, 2013, p. 697). 
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financeira do professor. Desta forma, percebemos que mesmo dentro das publicações oficiais, 

havia representações diferentes do papel e da eficiência da campanha. 

 Este momento da CADES foi representado como um espaço de distribuição do poder 

horizontalmente, o governo abriria mão de um poder vertical (deficiente por não alcançar 

todos) e por meio de um “espírito de equipe” que permitiria uma “administração democrática 

da educação e dando a côr local às soluções dos problemas” (LIMA, 1960, p 10). Estaria o 

governo relegando conscientemente funções que centralizadas seriam muito desgastantes? Ou 

era uma forma de cooptar as pessoas da escola a trabalharem ao seu favor? Poderia ser uma 

mistura de ambos. 

 Lima (1960) apontou dois problemas do Ensino Secundário como mais urgentes: a 

inspeção federal e os cursos da CADES. Sobre a inspeção federal, o texto trouxe uma crítica 

ao modelo como ela era organizada. Enfatizou a importância de uma “Inspetoria Seccional” 

para desta forma evitar “o sistema puro papelório, onde as mais absurdas contrafações eram 

permitidas”, diminuindo assim “os falsos diretores, os falsos corpos docentes, os falsos 

inspetores, as visitas simuladas, as instalações falsamente descritas nos relatórios, aceitando-

se a realidade como se apresentasse em cada unidade escolar, para iniciar, dêsse ponto, uma 

recuperação real e honesta” (LIMA, 1960, p. 6). Era o próprio MEC, por meio das ações da 

CADES, admitindo que dados sobre o ensino no Brasil não correspondiam à realidade. Havia 

a esperança de que por meio das Inspetorias Seccionais pudesse ser realizado um trabalho 

com dados mais próximos da realidade, ou seja, descentralizando essa função, o governo 

poderia ter dados mais precisos. Apesar da justificativa, indagamos se essa descentralização 

ocorria somente pela eficiência de dados mais precisos ou se, também, havia uma influência 

gerada pelo fim do período ditatorial e pela abertura política. 

 Segundo Martins (2006), ao “inspetor regional competia fiscalizar e orientar o 

serviço dos inspetores, visitar os estabelecimentos da inspetoria regional, remeter relatórios 

sobre o serviço da inspetoria ao Departamento Nacional de Ensino, dentre outras atribuições.” 

(2006, p. 26). O artigo 13 do Decreto nº 40.050, de 29 de setembro de 1956 trazia uma 

extensa lista de competências das Inspetorias Seccionais: 
 
Art. 13. Compete à Inspetoria Seccional, na área sob sua jurisdição: 
I - Orientar e fiscalizar a aplicação da legislação do ensino secundário; 
II - organizar e manter atualizados os cadastros e registros, segundo o plano 
aprovado pela Diretoria do Ensino Secundário; 
III - realizar levantamentos e pesquisas necessárias a estudos de problemas 
peculiares ao ensino secundário; 
IV - promover reuniões dos inspetores em exercício para o exame de assuntos 
referentes à Inspeção e ao aperfeiçoamento do ensino; 
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V - promover reuniões de diretores, professôres, secretários, orientações 
educacionais em atividade na área de sua jurisdição, bem como de pais de alunos 
para análise dos trabalhos escolares e debates de problemas gerais de educação; 
VI - promover e incentivar o aperfeiçoamento dos métodos de ensino, a melhoria 
das instalações escolares, as atividades extracurriculares e de assistência ao 
estudante; 
VII - cumprir e fazer cumprir os regulamentos e instruções atinentes ao ensino 
secundário e, em particular: 
a) decidir os casos especiais de matrícula, transferência e frequência de alunos; 
b) decidir os casos de segunda chamada, épocas especiais, antecipação, 
adiantamento e revisão de provas; 
c) tomar as providências necessárias ao processamento dos exames previstos no art. 
91, da Lei Orgânica do Ensino Secundário nos estabelecimentos que a D.E.S.70 
autorizar a realizá-los; 
d) resolver os casos especiais referentes à adaptação de cursos, previstos na Lei nº 
1.821, de 13 de março de 1953; 
e) decidir os casos referentes ao complemento de cursos, previstos no parecer 529, 
de 1947 do Conselho Nacional de Educação; 
f) orientar os interessados e encaminhar à D.E.S. os casos de adaptação de cursos 
feitos no estrangeiro; 
g) proceder à retificação de nomes de alunos, salvo nos casos de alunos provenientes 
de estabelecimentos; 
h) orientar os interessados sôbre a preparação dos documentos e as condições 
necessárias à abertura de estabelecimentos, à autorização de funcionamento para o 
2º ciclo, bem como à transferência de sede, mudança de regime e desdobramento 
dos cursos; 
i) estudar e dar parecer sôbre os processos de verificação prévia de estabelecimento 
de 1º e 2º ciclos e sôbre os processos de equiparação e reconhecimento; 
j) proceder à revisão da ficha de classificação dos estabelecimentos; 
k) estudar e dar parecer sôbre as transferências de sede dos estabelecimentos, bem 
como sôbre o desdobramento de cursos e mudança de regime; 
l) proceder à inscrição de candidatos nos exames de suficiência para professôres e 
tomar as providências necessárias para que possam os inscritos realizar os exames 
na época e local fixados; 
m) estudar a documentação e dar parecer sôbre os pedidos de registro de professor 
de ensino secundário; 
n) estudar a documentação e dar parecer sôbre a habilitação de diretores e secretários 
de estabelecimentos de ensino secundário. (BRASIL, 1956b). 
 
 

 Para reforçar a ideia de que as Inspetorias Seccionais possuíam relativa liberdade de 

trabalho, Lima afirmou que a elas cabia: a) autorização para funcionamento de 

estabelecimentos novos; b) resolução de qualquer caso de vida escolar; c) verificação da 

validade de documentos para os cursos superiores; d) verificação das condições materiais dos 

estabelecimentos; e) vida funcional dos inspetores; f) utilização das verbas orçamentárias; 

organização do sistema de inspeção (LIMA, 1960, p. 7). A fala de Lima também reforçou que 

a CADES teria como princípio alcançar e atender melhor todas as regiões do Brasil. 

Concernente a isso: 
 
Para realizar seus objetivos a CADES firmou convênios com entidades públicas e 
privadas, patrocinando jornadas pedagógicas e cursos de aperfeiçoamento para 
professores principalmente no interior dos estados brasileiros promovidos pelas 

                                                           
70 Diretoria do Ensino Secundário. 
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Inspetorias Seccionais. Nesse trabalho destacou-se a Inspetoria Seccional de 
Fortaleza, dirigida por Lauro de Oliveira Lima, que criou textos transformados em 
instrumentos de trabalho nos vários seminários que dirigiu no interior do Ceará, mas 
também em Manaus, Belém, Paraíba, Recife, Pernambuco, Juiz de Fora, Londrina, 
Vitória e até Brasília. Esses textos transformaram-se em livro, considerado pelo 
próprio autor um guia prático para os educadores empenhados na renovação 
pedagógica da escola secundária brasileira. (NUNES, 2000, p. 49). 

  

 Os cursos da CADES foram apresentados como segundo problema do Ensino 

Secundário a ser resolvido. Os cursos preparatórios para os exames de suficiência foram 

chamados por Lima como “verdadeiras faculdades de Filosofia em miniatura” e nestes o 

professor era aconselhado a prestar o exame se estivesse “realmente habilitado para o 

magistério”. Ou seja, nem todos os que faziam o curso prestavam o exame, alguns faziam dois 

ou três antes da prova. Os cursos eram realizados dentro de um mês, com 8 a 10 horas de 

atividades por dia, se tornando um intensivo em que os “velhos professores” que lecionavam 

sem registro “traziam o tirocínio de longa prática escolar, cotejando-a com as formas 

propostas pelos professôres ministradores do curso” (LIMA, 1960, p. 7). 

 Conforme Miranda (2019), até 1955 os cursos ofertados pela CADES estavam 

centralizados na região sudeste (como por exemplo, nas cidades de Juiz de Fora, Nova 

Friburgo, São José dos Campos e Rio de Janeiro), a partir de 1956, quando Gildásio Amado71 

assumiu a direção do Ensino Secundário (substituindo Armando Hildebrand), a campanha 

passou a ter uma atuação mais nacional, procurando atingir outras cidades do interior do país 

(MIRANDA, 2019, p. 77). Amado realizou viagens ao exterior e contribuiu para a “circulação 

em território brasileiro das experiências desenvolvidas na inovação francesa” (CHAVES 

JUNIOR, 2018, p. 93). “Vale lembrar que a discrepância entre formação (medicina) e atuação 

profissional (magistério) encontra explicação no fato de não existir naquela época curso 

específico para a formação de professor de ensino secundário. Assim, o recrutamento se fazia 

entre advogados, médicos, engenheiros, padres e ex-seminaristas” (PINTO, 2002, p. 414). 

 Entre 7 e 31 de janeiro de 1958 foram ofertados cursos em 18 cidades brasileiras. A 

Revista Escola Secundária do mesmo ano publicou uma tabela sobre dados recebidos via 

comunicação telegráfica. Seguem informações abaixo: 

 

 
                                                           
71 Sergipano, nasceu em 30 de agosto de 1906. Ao mudar para o Rio de Janeiro, ao contrário de seus irmãos que 
estavam na área do direito, optou pela Medicina, porém a carreira do magistério veio antes da obtenção do 
diploma. Em 1926 começou a lecionar no Colégio Pedro II externato ensinando inglês e posteriormente História 
Universal. Foi membro e presidente da Comissão Nacional do Livro Didático – 1947 a 1955 – em 1956 assumiu 
o cargo de diretor do Ensino Secundário e em 1968 integrou a Equipe de Planejamento do Ensino Médio da 
Diretoria do Ensino Secundário (BARRETO; THOMAZ, 2012, p. 266). 
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TABELA 1 – CURSOS DE ORIENTAÇÃO – CADES – 1958. 

 
Fonte: Redação (1958a, p. 126). 

  

 Os dados não são precisos (a própria revista admite), mas nos dão uma dimensão da 

cobertura realizada por esses cursos, que tinham o objetivo de preparar os professores para um 

exame. Precisamos lembrar que na década de 1950 havia a compreensão de que a educação 

tinha o papel fundamental para ajudar o país a alcançar um desenvolvimento econômico e 

social. “Em outras palavras, foi sendo consolidado o entendimento de que a escolarização, 

naquele contexto de ‘industrialização, urbanização e modernização social’, seria protagonista 

na formação de indivíduos capacitados para se integrarem à sociedade industrial, urbana, 

moderna e democrática em construção.” (CHAVES JUNIOR, 2016, p. 522). Neste sentido, 

vemos um esforço de adequação em relação ao professor, que também precisava ser 

capacitado e legitimado para ocupar seu cargo e cumprir parte da sua função social. Assim, a 

expansão do ensino secundário e a formação de professores faziam parte desse plano 

nacional. 

 Completando as informações da tabela anterior, a próxima revista publicada trouxe um 

complemento sobre os cursos, listando os números referentes aos candidatos inscritos e 

aprovados que, em seguida, passaram pelo exame de suficiência. 
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TABELA 2 – EXAMES DE SUFICIÊNCIA – CADES - 1958 

 

Fonte: Redação (1958b, p. 123). 

 

 Os dados revelam que menos da metade dos participantes dos cursos optaram (ou 

foram orientados) por fazer o exame de suficiência, e destes, nem todos passaram. Em 1960, 

por exemplo, mais de dois mil professores de nível médio realizaram cursos de orientação, 

nas últimas férias72, nas cidades sedes de: Belém, Teresina, Fortaleza, Crato, Garanhuns, 

                                                           
72 Acredita-se que os cursos aconteciam em períodos de férias (início ou metade do ano) para facilitar a 
participação de um número maior de candidatos. O projeto 2-53 da CADES previa que se “o Ministério da 
Educação e Cultura conseguir um plano que lhe permita, nos períodos de férias escolares, orientar anualmente 
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Salvador, Belo Horizonte, Lavras, Guarupé, São Carlos, Araçatuba, Taubaté, Goiânia, 

Curitiba e Londrina. Foram “mestres” das próprias cidades e especialistas enviados da capital 

que ministraram os cursos. Segundo informações, no ano anterior, 3000 professores teriam 

feito os cursos e cerca de 1300 foram aprovados em exames de suficiência.73 A cada ano o 

número de cidades atendidas aumentava, em 1967 foram 43.74  

 Em 1962, D. Cândido Padim75 dirigiu-se à Comissão de Ensino Primário e Médio para 

solicitar que fosse estendida aos orientadores educacionais a possibilidade de realizar exames 

de suficiência concedida aos demais professores. Como argumentos, o relator do parecer 

afirma que a medida deveria considerar: a importância da OE mediante a Lei 4024; a 

exigência de cursos especializados conforme Portaria Ministerial nº 105; que esses cursos nas 

Faculdades de Filosofia eram recentes; que o número de diplomados era insuficiente; “que há 

toda conveniência em que a instituição da orientação educativa e profissional não permaneça 

apenas como letra morta da lei, mas se traduza em prática efetiva em todos os 

estabelecimentos de ensino médio”; que existia o risco de serviços de fachada; “que, se isso 

ocorre com matérias de formação intelectual, com muito mais razão deve aplicar-se a uma 

atividade essencialmente formativa, como a orientação educacional e profissional”; entre 

outras justificativas (PADIM, 1962a, p. 158-159). O parecer aponta para uma preocupação em 

formar orientadores educacionais por outros meios, além dos cursos de especialização. 

Indicando que ainda existia uma demanda a ser atendida. Não tivemos acesso a documentos 

que relatem se esta solicitação foi aceita pelo MEC. 

 Formar professores por meio de cursos, simpósios, seminários, publicar materiais, 

oferecer bolsas, entre outros, gerava despesas. Uma campanha tão audaciosa requeria 

recursos, e quem iria financiá-los? Em conformidade com o artigo 5 do Decreto-Lei nº 

34.638/1953, haveria um fundo especial de custeio constituído por “contribuições de 

entidades públicas e privadas; b) donativos, contribuições e legados de particulares; c) 

contribuições que forem previstas nos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e de 

entidades paraestatais e sociedade de economia mista;  d) renda eventual do patrimônio da 

Campanha” (BRASIL, 1953). A Campanha poderia firmar convênios com entidades públicas 

e privadas para realizar programas. O Jornal Diário de Notícias (RJ) divulgou que o 
                                                                                                                                                                                     
mil candidatos, com um aproveitamento de 70%, o problema caminhará para uma solução” (CADES, 1954, p. 
45-46). Meta que estava sendo cumprida, conforme as fontes analisadas no corpo do texto desta tese. 

73 DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Cidades do Interior Sedes de Cursos para Mestres. Rio de Janeiro: 4 de março de 
1960, p. 11, c. 3. Além disso, a reportagem trazia a informação de que estaria programada para julho a realização 
dos cursos em outras cidades que não haviam sido contempladas.  
74 Miranda (2019) realiza um levantamento mais amplo de dados sobre alguns números da CADES, incluindo os 
cursos.  
75 Ver quadro 7. 
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presidente Café Filho teria aprovado um “plano de aplicação de recursos orçamentários 

consignados ao Ministério da Educação, oriundos da taxa de educação e saúde”, em um total 

de 27 milhões de cruzeiros que seriam destinados à campanha de forma “objetiva, simples e 

positiva”, ao adquirir 100 pequenos laboratórios, custeio de cursos de orientação e 

aperfeiçoamento para cerca de 1120 professoras, cursos para professores de física, química, 

trabalhos manuais, cursos e estágio para inspetores, cursos para secretários, auxílio ao ensino 

profissional, para atividades culturais, “programa de assistência técnica e financeira para 

melhoria de condições econômico-sociais da vida rural no Nordeste”, bolsas de estudo, 

cooperação com instituições particulares e benefícios a estudantes como alimentação, 

habitação, livros, entre outros (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1955, p. 12). 

 Lima (1960) afirmou que qualquer “estudioso do problema da educação sabe que um 

sistema educacional ou é caro ou não tem valor atuante na sociedade” (LIMA, 1960, p. 10). 

Para ele o Fundo Nacional do Ensino Médio era destinado a três setores principais: “a) bôlsas 

de estudo para os alunos bem dotados e economicamente deficitários; b) suplementação para 

o salário de professôres, sem sobrecarregar as famílias com aumento de anuidades”; auxílio 

aos estabelecimentos para “refazer o equilíbrio orçamentário, mantendo uma quota fixa para 

as despesas com professôres, administração e pessoal técnico e material didático;”; e 

“empréstimos para a construção e equipamento, reembolsáveis em dez anos através de bôlsas 

de estudo” (LIMA, 1960, p. 10). 

 Sobre os “novos rumos” da CADES (a partir de 1960) estavam os Cursos de 

Aperfeiçoamento e Colégio Experimental76; Cursos de Secretários, Jornadas de Diretores e 

Encontro de Professores; Classes Experimentais; Convênios de Inspeção77; Inspeção 

Volante78; e a Orientação Educacional. Segundo Lima, na época, apenas 36 escolas de todo o 

país tentaram a experiência das Classes Experimentais, o que revelava que não estavam 

“maduros para uma ampla liberdade de educação” (LIMA, 1960, p. 8). As classes 

experimentais teriam por finalidade “ensaiar novos currículos e processos escolares dando 

assim maior flexibilidade ao trabalho escolar”, e para isso, ela tinha uma redução do número 

de alunos para 25 por classe, com mais reuniões com os professores e métodos diferenciados 

                                                           
76 Os Cursos de Aperfeiçoamento eram realizados, geralmente em julho, destinado a professores que já possuíam 
registro, num formato semelhante aos cursos preparatórios para os exames de suficiência. O Colégio de Nova 
Friburgo, da fundação Getúlio Vargas era um exemplo de Colégio Experimental. (LIMA, 1960, p. 8) 
77 Delegava ao diretor do estabelecimento “total autonomia e competência para validar todos os atos escolares” 
(LIMA, 1960, p. 8), essa estratégia do governo oferecia uma autonomia relativa para centenas de escolas no país, 
apresentando-se como um espaço de liberdade e, quem dera de táticas por parte dos estabelecimentos ao 
realizarem suas ações cotidianas. 
78 Locais aonde somente o telégrafo ou o correio chegavam passariam a ser atendidos por um inspetor e um 
educador que levariam uma “palavra de estímulo e orientação” (LIMA, 1960, p. 9). 
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(BUSSINGER, 1960, p. 10). Para Chaves Junior, “a iniciativa das Classes Experimentais 

contribuiu essencialmente com questões de ordem metodológica, ao estimular as próprias 

instituições de ensino a formularem seus planos” e desta forma “[...] teriam estimulado um 

processo ativo e criativo de formulação de propostas, tendo como referências propostas 

congêneres realizadas em diferentes instituições de ensino, promovendo intercâmbio de 

experiências e que, ainda não suficientemente exploradas pela historiografia educacional, se 

configuram como um campo profícuo de investigações.” (CHAVES JUNIOR, 2017, p. 26). 

Conforme Loffredi, em  
 
[...] 1958 o Ministério da Educação, através da CADES incentivou a criação dessas 
classes que seriam experiências inovadoras a serem realizadas por cada escola, 
desde que seus planos fossem aprovados pelo MEC. Em 1959 foram permitidas 
quatro experiências: Colégio de Aplicação da UFRJ, Colégio Brasileiro de Almeida 
(particular), Colégio Pedro II e Colégio Nova Friburgo. A exigência era a existência 
de um Serviço de Orientação Educacional já instalado e vivenciado. (vide Revista 
Escola Secundária nº 12, onde o plano de trabalho dessas classes é descrito). Era 
designado pela CADES um professor da Faculdade de Educação UFRJ para 
apresentar relatórios críticos sobre as experiências. No caso do CAP/UFRJ foi 
designado o Prof. José de Farias Góes, professor catedrático de Biologia da 
Faculdade de Educação da UFRJ. (LOFFREDI, 2019).  
 
 

 A RBEP também trouxe a informação de que as classes experimentais só poderiam 

funcionar em estabelecimentos que mantivessem Orientação Educacional (REDAÇÃO RBEP, 

1958, p. 83). Sobre a Orientação Educacional, Lima relatou que  
 

Se há uma característica fundamental de cada administração, pode-se dizer que a da 
atual é o impulso extraordinário dado à Orientação Educacional no país, 
principalmente através dos “symposia” de São Paulo e de Pôrto Alegre, onde foram 
reunidos pela CADES, quase um milhar de educadores. Apesar de, desde 1942, 
prever a Lei Orgânica a existência da Orientação Educacional nos estabelecimentos 
secundários, nenhum passo havia dado até então a Diretoria do Ensino Secundário 
para efetivar esta medida. A CADES, como impulso final, está financiando os 
cursos de Orientação Educacional das faculdades de Filosofia e distribuindo bôlsas 
de estudo nos Estados em que as faculdades não criaram os cursos, como aconteceu 
no Ceará. Infelizmente, nossa terra o Ceará, é uma das mais atrasadas do país neste 
setor, podendo-se dizer que, excluindo a classe experimental, a Escola Industrial, a 
Escola Preparatória de Fortaleza e a Escola de Aprendizes Marinheiros, não há 
Orientação Educacional no Ceará. (LIMA, 1960, p. 8). 

  

 O professor Lauro de Oliveira Lima79, da Inspetoria Seccional de Fortaleza, escreveu 

sobre as metas de aperfeiçoamento para as escolas secundárias do Ceará. De uma longa lista 

de 86 metas, a primeira era instalar a Orientação Educacional nos estabelecimentos de ensino, 

conforme meta reforçada por Gildásio Amado (LIMA, 1959, p. 14). Em entrevista concedida 

a Luiza Santos Pontello, Ana Elizabeth Santos de Oliveira, relembrou que sua mãe Maria 
                                                           
79 Para saber mais sobre o professor Lauro de Oliveira Lima e a CADES no Ceará ver Pontello (2020). 



97 
 

Elisabeth Santos de Oliveira Lima (esposa de Lauro Oliveira Lima) fez faculdade, cursou 

Orientação Educacional e fez mestrado, assim, a OE era um tema presente em seu lar 

(PONTELLO, 2020, p. 292).  Trazer a Orientação Educacional no topo da lista pode indicar o 

nível de prioridade dada a essa função. Nitidamente a OE era um tema recorrente nas falas 

dos representantes da CADES. Apesar da Lei Orgânica do Ensino Secundário não utilizar o 

termo “obrigatório”, a Revista Escola Secundária nº 6 dizia que a Diretoria do Ensino 

Secundário tinha a iniciativa de implantar definitivamente a Orientação Educacional nas 

escolas secundárias (a redação da revista afirmava que a OE era prevista como obrigatória 

pelo artigo 80 da Lei Orgânica do Ensino Secundário). A apropriação dessa Lei foi utilizada 

de forma estratégica para legitimar os esforços de implantação da OE nas escolas secundárias. 

Neste sentido, 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). 

 Ao realizar os cursos, formar e divulgar a bibliografia, conhecer técnicas de trabalho, 

implantar serviços de Orientação Educacional na Escola e o registro de orientadores 

(conforme a Portaria 105) estas seriam “medidas oportunas que certamente garantirão o 

sucesso dessa campanha, em que estão empenhadas a Diretoria do Ensino Secundário e a 

CADES”80. Prosseguindo na valorização da OE, o texto defendia que a criação dos serviços 

de Orientação Educacional nas escolas traria “‘um novo sentido’ de vida, restabelecendo-lhe a 

função precípua de agência educativa da juventude brasileira, assegurando-lhe as condições 

de uma autêntica formação de personalidade e aproveitamento de suas reais capacidades” 

(REDAÇÃO, 1958c, p. 5).   

 Pinto (2008) afirma que a ênfase dada à OE se justificava “pelas modificações 

ocorridas na sociedade brasileira, que vinham desarticulando as instituições sociais mais 

diretamente vinculadas ao processo educativo (família, escola, Igreja e meios de 

comunicação)”, e também pelas “crescentes dificuldades financeiras que afetavam a família, 

exigindo que as mulheres se inserissem no mercado de trabalho, estavam transferindo muitas 

das suas atribuições educativas para a escola” (2008, p. 166). Ou seja, as transformações 

econômicas, sociais e familiares teriam influência na valorização da Orientação Educacional 

                                                           
80 Henri Chabassus relata que cursos de Orientação Educacional foram instalados em algumas Faculdades depois 
da Portaria nº 105 de 12/03/1959 e de estudos em forma de Simpósios e Seminários, que foram promovidos pela 
CADES (CHABASSUS, 1976, p. 69). Esse tipo de referência demonstra como as ações da CADES alcançavam 
os lugares de práticas educacionais. 
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dentro da CADES81. Essa ênfase na OE pôde ser notada na realização de três simpósios, além 

de seminários, encontros, semanas de Orientação Educacional, cursos radiofônicos, e 

publicações exclusivas do tema e artigos presentes em outros impressos como, por exemplo, a 

Revista Escola Secundária. Segundo Loffredi a CADES deu destaque à OE e financiou a 

viagem de “três orientadores para estágio no Centre Internacional d’ Etudes Pedagogiques. 

Nos Cursos para Exame de Suficiência dos Professores de Ensino Secundário, por ela 

promovidos, incluía carga horária de 20 horas em que um orientador educacional apresentava 

o papel do S.O.E. na escola” (LOFFREDI, 2019). 

 As ações desenvolvidas dentro da CADES tiveram um papel importante na história 

da Orientação Educacional no Brasil, primordialmente do Ensino Secundário. Ao menos, 

nesta campanha, a Orientação Educacional parece ter uma relação direta com o 

aperfeiçoamento do ensino secundário. As publicações indicavam a importância de formar e 

capacitar os novos e antigos orientadores educacionais. Ao cumprir (parcialmente?) a missão 

que se propôs, esta campanha teve um fim. Sobre o período de atuação da CADES, Pinto 

(2008) propõe a seguinte classificação: 1953-1956 (do anúncio à implantação), 1956-1963 

(período de consolidação e expansão), 1963-1964 (renovação administrativo-pedagógica) e 

1964-1970 (declínio e desaparecimento). Masson (1993) aponta para outra divisão na qual a 

CADES pode ser compreendida em: criação e organização (1953/1957); consolidação e 

expansão (1957-1963); e tentativa de renovação da orientação pedagógica (1963-1964); e 

declínio e desaparecimento (1964-1968). No entanto, outros estudos, como Pinto (2008) e 

Baraldi (2003), indicam o final da Campanha relacionado com a promulgação da Lei 5692/71 

e a oferta de licenciaturas plenas e curtas. 

 Concordamos com a divisão realizada por Pinto (2008) por entender que o período 

de 1963 e 1964 foi uma tentativa de renovação pedagógica e administrativa e que, apesar de 

não possuir tantas publicações, a CADES continuava presente em cursos e eventos (menos 

frequentes) até o início de 1970. Porém, se olharmos de maneira mais ampla, desde 1957, com 

os eventos e publicações oficiais, a Campanha estava expandindo e concomitantemente 

investindo na renovação pedagógica. 

 Conforme levantamento de Miranda (2019), após a implantação da ditadura civil-

militar, em 1964, houve uma redução na divulgação da Campanha, bem como a extinção da 

                                                           
81 Além disso, complementamos que a OE serviria como apoio aos professores. De que maneira? A sociedade 
passava por mudanças e os professores ainda precisavam cumprir o seu papel de “transmissor do conhecimento”, 
por isso, seria o serviço de Orientação Educacional que faria o “ajuste” dos alunos, para que em sala de aula eles 
rendessem o esperado como discentes, sem dar “trabalho” para os professores. Esses aspectos foram abordados 
com mais atenção nos próximos capítulos. 
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Revista Escola Secundária (podemos acrescentar que temos informações sobre novos 

Simpósios de Orientação Educacional). Isto não significa que a Campanha havia acabado, 

pois cursos, seminários e outras atividades ainda estavam acontecendo. Segundo a autora, em 

1971 a imprensa divulgou cursos associados a CADES, mas em determinados momentos eles 

aparecem como “os antigos cursos da Cades” e em 1972 o jornal Diário de Notícias teria 

divulgado a notícia de que os cursos da CADES estavam suspensos (MIRANDA, 2019, p. 

216).  

 Na tentativa de descobrir a data e os motivos de encerramentos da CADES, 

indagamos a professora Lais Esteves Loffredi, mas suas memórias estão voltadas mais para as 

ações da Campanha do que para seu encerramento. Ela comentou 
 
Não sei dizer quando e porquê encerradas as atividades de CADES. No entanto 
quero ressaltar o trabalho por ela desenvolvido, sob a chefia do Prof. José Carlos de 
Mello e Souza e sua secretária executiva Profª. Ana Augusta Drumond. O objetivo 
central da CADES – desenvolvimento do ensino secundário, teve seu ponto alto na 
formação de professores que não tinham licenciatura, nas cidades do interior do 
Brasil sem Faculdades de Educação. Promoveram cursos, durante as férias, nos 
meses de janeiro e fevereiro, em tempo integral, oito horas diárias: quatro de 
Didática Geral e quatro de Didática Especial de disciplinas como se fosse um curso 
intensivo de uma Faculdade de Educação.  
Ao final, os professores prestavam um exame e, se aprovados, recebiam um 
Certificado de Suficiência, que substituía a licenciatura. Considero uma das 
iniciativas mais importantes do Ministério da Educação. (LOFFREDI, 2019). 
 
  

 Não há uma definição exata do fim da campanha, Baraldi & Gaertner afirmam que a 

CADES passou por um processo de “inanição”, o que seria de se esperar de uma campanha 

que teria um objetivo determinado. As autoras concluem dizendo que o “golpe de 

misericórdia” foi a Lei nº 5.692 de 1971 ao trazer as licenciaturas plenas e curtas (2010, p. 4). 

Para Pinto 
  

[...] a Reforma Administrativa do MEC, implementada pelos decretos nº 66.296, de 
3 de março de 1970, que previa a estrutura básica do Ministério da Educação e 
Cultura, e nº 66.967, de 27 de julho de 1970, que dispôs sobre a organização 
administrativa do citado Ministério, previram: (1) a existência de mecanismos 
especiais de natureza transitória como comissões, grupos de trabalho, 
campanhas82, programas e similares; (2) a extinção da Diretoria de Ensino 
Secundário; e (3) a manutenção dos seguintes órgãos autônomos: Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos (INEP); Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES); e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). 
Não sabemos as razões que determinaram a extinção da CADES. Podemos, no 
entanto, levantar algumas hipóteses. 

                                                           
82 Relembrando que a CADES não foi a única Campanha, apontamos anteriormente a Campanha do Livro 
Didático e Manuais de Ensino (Caldeme), a Campanha de Levantamentos e Inquéritos para o Ensino Médio e 
Elementar (Cileme) entre outras. 
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A primeira hipótese é que, por ser uma campanha, a CADES deveria ser efêmera. 
Essa hipótese é reforçada por Carvalho (1996)83 que considera normal que uma 
campanha exista por algum tempo e depois desapareça: “a CADES foi só uma 
campanha que enquanto houver necessidade vai durar e depois se extinguirá”. 
A segunda hipótese complementa a primeira e aponta na direção de que a Campanha 
tenha sido extinta em decorrência da expansão do ensino superior a partir de meados 
da década de 60. (PINTO, 2000, p. 7-8). 

  

 A década de 1950 iniciou uma era de campanhas no Brasil. Entre as definições desta 

palavra, podemos encontrar: “Série de determinadas operações ou esforços sistemáticos 

enviados para a obtenção de um resultado específico” ou “Série de operações militares 

levadas a efeito, em um certo local e em tempo determinado, comumente empreendidas em 

períodos de guerra; expedição militar”84. Analisando sob este olhar, podemos pensar que as 

políticas públicas do período eram realizadas por meio das campanhas, de caráter transitório, 

por ter um “inimigo” a ser derrotado (falta de livros didáticos, analfabetismo, ausência de 

professores formados, entre outros). Ao superar o problema, uma campanha poderia ser 

encerrada, e no caso da CADES, se o empecilho era a falta de professores formados, por meio 

dos exames de suficiência e o aumento de curso de licenciaturas nos anos de 1960 e 1970, não 

havia mais motivos para a campanha continuar, pois ela teria exercido sua função provisória. 

 Além disso, uma conjunção de fatores encaminhou para o final da Campanha: sua 

natureza temporária, um novo sistema de governo e uma nova legislação contribuíram para 

seu encerramento. Seu desaparecimento não significa que ela deixou de ser importante, mas 

que provavelmente teria cumprido seus propósitos ou que não representasse o novo momento 

histórico que o Brasil estava entrando. Por isso, entendemos que concomitantemente à 

promulgação da Lei 5692/71, a CADES teve seus projetos encerrados, visto que a educação 

brasileira e, principalmente a formação de professores, passava por um novo contexto 

histórico, político e social. 

 Ao aproximar as análises sobre a CADES com os estudos de outras campanhas do 

período, podemos perceber que, num aspecto amplo, as políticas educacionais do período 

procuravam cooperar com o plano nacional de desenvolvimentismo. Por vezes o termo 

“ajustamento” aparece como aliado do desenvolvimento rápido e eficaz do país, que estava 

passando pela abertura democrática (SOUZA; DANIEL, 2017). Formar e capacitar 

professores era parte desse propósito e, assim, a CADES também fazia parte desse plano. 

Mais especificamente, as publicações sobre a Orientação Educacional corroboravam com esse 

                                                           
83 CARVALHO, Eulina Fontoura de. Entrevista. Rio de Janeiro: UFRJ/FE/PROEDES, 1996. 
84 Definição do Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis. Disponível em: 
 https://michaelis.uol.com.br/busca?id=yD2d Acesso em 31/10/2021. 
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pensamento de “ajustamento” de alunos, professores, família, orientadores, diretores, com o 

intuito de cooperar com a sociedade, como veremos com mais detalhes na continuação desta 

tese. No entanto, ponderamos que, embora houvesse uma intencionalidade dos autores da 

CADES ao circularem seus textos, esses estavam sujeitos as leituras dos professores, 

orientadores e diretores, e assim, as “(...) práticas que deles se apoderam são sempre criadoras 

de usos ou de representações que não são de forma alguma redutíveis a vontade dos 

produtores de discursos e de normas.” (CHARTIER, 1998, p. 136). Ainda que as publicações 

da CADES se configurassem como um local de poder, que visava criar um controle ou, pelo 

menos, gerar uma representação da função do orientador educacional, a leitura desse material 

dava abertura para apropriações singulares e leituras criadoras. 

 Ainda há muito para se conhecer sobre a CADES, e por esse fato compreendemos 

este tópico como panorâmico, pois essa campanha possui um corpo documental vasto e seria 

pretensão de nossa parte, achar que daríamos conta de apresentar a sua totalidade neste texto – 

que afinal não possui esse propósito. O que procuramos nas atividades e publicações da 

CADES é a presença da Orientação Educacional, e concluímos que ela era frequente em 

discursos, eventos e publicações, aliás, grande parte da produção da Campanha enfatizou a 

OE. Assim, a seguir, vamos conhecer algumas publicações da CADES, realçando publicações 

exclusivas sobre o tema: os Cadernos de Orientação Educacional, bem como os artigos da 

Revista Escola Secundária, que tiveram a OE como tema. 

 

1.2.1 As publicações: publicações do governo federal sobre a Orientação Educacional 

  
A imprensa é, provavelmente, o local que facilita um melhor conhecimento das 
realidades educativas, uma vez que aqui se manifestam, de um ou de outro modo, o 
conjunto dos problemas desta área. É difícil imaginar um meio mais útil para 
compreender as relações entre teoria e prática, entre os projetos e as realidades, entre 
a tradição e a inovação,... São as características próprias da imprensa (a 
proximidades em relação ao acontecimento, o caráter fulgaz e polêmico, a vontade 
de intervir na realidade) que lhe conferem este estatuto único e insubstituível como 
fonte para o estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia. (NÓVOA, 
2002, p. 31). 

  

 Qualquer historiador à procura desse tema irá se alegrar imensamente com os 

inúmeros indícios que o MEC deixou sobre a OE. Este Ministério utilizou diferentes meios 

para difundir e reforçar suas estratégias e representações sobre a Orientação Educacional no 
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Brasil. A legislação formalizou algo que o governo queria impor ou simplesmente colocou no 

papel práticas que eram exercidas no dia a dia de algumas escolas. Como defende Faria Filho 
 

[...] a tese de que produzir a legislação como corpus documental significa enfocá-la 
em suas várias dimensões. Isso permitiria um triplo movimento: inicialmente, uma 
crítica às concepções mecanicistas da legislação, que, grosso modo, a entende como 
campo de expressão e imposição, única e exclusivamente, dos interesses das classes 
dominantes; em seguida, creio que permitiria surpreender a legislação naquilo, que 
me parece, ela tem de mais fascinante: a sua dinamicidade; e, finalmente, abriria 
mais uma possibilidade de interrelacionar, no campo educativo, várias dimensões do 
fazer pedagógico, às quais, atravessadas pela legislação, vão desde a política 
educacional até as práticas da sala de aula. (FARIA FILHO, 1998, p. 98-99). 

   

 A legislação carregava o caráter oficial do governo, contudo, há várias outras pistas 

presentes em fontes oficiais, como por exemplo, as publicações da Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, os pronunciamentos de ministros, diretores e professores, ou ainda os 

impressos elaborados especificamente pela equipe da CADES.  

 Quando do surgimento da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário (CADES), como dito anteriormente, muitos cursos foram dirigidos para 

professores que não possuíam uma habilitação legal, no intuito de regulamentar e 

institucionalizar as ações e os profissionais do Ensino Secundário. Para Miranda (2019), a 

década de 1940 apresentou várias publicações sobre educação, no entanto, sentia-se uma 

carência de materiais específicos para a formação de professores. Devido à Segunda Guerra 

Mundial, a indústria de livros sofreu com a falta de matéria-prima e por esse motivo, no início 

dos anos de 1950, o Brasil possuía menos editoras do que no ano de 1936. Segundo a autora, 

essa situação mudaria no governo de Juscelino Kubitschek, “quando houve grande incentivo 

ao setor editorial, que, à época, cresceu cerca de 150%. Também nesse período o processo de 

impressão modernizou-se ainda mais, permitindo alterações significativas quanto ao aspecto 

gráfico dos livros, de modo que, na década de 1960, reanimou-se vivamente o mercado 

editorial.” (MIRANDA, 2019, p. 154-155). A partir dessa década, houve um aumento da 

quantidade de livros com o foco voltado para os métodos didáticos.  

 Ao analisar artigos sobre o ensino secundário, publicados na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos durante a década de 1950, Braghini e Bontempi Junior (2012) 

realizaram o levantamento dos principais temas que se repetiam nos discursos presente no 

periódico, entre eles: “desenvolvimento”, “democracia” e “liberdade”. Segundo os autores, os 

“artigos publicados na década de 1950 ressaltam o aparente consenso entre os colaboradores 

da RBEP em torno da ideia de que o mundo vinha sendo regido por ‘novos imperativos’ 

culturais, que a escola deveria adotar a fim de poder operar segundo uma nova concepção de 
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ensino.” (BRAGHINI; BONTEMPI JUNIOR, 2012, p. 245). Ademais, a Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia fizeram-se mais presentes nas discussões da reforma do ensino 

secundário, “conferindo bases científicas a teses, organizando racionalmente as necessidades 

físico-estruturais ou intelectual-filosóficas da escola moderna, demonstrando os benefícios da 

aplicação de suas metodologias para o assessoramento funcional da educação.” (BRAGHINI; 

BONTEMPI JUNIOR, 2012, p. 257).  

 Neste cenário, as publicações da CADES também visavam à formação de 

professores. Entre as obras produzidas durante a CADES estavam livros de Didática Especial, 

Anteprojetos, Apostilas, Documentários, Manuais, Roteiros, Monografias, Revistas e 

Cadernos. Esse material traz informações gerais sobre o Ensino Secundário, sobre as leis ou 

sobre a didática, e encaminhamento de disciplinas específicas (MIRANDA, 2019; BARALDI; 

GAERTNER, 2012; PINTO, 2008). Presumivelmente, as publicações sobre a Orientação 

Educacional caminhavam neste mesmo fluxo de pensamento, ao abrir as portas para estudos 

da Psicologia, formação de professores, procura de base científica, busca por uma escola 

moderna, entre outros intentos. Ou seja, o que estudamos sobre a OE não se restringe ao seu 

próprio universo, antes, faz parte de um pensamento educacional maior do período em que 

estava inserida. 

  Como forma de organização e delimitação, optamos por evidenciar as nossas 

análises em duas fontes principais (Revista Escola Secundária e Cadernos de Orientação 

Educacional), mas não ao ponto de estancar nosso olhar, que está aberto para outras 

possibilidades, como os documentários dos Simpósios de Orientação Educacional. 

 

 

1.2.1.1 Documentários dos Simpósios de Orientação Educacional 

 

 

 Como nosso foco é a Orientação Educacional, optamos por privilegiar as publicações 

que fizeram referência ao tema. Entre essas publicações encontramos o registro dos Simpósios 

de Orientação Educacional. 

 

 

 

 

 



104 
 

FIGURA 4 – CAPA DO DOCUMENTÁRIO DO II SIMPÓSIO DE ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL. 

 

Digitalização realizada pela autora a partir de CADES (1960a). 

 

 Durante a CADES ocorreram três Simpósios de Orientação Educacional.85 Os dois 

primeiros foram publicados de maneira muito similar: na íntegra. O material do I Simpósio 

foi publicado e denominado de documentário (uma espécie de registro e relatório), no qual o 

coordenador de cursos da CADES, José Carlos de Mello e Souza86, apresentava os resultados 

do evento para o diretor do Ensino Secundário, Gildásio Amado. Logo após a contracapa, 

Amado evidenciou que tinha a “satisfação de apresentar a V. S. o relatório de trabalhos do 1º 

Simpósio de Orientação Educacional realizado na cidade de São Paulo de 8 a 13 de julho de 

1957” (CADES, 1957, p. 3). O material foi produzido pela Gráfica Olímpica Editora87, em 

                                                           
85 Faremos uma discussão maior sobre os simpósios, principalmente sua repercussão em periódicos da época. 
Neste primeiro capítulo, optamos por fazer a descrição do material publicado, e não de seus desdobramentos.  
86 Coordenador de cursos de Orientação da CADES, para o magistério de nível médio (CORREIO DA MANHÃ, 
1958b, p. 21) e na maioria dos periódicos da época e em textos atuais ele é apresentado como o Coordenador dos 
Cursos da CADES, poucas são as informações sobre sua formação. Era irmão do professor de Matemática e 
autor de ficção Júlio Cesar de Mello e Souza, que possuía o pseudônimo de Malba Tahan (2014, p. 33). 
87 A gráfica ficava situada na Rua Visconde do Rio Branco, 33, no Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara 
existiu de 1960 a 1975 e correspondia ao atual território da cidade do Rio de Janeiro. Para saber mais veja 
MOTTA (2001). Verificamos que embora o Distrito Federal tenha sido levado para Brasília em 1960, as 
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formato de brochura, capa com tons de amarelo ocre e letras pretas, seu interior todo em preto 

e branco, possuindo 346 páginas. O livro trazia um denominado “histórico” do simpósio; 

documentos vários88; discurso de abertura do simpósio, realizado pelo diretor do Ensino 

Secundário, Gildásio Amado; dados estatísticos; conclusões e sugestões; experiências 

apresentadas; e súmula dos debates. O que eles chamaram na época de documentário do 

simpósio, poderíamos, comparativamente, chamar de Anais do evento. Seria uma prestação de 

contas realizadas por Mello e Souza para a direção do Ensino Secundário, mas também uma 

forma de transcrever os dados produzidos neste evento e fazê-los circular. As falas dos 

simpósios sobre a OE foram realizadas e publicadas posteriormente nos documentários dos 

Simpósios de Orientação Educacional. Certeau lembra que a fala se “opera no campo de um 

sistema lingüístico; coloca em jogo uma apropriação, ou uma reapropriação, da língua por 

locutores, instaura um presente relativo a um momento e a um lugar; estabelece um contrato 

com o outro (o interlocutor) numa rede de lugares e de relações.” (CERTEAU, 2012, p. 40). 

Neste sentido, entendemos que embora o texto seja o mesmo, o interlecutor que participou 

presencialmente da fala do Simpósio, pode ter uma percepção diferente daquele que leu o 

texto no documentário impresso, pois as apropriações e reapropriações da língua podem 

acontecer de maneiras distintas. 

 O II Simpósio sobre a Orientação Educacional ocorreu na cidade de Porto Alegre 

entre os dias 30 de junho e 05 de julho de 1958. Em seu aspecto gráfico, a publicação é 

semelhante à do I Simpósio, sendo impresso pela mesma editora, em mesmo formato, cores e 

tipo de papel. Seu interior possui 324 páginas que estão divididas entre os seguintes assuntos: 

apresentação; histórico; estruturação; o registro da sessão solene de abertura do II Simpósio89; 

temas apresentados em plenário; conclusões; sugestões apresentadas pelos grupos de trabalho; 

sessão solene de encerramento do II Simpósio; experiências apresentadas; e documentos 

vários. Apesar da importância do evento e da preocupação do registro, não foi incluída 

nenhuma fotografia. Os Simpósios possivelmente foram registrados em fotos, mas por 

questões de escolhas gráficas a diretoria da CADES tenha decidido por esse tipo de registro, 

sem imagens. Segundo o jornal Correio da Manhã o documentário do II Simpósio de 

                                                                                                                                                                                     
publicações do MEC continuavam sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Podemos deduzir que a recém-
inaugurada capital do Brasil, ainda estava se estruturando para produzir materiais em larga escala, assim, o Rio 
de Janeiro mantém sua impressão.  
88 Circular, texto sobre a estruturação do evento e a legislação (CADES, 1957, p. 15-23).   
89 Discurso do diretor do Ensino Secundário Dr. Gildásio Amado, discurso de saudação do inspetor Vinicius 
Chagas Carvalho e a alocução da professora Maria Junqueira Schmidt, denominada “A Orientação Educacional 
no Brasil e os trabalhos realizados desde o I Simpósio”. 
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Orientação Educacional alcançou uma tiragem de três mil exemplares (CORREIO DA 

MANHÃ, 1960b, p. 28).  

 Sobre o II Simpósio podemos destacar algumas reportagens que trouxeram 

informações aparentemente contraditórias. Pouco antes do início do Simpósio, o Jornal do 

Dia, de Porto Alegre, anunciava que o Simpósio “desperta interesse geral” e que as inscrições 

já estavam encerradas, indicando os temas que seriam trabalhados durantes os dias do evento 

e dando ênfase no cumprimento da Portaria Ministerial nº 105/58 (JORNAL DO DIA, 1958a, 

p. 8), no entanto, o entusiasmo parecia desaparecer durante o Simpósio. No penúltimo dia (04 

de julho) uma nova reportagem era publicada com o título “Vai mal o II Simpósio de 

Orientação Educacional”. A crítica não era destinada ao simpósio e seus temas num geral, 

mas ao fato de que os pequenos grupos de trabalho discutiam assuntos sugerindo ideias e 

contribuições, porém eram os coordenadores e assessores que decidiam quais seriam as 

conclusões dos grupos. Ou seja, se esses líderes decidissem que uma opinião (mesmo que 

fosse da maioria do grupo) não deveria ser apresentada na plenária à tarde, essa sugestão 

perderia seu efeito. Foi o que aconteceu com a emenda apresentada quanto à necessidade da 

existência de um assistente religioso nos colégios para orientar os alunos em seus aspectos 

religiosos, o que não foi apresentado à plenária. Se os “simposiastas” não concordarem com a 

conclusão de seu grupo poderiam apresentar a mesa outra emenda, no entanto, como suas 

ideias já haviam sido rejeitadas uma vez, dificilmente conseguiriam a aprovação. E desta 

“maneira, quase não valia a pena terem vindo tantos dos pontos mais distantes do Brasil. Se é 

só para discutir e depois ver as conclusões rejeitadas sistematicamente, é tempo perdido” 

(JORNAL DO DIA, 1958b, p. 2). Essas discussões ocorridas nos simpósios, nas palavras de 

Certeau, poderiam seriam chamadas de “maneiras de frequentar um lugar”, onde conversas 

eram realizadas, com um “efeito provisório e coletivo” (CERTEAU, 2012, p. 49). Não 

podemos afirmar que a indignação presente na reportagem tenha somente um cunho religioso 

(poderia até ser), o que nos chama a atenção são as lutas de representações presentes no grupo 

de orientadores educacionais.  

 Percebe-se que opiniões divergentes eram debatidas, no entanto, algumas acabavam 

prevalecendo e sendo aprovadas nas conclusões dos grupos de trabalho. Tais discordâncias 

poderiam surgir de orientadores educacionais provenientes de grupos diferentes que também 

possuíam lutas de representações com outros círculos intelectuais, como por exemplo, as 

discussões entre: educadores católicos e educadores laicos, professores protestantes e 

professores católicos, debates sobre a escola laica ou sobre a escola pública e particular, entre 

outras disputas que vinham desde a década de 1920 (HORTA, 2012; VALÉRIO, 2013). Tais 
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lutas perpassavam outros ambientes além dos cursos e simpósios sobre a Orientação 

Educacional. Os educadores envolvidos com a OE circulavam em outros ambientes de 

discussão educacional, como por exemplo, a professora Maria Junqueira Schmidt, que 

participou em 1929 de atividades da Associação Brasileira de Educação (ABE), que passou 

por conflitos de alinhamento de interesses entre o Estado e a sociedade civil (VALÉRIO, 

2013, p. 100). Certeau lembra que a cultura “se elabora nos termos de relações conflituais ou 

competitivas entre mais fortes ou mais fracos, sem que nenhum espaço, nem legendário ou 

ritual, possa instalar-se na certeza de neutralidade” (CERTEAU, 2012, p. 81). Por isso, ao 

analisar as fontes, temos que ter a consciência que elas representam as ideias que 

prevaleceram de um determinado debate ou grupo de professores, e não de todos que faziam 

parte do Simpósio, e estas propostas se estabeleciam, ora no campo das estratégias, ora no 

campo das táticas. 

 O III Simpósio de Orientação Educacional aconteceu de 09 a 14 de janeiro de 1961 

na cidade de Recife, e até o momento não encontramos um documento que possua o registro 

de todo o evento. O que localizamos foram partes do Simpósio, publicadas a partir de 

temáticas. Porém, o jornal Diário de Notícias divulgou em oito de junho de 1961 que a 

CADES estava lançando três “cadernos” relativos aos temas debatidos no III Simpósio.  Os 

três cadernos se intitulavam “A Orientação Educacional e a Escola” com os subtítulos: 1. 

Atividades extra-classes, serviços médicos e recreação90; 2. Corpo docente91; e 3. Direção. O 

tema Direção foi publicado no Caderno de Orientação Educacional de número 22 (em 

novembro de 1961) e numa publicação a parte de 20 páginas com o título IIIº Simpósio de 

Orientação Educacional “A Orientação Educacional e a Escola – Direção” (s/d, publicado 

possivelmente em junho de 1961, conforme a reportagem), com conteúdos idênticos. Se 

fizéssemos uma leitura rápida desta reportagem, poderíamos entender que as publicações 

chamadas de cadernos faziam referência aos Cadernos de Orientação Educacional, mas como 

encontramos o exemplar do III Simpósio sobre a Direção, concluímos que além de serem 

publicados nos COE, esses três temas ganharam outras pequenas versões para serem 

distribuídas aos professores.  

 Segundo a reportagem, cada trabalho não ultrapassava vinte e cinco páginas e era 

sobre um “assunto facilmente livel [sic] pelos interessados” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1961c, 

p. 9). Algumas hipóteses podem surgir a partir disto, por exemplo: a nova direção e governo 
                                                           
90 Além do indício dessa publicação, este conteúdo foi publicado no Caderno de Orientação Educacional de 
número 23 em 1962. 
91 Em 1962, este conteúdo apresentado no III Simpósio foi publicado no Caderno de Orientação Educacional de 
número 24. 
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decidiram não publicar o evento em sua totalidade, ou foram publicados somente temas 

específicos que eram considerados mais importantes. Apesar do anúncio de publicação destes 

três temas, verificamos que na verdade o III Simpósio possuiu um quarto tema denominado 

“Orientação Educacional, a família e a comunidade92. Segundo uma reportagem, neste 

simpósio participaram cerca de 800 professores divididos em dezoito grupos de trabalho 

(onde comunicações sobre os temas foram apresentadas) (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1961b, p. 

10), no entanto, houve quem declarasse que o número de participantes foi em torno de 600 

pessoas, mas independente das centenas, vemos um número expressivo de participantes, que 

incluía a presença do diretor da CADES, Gildásio Amado (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1961a, 

p. 49). Vejamos um registro fotográfico deste simpósio: 

 

FIGURA 5 – EDUCADORES ESTUDAM ORIENTAÇÃO – III SIMPÓSIO 

 
Fonte: DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1961a, p. 49. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/093718_04/10825  
 

 A imagem sugere uma mesa de professores coordenando um debate ou palestra, em 

um degrau ou tablado superior, e em sua frente um grande número de professores 

(aparentemente muitas professoras) com olhares atentos ao que estava sendo falado. 

Presumivelmente, observamos três mulheres ao centro da imagem com roupas diferenciadas 

que poderiam ser professoras religiosas (freiras) que participavam do simpósio. A expansão 

do ensino secundário também está relacionada com a ampliação de escolas católicas, e tais 

religiosas representavam suas instituições e adquiriam conhecimentos sobre a Orientação 
                                                           
92 O Caderno de Orientação Educacional de número 20 “A Orientação Educacional e o Problema da Educação 
Social” é a publicação de um trabalho apresentado no III Simpósio e pode ter relação com essa temática voltada 
para a OE e a sociedade. 
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Educacional. Cabe ressaltar, o crescimento de ginásios e colégios católicos entre as décadas 

de 1940 e 1960, em diversas regiões do Brasil, como no caso de Santa Catarina 

(DALLABRIDA; VIEIRA, 2020). Se estes colégios religiosos ampliavam sua atuação, seria 

esperado que enviassem representantes para participar de simpósios como esse, no intuito de 

formar e/ou capacitar seus orientadores educacionais. 

 Entre os assuntos gerais tratados, foram discutidos aspectos como: o desequilíbrio 

entre a escola x sociedade e aluno x escola; a carência de orientadores educacionais no Brasil; 

a importância do apoio da direção; um clima favorável entre os membros da comunidade 

escolar; o papel fundamental da família; o apoio do corpo docente; os aspectos jurídicos (a 

legislação em vigor); clima de colaboração; material técnico (listas e questionários); 

aprendizagem e ajustamento social do aluno; vocação e escolha profissional; atividades extra-

classe; família e comunidade (DUARTE, 1961, p. 50). 

 Este seria o último simpósio dentro da CADES, e como a própria campanha estaria se 

encaminhando para o encerramento de suas atividades, tendemos a acreditar que a prioridade 

do momento não era selecionar a impressão do simpósio por completo como algo relevante 

naquele período. As publicações destes simpósios nos serviram para entrelaçar alguns 

indícios. Como os trechos das atividades foram publicados em outros periódicos, ao ter essas 

fontes em mãos, podemos estabelecer os lugares da OE, com maior abrangência. As fontes 

dos simpósios ajudam a compreender os espaços de circulação dos sujeitos e das 

representações sobre a OE.  

 

 

1.2.1.2 Os Cadernos de Orientação Educacional 

 

 Além dos três simpósios, a coordenação da CADES organizou e publicou 25 livretos 

denominados Cadernos de Orientação Educacional (COE). Esses cadernos possuíam de 10 a 

42 páginas, publicados entre 1959 e 1965, sendo que alguns exemplares chegaram a ter três 

edições. Assim como os registros dos simpósios, os COE foram publicados pela Gráfica 

Olímpica Editôra, no Rio de Janeiro, mas também pela Compositora Gráfica Lux Ltda93 e 

Conquista (empresa de Publicações Ltda.)94.  

                                                           
93 Essa gráfica ficava localizada na Rua Frei Caneca, 224, no Rio de Janeiro. A maioria dos COE (os exemplares 
de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25) não possuem a informação sobre a 
gráfica em que foram impressos, mas as características são similares, e em alguns casos, idênticas.   
94 Localizada na Avenida 28 de Setembro, 174, no Rio de Janeiro (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1956, p. 46). 
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FIGURA 6 – EXEMPLARES DO COE - BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO DA USP 

 

Fotografia da autora (2019). Acervo: Biblioteca da Faculdade de Educação da USP. 

  

 

FIGURA 7 – CAPA DO CADERNOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NÚMERO 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carbonnet (1962). 

 

 O fato de terem sido impressos em locais diferentes não alterou as características de 

impressão, formato e cores. De maneira geral, todos os exemplares possuíam uma dimensão 

pequena (18,5cm x 13,5cm). Suas capas eram caracterizadas com o nome e o número da 

coleção, em alguns casos contendo uma borda colorida, e sua letra possuía uma cor diferente 

em cada número, o que ajudava a caracterizar as numerações na contracapa, em que havia 
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uma relação dos COE publicados anteriormente95. Esta listagem nos facilitou a busca de 

alguns volumes que não se encontravam na Biblioteca da USP. Pesquisando em acervos de 

bibliotecas no Brasil, não encontramos os COE pela nomenclatura “Cadernos de Orientação 

Educacional”, por isto, ter a relação dos subtítulos foi imprescindível para encontrar os 

exemplares que faltavam, localizando-os na Biblioteca da UFRJ. Seu interior segue um 

padrão de textos em preto e branco e não possui imagens, salvo o de número 21, denominado 

“Reflexos da família na personalidade dos filhos”, escrito pelo Padre José Dinkö Mravak, que 

possui três gráficos que trazem respectivamente, informações sobre: 1. A situação conjugal e 

a situação fraternal; 2. Aceitação e rejeição; 3. Dominância e submissão96 (MRAVAK, 1961, 

p. 22, 25-26).  

 

FIGURA 8 – CONTRACAPA DO CADERNO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
NÚMERO 18. 

 

Fonte: Benkö (1960b, p. 2) 

 

                                                           
95 Aqui fica nosso agradecimento à professora Etienne Baldez Louzada Barbosa que em estadia na cidade do Rio 
de Janeiro, gentilmente fez o registro fotográfico dos Cadernos de Orientação Educacional número 5 e 15. 
96 Estes gráficos serão analisados quando tratarmos sobre o tema família, no próximo capítulo. 
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 Todos os COE foram produzidos nas gestões de Gildásio Amado (como Diretor do 

Ensino Secundário) e de José Carlos de Mello e Souza (como Coordenador Geral da 

CADES), porém, houve mudanças no Ministério da Educação e Cultura. Nas edições a que 

tivemos acesso, as primeiras publicações possuem Clóvis Salgado como Ministro, o COE 20 

foi publicado na gestão de Brígido Fernandes Tinoco97 em 1961, e a partir do COE 21 até o 

COE 25 (1961-1962) as publicações indicam Antonio de Oliveira Brito como o Ministro da 

Educação e Cultura. As mudanças políticas do período vão interferir diretamente no âmbito 

educacional. Como já comentamos anteriormente, com a renúncia de Jânio Quadros, João 

Goulart foi impedido de assumir a presidência. Oliveira Brito fez parte da comissão mista, 

composta por seis senadores e seis deputados que deveriam estudar e resolver o caso. A 

comissão rejeitou o impedimento e João Goulart assumiu a presidência em setembro de 1961. 

Oliveira Brito assumiu o MEC no mesmo mês, permanecendo na função de ministro até junho 

de 1962, quando reassumiu seu mandato de deputado federal98. 

 Pertinente aos Cadernos de Orientação Educacional, elaboramos um quadro com 

informações sistematizadas sobre o tema e os dados de publicação99: 

 
QUADRO 5 – INFORMAÇÕES SOBRE OS CADERNOS DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
Nº Título e subtítulo Editora/ 

Gráfica 
Ed. Pp. Ano 

1 A Orientação Educacional de Adolescentes – Conferência 
pronunciada no Curso de Orientação Educacional do Colégio do 

Ar – Rádio Ministério da Educação e Cultura* 

Editora 
Conquista  

- 23 s/d 

Sem 
informação 

3ª 27
100 
 

1960 

2 Fundamentos Filosóficos da Orientação Educacional – 
Conferência pronunciada no Curso de Orientação Educacional do 

Colégio do Ar – Rádio Ministério da Educação e Cultura* 

Sem 
informação 

3ª 16 1960 

3 Relação do Orientador com o Diretor e Professôres, com o Aluno 
e sua Família - Conferência pronunciada no Curso de Orientação 
Educacional do Colégio do Ar – Rádio Ministério da Educação e 

Cultura* 

Sem 
informação 

3ª 22 1960 

4 Orientação Educacional e a Experiência Americana – Conferência Sem - 21 s/d101 

                                                           
97 Foi médico, professor e político. A gestão de Tinoco foi tão breve quanto o governo do então presidente do 
Brasil. Ele assumiu o ministério no início do governo de Jânio Quadros, enfrentou greves, criou projetos, mas no 
dia 25 de agosto de 1961 ele deixou o ministério após a renúncia de Quadros. Informações disponíveis em: 
http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-biografico/brigido-fernandes-tinoco Acesso em: 
20/10/2019. 
98 Informações disponíveis em:  
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-ferreira-de-oliveira-brito Acesso em 
20/10/2019. 
99 No próximo subtítulo os dados estarão intercalados com as informações dos autores dos Cadernos de 
Orientação Educacional. 
100 A terceira edição possui páginas a mais pelo fato de adicionar uma conclusão que se estende da página 23 a 
27. Com isso percebemos que entre uma edição e outra poderia haver acréscimos e talvez supressões. 
Infelizmente não conseguimos localizar todas as edições publicadas.  
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apresentada no 1º Simpósio de Orientação Educacional em São 
Paulo* 

informação 

5 Orientação Educacional e a Experiência Francesa - Conferência 
apresentada no 1º Simpósio de Orientação Educacional em São 

Paulo – julho de 1957* 

Sem 
informação 

- 29 s/d 

6 Preparo Técnico e Condições de Estágio - Conferência 
apresentada no 1º Simpósio de Orientação Educacional em São 

Paulo – julho de 1957* 

Sem 
informação 

- 23 s/d 

7 Objetivos da Orientação Educacional - Conferência apresentada 
no 1º Simpósio de Orientação Educacional em São Paulo – julho 

de 1957* 

Sem 
informação 

2ª 13 s/d 

8 Diretrizes para a Orientação Educacional nas Escolas Médias – 
Conferência pronunciada na 1ª Jornada de Diretores, de Pôrto 

Alegre, 1957* 

Sem 
informação 

3ª 17 1960 

9 Orientação Educacional e a Educação Sexual - Conferência 
pronunciada no Curso de Orientação Educacional do Colégio do 

Ar – Rádio Ministério da Educação e Cultura* 

Sem 
informação 

2ª 18 s/d 

10 Atuação do Orientador junto ao Adolescente – Conferência 
proferida na Semana de Orientação Educacional do Distrito 

Federal* 

Gráfica 
Olímpica 
Editôra 

3ª 25 1960 

11 Convivência e Integração da Orientação Educacional na Escola 
Secundária – Conferência proferida na 1ª Jornada de Diretores de 

Pôrto Alegre* 

Sem 
informação 

3ª 18 1960 

12 Orientação Educacional - Conferência pronunciada no Curso de 
Orientação Educacional do Colégio do Ar – Rádio Ministério da 

Educação e Cultura*102 

Sem 
informação 

3ª 19 1960 

13 A Atuação do Serviço de Orientação Educacional junto aos 
Alunos: individualmente ou em grupo – Trabalho apresentado no 

IIº Simpósio de Orientação Educacional 

Compositora 
Gráfica Lux 

Ltda 

- 35 1959
103 

14 Relações do Serviço de Orientação Educacional com a Direção da 
Escola, com o Corpo Docente, com a Família do Aluno e a 

Sociedade – Trabalho apresentado no II Simpósio de Orientação 
Educacional pela 3ª Comissão de estudos. 

Compositora 
Gráfica Lux 

Ltda 

- 18 1959 

15 Cooperação da Escola Secundária com as Faculdades de Filosofia 
na Formação de Orientadores: Estágio Previsto na Portaria nº 
105/58. Suas formas de realização, programa e condições de 

eficiência – Trabalho apresentado no IIº Simpósio de Orientação 
Educacional 

Sem 
informação 

- 10 s/d 

16 A Equipe do Serviço de Orientação Educacional, Elementos 
Integrantes, Função e coordenação – Trabalho Apresentado no IIº 

Simpósio de Orientação Educacional 

Sem 
informação 

- 13 s/d 

17 O Adolescente na Escola – Conferência proferida no “Encontro 
de Educadores”, de Belo Horizonte, em fevereiro de 1959 

Sem 
informação 

2ª 16 1960 

18 A personalidade do adolescente - Conferência proferida no 
“Encontro de Educadores”, de Belo Horizonte, em fevereiro de 

1959 

Sem 
informação 

2ª 36 1960 

                                                                                                                                                                                     
101 Sabendo que o I Simpósio de Orientação Educacional ocorreu entre 8 a 13 de julho de 1957, logicamente, 
entendemos que a data da publicação é posterior a julho de 1957. Outros indícios nos levam a acreditar que ela 
se trata de uma possível segunda edição, haja vista que a contracapa trouxe a descrição dos doze primeiros 
cadernos. Sendo que o COE 3 que é uma 3ª edição trouxe em sua contracapa uma lista dos dezenove primeiros 
cadernos. A mesma explicação pode ser conferida aos COE 5, 6, 7 e 9. 
102 Os COE destacados (*) e a Revista Escola Secundária de número 4 fizeram parte da “Exposición del libro 
brasileño contenporaneo” apresentada em Madrid em 1959 e doados à Espanha (BIBLIOTECA NACIONAL, 
1959, p. 57-58, 60). A partir dessas informações podemos concluir que houve uma circulação das representações 
sobre a OE no Brasil, em outros países como a Espanha. 
103 Este exemplar nos sugere que seja relativo de uma primeira edição. Entendemos isso pelo fato de a 
contracapa não possuir nenhuma listagem de números anteriores. Lembrando que o II Simpósio foi realizado em 
julho de 1958. A mesma inferência cabe ao COE 14. 
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19 Posição da Orientação Educacional na Escola Secundária: 
princípios básicos 

Sem 
informação 

 27 s/d 

20 A Orientação Educacional e o Problema da Educação Social – 
Trabalho apresentado no IIIº Simpósio de O. E. 

Sem 
informação 

1ª 32 1961 

21 Reflexos da Família na Personalidade dos Filhos Gráfica 
Olímpica 
Editôra 

- 37 1961 

22 A Orientação Educacional e a Direção da Escola Secundária – 
Trabalho apresentado no IIIº Simpósio de O. E. 

Gráfica 
Olímpica 
Editôra 

- 26 1961 

23 A Orientação Educacional e a Escola – Atividades Extraclasse, 
Serviços Médicos, Recreação - Trabalho apresentado no IIIº 

Simpósio de O. E. 

Sem 
informação 

- 43 1962 

24 A Orientação Educacional e a Escola – Corpo Docente - Trabalho 
apresentado no IIIº Simpósio de O. E. 

Gráfica 
Olímpica 
Editôra 

- 33 1962 

25 Orientação Educacional e Planejamento da Comunidade – Aula 
inaugural do curso de O. E. promovido pela C.A.D.E.S.104 

Sem 
informação 

- 19 1962 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos Cadernos de Orientação Educacional 
BRASIL, CADES (1959-1962). 

 

 Alguns COE trouxeram referências bibliográficas em seu final, outros não, isso 

dependia da sua característica de escrita e do perfil do autor. Entendemos que os Cadernos de 

Orientação Educacional são uma fonte importante por trazer as vozes provenientes de 

diferentes lugares, nos quais a OE estava sendo discutida. Os Cadernos apresentam uma 

amostra daquilo que estava sendo propagado sobre o tema. Ainda que não possuam uma 

linearidade dos assuntos, são frutos de escolhas e seleções que formam um conjunto de ideias 

que o grupo representante da CADES entendia, definia e/ou disseminava sobre a Orientação 

Educacional. Nos próximos capítulos veremos quais temas foram abordados nessas fontes, 

bem como sua frequência, representações e estratégias.  

 Em apresentação do primeiro número, Gildásio Amado introduz os motivos de se 

publicar os COE afirmando que a Diretoria do Ensino Secundário, por meio da CADES, tem 

o “trabalho de esclarecimento e estudo do problema de implantação e desenvolvimento em 

nossos estabelecimentos de ensino de grau médio, da Orientação Educacional”, pois essa 

atividade “quase inexistente” nos ginásios e colégios era “praticada em outros de forma 

empírica e assistemática, com sensível sacrifício para os frutos que seria lícito esperar do 

grande e meritório esfôrço que nessas casas de ensino é desenvolvido a serviço dos alunos.” 

(AMADO, 1960, p. 5). Continua ressaltando que o I Simpósio de Orientação Educacional deu 

a oportunidade para orientadores e diretores para formularem conceitos básicos, para 

delimitar campos entre a OE e outras “atividades correlatas” e para proporcionar um “útil 

intercâmbio” das experiências em todo o Brasil. Cita as Jornadas de Estudos para Diretores 

                                                           
104 Deixamos os títulos com a grafia original. 
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realizadas pela CADES, em São Paulo, Porto Alegre e Distrito Federal, semanas de estudo, 

mesas-redondas (Curitiba e Florianópolis) e aulas ministradas pelo Serviço de Radiodifusão 

do MEC que se dedicaram a este tema. A partir disto, conclui que 
 

Com a publicação, iniciada com o presente volume, de uma coleção de Cadernos 
sôbre Orientação Educacional, que hão de conter o depoimento e a lição de algumas 
das maiores autoridades brasileiras no presente assunto, pretende a CADES levar a 
todos que – interessados embora – não lograram participar dos trabalhos já 
realizados, uma colaboração que esperamos possa rasgar a muitos novas 
perspectivas para a sua cultura pedagógica e para a sua tarefa educativa. (AMADO, 
1960, p. 6). 

 

 Os COE possuíam a estratégia de fazer chegar as representações da OE até aqueles 

orientadores educacionais, diretores e professores que não puderam participar dos eventos que 

estavam sendo realizados, por meio de depoimentos e “lições” para que a “cultura 

pedagógica” e a tarefa educativa fossem melhoradas.  

 Como já mencionado no último quadro, os COE circularam por outros países, como 

a Espanha. A discussão sobre a OE no Brasil atraía o interesse de outros países que estavam 

iniciando essa prática educativa no continente americano. Em 1959, Victor Moya Mendes, 

diretor do Centro Nacional de Informação e Documentação do Ministério da Educação do 

Peru, enviou uma “missiva” ao professor José Carlos de Mello e Souza, solicitando o 

intercâmbio entre os especialistas dos dois países sobre técnicas pedagógicas. Devido ao 

interesse dos mestres peruanos sobre a Orientação Educacional, Mendes solicitou todo o 

material da CADES, em especial pediu uma remessa dos Cadernos de Orientação 

Educacional. A explicação do interesse seria que estes “trabalhos vêm sendo motivo de 

análise diversas outras nações do continente, onde seus técnicos em temas educacionais estão 

vivamente interessados em equacionar o difícil e complexo problema da Orientação 

Educacional” (CORREIO DA MANHÃ, 1959, p. 34). Falando à imprensa, o professor Mello 

e Souza informou que enviaria os COE, acompanhados do documentário do I Simpósio de 

Orientação Educacional, da Revista Escola Secundária, além de trabalhos de Didática 

Especial de várias disciplinas do curso médio no Brasil (CORREIO DA MANHÃ, 1959, p. 

34). Por isso, percebemos a importância dessas publicações não só no âmbito nacional, mas 

cruzando fronteiras e circulando suas ideias sobre a OE para outros países, não eram só as 

pessoas que viajavam (como veremos mais adiante), os impressos também. 
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1.2.1.3 A Revista Escola Secundária 

 

 Outra fonte que apresentou a Orientação Educacional foi a Revista da Escola 

Secundária (RES). Este periódico era uma publicação trimestral da CADES que circulou de 

junho de 1957 a 1963, totalizando um número de 19 publicações, sendo 17 números 

publicados regularmente até 1961 e outros dois preparados em 1963, mas lançados 

posteriormente105.  Os 19 números seguem uma formatação padrão, na qual as capas possuem 

sua escrita em cor preta e têm um fundo colorido. Sua encadernação em brochura é mais 

próxima do que hoje entendemos como livro, do que anacronicamente poderíamos pensar 

como uma revista106. O formato das primeiras edições contava com Gildásio Amado como 

Diretor do Ensino Secundário, com o professor José Carlos de Mello e Souza como 

Coordenador da CADES, com o professor Luiz Alves de Mattos107 como redator-chefe e o 

professor Fábio Mello Freixieiro108 como revisor. A secretaria da revista sofreu algumas 

alterações: a professora Luiza Contardo109 aparece como secretária até a revista de número 3, 

quando na de número 4 a professora Brisolva Brito Queiroz110 assume o cargo e na revista de 

nº 8 houve a mudança da secretaria para a professora Gerenice Vieira.  

 Em 1954, Gerenice Vieira apareceu em visita na cidade de Recife como 

representante do INEP e da “Revista de Ensino”. O periódico era uma publicação da Editora 

                                                           
105 Sobre a ausência de dados do ano de publicação da Revista Escola Secundária números 18 e 19, ver próximo 
quadro. 
106 Nos exemplares consultados verificamos que a Revista nº 7 foi impressa pela Gráfica Olímpica Editora, a 
mesma que publicou parte dos Cadernos de Orientação Educacional. A Revista de nº 11 foi publicada por Irmãos 
Di Giorgio & Cia. Ltda. (Rio de Janeiro). Nos demais exemplares não tivemos acesso a essa informação, talvez 
pela maneira como foram digitalizados pelo PROEDES. 
107 Nasceu em São Paulo em 12 de novembro de 1907, teve influência do catolicismo “associada a uma 
apropriação superficial do pragmatismo norte-americano”, formado em Filosofia, após estudar nos Estados 
Unidos, foi professor de Psicologia Educacional e Sociologia Educacional da Faculdade de Filosofia Sedes 
Sapientiae (1933-1937) e de Psicologia Educacional e Metodologia da Faculdade de Letras de São Bento (1935-
1939) em São Paulo. No Rio de Janeiro trabalhou como diretor, membro do Conselho Universitário e professor. 
Na década de 1940 dedicou-se a várias funções no âmbito educacional. Criou o Colégio de Aplicação da 
Faculdade Nacional de Filosofia desta Universidade e o dirigiu (1948-1965). O colégio se destacou com sua 
experiência pedagógica, chegando a se tornar redator chefe da Revista Escola Secundária (XAVIER, 2011, p. 
129-131) 
108 Segundo Schmoeller; Dallabrida (2017), o professor Fabio Mello Freixieiro foi “um dos que mais contribuiu 
com artigos para a Revista Escola Secundária, era crítico literário e professor. Foi signatário de um documento, 
endereçado a Anísio Teixeira e encabeçado por Lourenço Filho, com outros 528 educadores, em 1958. O 
documento explicita a solidariedade a Anísio e às ideias defendidas por ele acerca da educação brasileira” (2017, 
p. 13). Sobre o documento citado: LOURENÇO FILHO, M. B. e outros. Manifesto de 529 educadores. Educação 
e Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 3, p. 143-145, n. 8, 1958. 
109 Além de ser secretária, ela escreveu o artigo O Problema da Orientação Educacional na Escola Secundária 
Brasileira, presente na Revista Escola Secundária nº 2 (CONTARDO, 1957, p. 39-43). 
110 Trabalhou no Instituto de Educação do Rio de Janeiro e foi uma das autoras do livro “Prática do ensino 
primário (1954), “o primeiro manual escrito por mulheres, uma espécie de diário de atividades com questionário 
e orientações para a observação, a participação e a direção do ensino, etapas previstas nos programas de Prática 
de Ensino estudados pelos normalistas” (SILVA, 2018, p. 270). 
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Globo, de Porto Alegre. Os números em circulação indicavam “o plano do exato 

conhecimento recíproco entre vários Estados brasileiros” e possuía um corpo diretor 

composto por “professores de várias regiões e o de colaboradores de todos que escrevem 

sôbre assuntos de interesse pedagógico” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1954, p. 4). 

Provavelmente por ter contato com uma revista de assuntos pedagógicos ela tenha sido 

convidada para trabalhar na Revista Escola Secundária. A partir da revista de número 14 seu 

nome não aparece, no entanto, não encontramos outra pessoa nomeada. 

 As mudanças ocorreram somente na secretaria, mantendo-se os demais professores 

em atividade na revista. Miranda discorre que a identificação dos envolvidos, na produção do 

material como professores é importante, pois seria uma tática (podemos também dizer, 

estratégia) para aproximar a revista de seus leitores, ou seja, uma “revista organizada por 

professores para professores” (MIRANDA, 2019, p. 102). 

 Com base no verbete José Carlos de Mello e Souza, escrito por Anna Augusta 

Drumond no “Dicionário de Educadores do Brasil”, Fonseca (2003) afirma que a distribuição 

“da revista era gratuita para quem frequentasse os cursos da CADES, o que significava em 

média 4 mil professores leigos apenas para os cursos de janeiro e fevereiro que antecediam as 

provas de suficiência nas localidades onde não houvesse Faculdade de Filosofia capaz de 

atender às necessidades das escolas secundárias” (FONSECA, 2003, p. 2). A RES era 

distribuída nestes cursos, mas também poderia ser encontrada no endereço CADES 

(CORREIO DA MANHÃ, 1960b, p. 28), o que não ampliava seu acesso a todos os 

professores do país, já que o professor deveria se dirigir à Avenida Rio Branco, 115, na cidade 

do Rio de Janeiro. Com uma anuidade de 100 cruzeiros, os “componentes de magistério, os 

inspetores de ensino e os técnicos de educação, os diretores de escolas e os orientadores 

educacionais e pedagógicos” poderiam fazer parte do quadro social da Casa do Professor, 

com esse título os sócios “gozam de regalias de participar de tôdas as atividades dos diversos 

programas da Casa do Professor”, sendo que a partir de julho de 1958 os sócios estavam 

inscritos para receber as publicações da CADES, incluindo a Revista Escola Secundária 

(CORREIO DA MANHÃ, 1958c, p. 22). Quando questionada sobre a distribuição desse 

material da CADES, Loffredi argumenta 

 
Não sei responder a questão do acesso a esses materiais. No caso da CADES, 
acredito eu através de seus canais de comunicação com o Ensino Secundário. 
Lembro a existência de uma outra revista sobre educação com artigos de OE. 
“Curriculum” da Fundação Getúlio Vargas. O material publicado pela CADES era 
gratuito. A revista “Curriculum” era paga, como todas as publicações da FGV. A 
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recepção era boa, já que não havia nada, além disso, a não ser as publicações 
francesas e americanas, a que praticamente não se tinha acesso. (LOFFREDI, 2019). 

 

 A Revista Curriculum circulou entre 1962 e 1974 e retratava atividades da escola 

experimental Colégio de Nova Friburgo (CNF), da Fundação Getulio Vargas (FGV). Na 

análise de Santos o “periódico retrata parte da dinâmica da instituição, bem como se projeta 

como referência pedagógica para a educação brasileira da época. Esta é uma Revista que 

possuía como principais objetivos: a) divulgar a experiência educacional do CNF, 

inicialmente denominado Ginásio Nova Friburgo (GNF); b) apresentar a visão pedagógica da 

FGV sobre as tendências educacionais da época (...).” (SANTOS, 2013, p. 208). O professor 

Luis Alves de Mattos, Diretor da Divisão de Ensino da FGV na época, era o editor da revista. 

A professora Lais Esteves Loffredi teve contato com Mattos na UFRJ e foi convidada por ele 

para escrever na Revista Escola Secundária. Provavelmente por esse contato, ela tenha 

lembrado desse periódico que trouxe diversos artigos sobre a Orientação Educacional. Ainda 

sobre a estrutura da RES, encontramos uma sistematização realizada por Miranda, nos 

lembrando que:  
 

Nas 19 edições foram diversos os textos publicados, bem como as seções que 
compuseram a revista. No entanto, duas delas se mantiveram constantes em todos os 
números: Matemática e Língua Vernácula. Além delas, Geografia e História 
também estiveram presentes em todas, mas com alternância quanto ao título das 
seções. A Orientação Educacional marcou presença em todas as edições, no 
entanto, em uma delas foi apresentada junto com Didática Geral. As Atividades 
Extraclasse passaram a fazer parte no número 10111 e, desde então, estiveram em 
todas as edições. Ainda, outras seções marcadamente relevantes, presentes em 
praticamente todos os números foram Didática Geral, Latim, Línguas Estrangeiras, 
Ciências Naturais, Desenho, Física, Química, Trabalhos Manuais e 
Noticiários/Relatórios da Cades.  (MIRANDA, 2019, p. 103-104, grifos no 
original). 

  

 Enfatizamos a relevância da Orientação Educacional e sua presença em todas as 

edições, corroborando com nossa hipótese de ser um tema presente e atuante nas 

apresentações e publicações da CADES. 

 

                                                           
111 Em nossa pesquisa verificamos que elas aparecem a partir da Revista Escola Secundária de número 9, no 
entanto, ela não está em destaque no sumário. 
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FIGURA 9 – CAPA DA REVISTA ESCOLA SECUNDÁRIA NÚMERO 14. 

 

Fonte: BRASIL (1960b). Acervo: PROEDES112 - UFRJ.  

 

 Apesar de ser uma publicação oficial, a contracapa da revista número 1 (que trazia as 

informações editoriais), dizia que a “Redação não assume a responsabilidade dos conceitos 

emitidos pelos autores em seus artigos” (REDAÇÃO, 1957a, s/p). Refletia uma maneira de 

dizer que não era somente a voz oficial do governo que estava presente, professores usavam 

esse lugar para fazer circular suas experiências. A revista abria espaço para que pessoas 

enviassem “colaborações”, demonstrando ser um periódico aberto à participação dos 

professores brasileiros, contudo na revista de número 5 havia a informação de que ela não 

abriria “suas páginas para polêmicas pessoais nem discussões sôbre política educacional ou 

análises aprofundadas de erudição especializada”. Ora, se a revista estava propondo alcançar 

professores secundários, acreditava-se que não seria adequado apresentar texto muito 

“erudito”. Ademais, reforçava que o “objetivo é fornecer informações e esclarecimentos e 

incentivar o aperfeiçoamento didático do professorado secundário do País” (REDAÇÃO, 

1958b, p. 124). Como ressalta De Luca, “a imprensa periódica, seleciona, ordena, estrutura e 

narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o público” 

(DE LUCA, 2008, p. 139), cabe ao historiador problematizar, identificar e analisar essa 

                                                           
112 Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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disposição feita pela imprensa e, por assim dizer, verificar essas representações. As 

publicações pedagógicas oficiais possuem particularidades, e nosso olhar deve ter o cuidado 

historiográfico de não tomar suposições como verdades ou fazer aproximações anacrônicas. 

Pois, apesar de ser um material produzido pelo governo, isto não quer dizer que existia uma 

intencionalidade institucionalizada. Em muitos dos COE e dos artigos da RES o que 

observamos são experiências de orientadores educacionais e discussões que estavam sendo 

debatidas inclusive a nível internacional. Oliveira (2003) nos ajudou a pensar a este respeito. 

Ao estudar a Educação Física no Brasil (1968-1984) por meio da Revista Brasileira de 

Educação Física e Desportos, o autor destaca que o discurso não ressoava somente a partir do 

aparato legal, mas estava arraigado na experiência de pesquisadores da área e dos professores 

de Educação Física – pessoal ou de grupo (OLIVEIRA, 2003, p. 214). 

 A Revista Escola Secundária trouxe em sua primeira edição duas apresentações: uma 

de Gildásio Amado, o Diretor de Ensino Secundário e outra da Redação da Revista.  Gildásio 

Amado descreve, em uma lauda, que a publicação da Revista vem do “desejo de colocar ao 

alcance dos professôres e administradores dos ginásios e colégios do Brasil um instrumento 

útil ao seu trabalho.” (AMADO, 1957, p. 3). Continua a apresentação afirmando que a 

Educação Secundária não tem somente a responsabilidade de preparar para os estudos 

superiores. Entre suas mais amplas finalidades estaria a “formação para a vida, de 

desenvolvimento do indivíduo de acordo com as suas aptidões, para que melhor se integre 

futuramente nas atividades e ocupações sociais” (AMADO, 1957, p. 3). Estas finalidades 

“agravam as responsabilidades que pesam” sobre os dirigentes e professores das escolas, por 

isso eles deveriam ter uma “larga e sólida formação pedagógica”. Seguindo esse pensamento, 

o diretor do Ensino Secundário defendia que 
 

Esta Revista, divulgando as mais importantes realizações e experiências de 
educadores nacionais e estrangeiros, terá cumprido seu maior objetivo se estimular e 
facilitar o aperfeiçoamento técnico do trabalho docente e se puder contribuir para 
reforçar a compreensão do papel que cabe a escola secundária brasileira na formação 
da sociedade e no desenvolvimento do País. (AMADO, 1957, p. 3). 

 
 

 Percebemos uma dupla finalidade da revista neste discurso: estimular e aperfeiçoar o 

trabalho desenvolvido na escola, por meio de textos nacionais e internacionais e de reforçar a 

compreensão de que a Escola Secundária fazia parte de um projeto de desenvolvimento do 

país. Os objetivos mostravam a estratégia de – mediante uma publicação oficial, um lugar de 

poder – alcançar um lugar físico, como maneira de distribuir suas forças e tentar influenciar as 

práticas ordinárias da escola, mobilizando o ambiente escolar para aceitar, ou ao menos, 
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reconhecer. Existe um cálculo nas relações de poder, como afirma Certeau “(...) postula um 

lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma 

gestão de suas relações com uma exterioridade distinta.” (CERTEAU, 1994, p. 46). Neste 

sentido, publicações da CADES, como a RES, instalavam um lugar próprio de poder que 

fazia ligação com o externo, no caso, a escola. 

 A apresentação da Redação da Revista seria um pouco mais extensa: cinco páginas. 

O texto iniciou com os dados da expansão do Ensino Secundário na última década. Enquanto 

em 1932 havia 342 estabelecimentos de Ensino Secundário com 65.000 alunos, em 1954 eram 

1.771 estabelecimentos contando com 536.000 alunos, no entanto, a população brasileira de 

adolescentes (12 a 18 anos) era de 8.250.000 e essa deficiência era admitida. Segundo 

Lourenço Filho (1954, p. 4) em 1950 havia 389.762 alunos no ensino secundário. Teriam 

aumentado 146.238 alunos em apenas quatro anos? Segundo dados do IBGE, em 1950 havia 

406.920 alunos matriculados no Ensino Secundário (IBGE, 1954, p. 392) e em 1953 as 

matrículas subiram para 512.455 alunos (IBGE, 1955, p. 435), demonstrando um crescimento 

de mais de 100.000 matriculados e revelando o crescimento e alcance do Ensino Secundário. 

 Sobre a expansão do ensino secundário, não podemos dizer que ela foi homogênea e 

simultânea em todas as regiões do país113. Pessanha (2021) constata que  

 
[..] grande parte, [foi] garantida pelas ordens religiosas, por meio de farta 
documentação sobre legislação estadual estruturante para o Ensino Secundário até 
1930, a partir de 1931 a maior parte dos estados segue a legislação federal pois a 
Reforma Francisco Campos impôs uma padronização bem detalhada para todos os 
estabelecimentos desse nível de ensino e criou um sistema de inspeção para 
fiscalizar o cumprimento desses dispositivos. A partir de então há apenas registro de 
legislação sobre aspectos pontuais. [...] 
Os dados sobre matrículas, números de estabelecimentos de ensino secundário e 
população de cada estado, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, mostram uma 
tendência comum de início do crescimento de todos esses indicadores começando 
em alguns na década de 1940, mas acelerando significativamente nas duas décadas 
seguintes. Seria apressado concluir que o crescimento da população provocou o 
aumento nas matrículas e nos números de estabelecimentos secundários porque, 
como fica claro nos relatórios consolidados, resultados aparentemente semelhantes 
podem ter sido produzidos por processos diferentes [e vice-versa] devido às 
características históricas, sociais e políticas de cada estado/região. (PESSANHA, 
2021, p. 51-52). 

 

 Para a Redação da RES a expansão do ensino secundário estava diretamente ligada 

ao crescimento populacional, ao afirmar que o Brasil estaria numa corrida, na qual a 

população urbana buscava uma educação que “assegure aos seus filhos melhores recursos 

                                                           
113 Para saber mais ver: Pessanha e Silva (2021). O livro traz uma coletânea de estudos sobre a expansão do 
ensino secundário nas diferentes regiões do Brasil. 
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mentais e melhores condições de cultura e preparo a fim de se capacitarem para as novas 

funções criadas pela revolução industrial, por que estamos passando” (REDAÇÃO, 1957b, p. 

5). Em conformidade com Gildásio Amado, a Redação reafirma que a Escola Secundária não 

serviria somente para o acesso à universidade. Como dito, seria uma oportunidade de tornar a 

escola mais acessível a outros. Era hora de repensar os “propósitos educativos” e para tanto 

também era preciso “restaurar, na mentalidade dos nossos educadores, o sentido 

fundamentalmente humano e social que deve caracterizar tôda a atuação educativa”, onde a 

preocupação com as matérias abstratas deveria “ser substituída pela preocupação muito mais 

rendosa do desenvolvimento e da formação ética e social de jovens personalidades sadias, 

equilibradas, cônscias de seus deveres e responsabilidades”, no intuito de “contribuir para o 

bem-estar e o progresso de uma sociedade democrática” (REDAÇÃO, 1957b, p. 7). O 

objetivo de construção de uma nação baseada no progresso estava posto.  

 A Redação da revista apresentava o periódico como um espaço no qual os “colegas 

do magistério” estavam convidados para  

 
[...] reexaminar a situação em que se encontra a escola secundária brasileira, a 
repensar seus problemas, a apresentar suas críticas e suas sugestões construtivas, a 
trocar idéias e a ponderar as possíveis alternativas que se apresentam para melhorá-
la, tornando-a uma instituição educativa mais eficiente, à altura de sua missão e de 
suas novas responsabilidades sociais. (REDAÇÃO, 1957b, p. 7). 

 

 O texto continuava informando que 84% dos professores ainda eram autodidatas e 

apresentava uma preocupação em não os valorizar, mas reafirmava que tanto autodidatas 

como licenciados114 iriam lucrar se “tivessem um periódico que trouxesse a cada um dêles 

uma mensagem de estímulo, uma palavra de conforto e um punhado de esclarecimentos e 

sugestões práticas” (REDAÇÃO, 1957b, p. 8). Esse periódico ajudaria a “encarar” seus 

problemas por meio de novos olhares e “novas luzes” o que geraria uma nova compreensão e 

“consciência profissional”, que seria o ideal para “servir a juventude e a Nação” (novamente o 

propósito voltado para a coletividade foi enfatizado). Embora a Revista fosse destinada “a 

todos”, percebe-se uma preocupação com a falta de formação e de metodologia por parte dos 

professores leigos, ou como a revista estrategicamente denomina: autodidatas. Para tanto, ela 

                                                           
114 A fonte relata que em 20 anos da criação das Faculdades de Filosofia como formação de professores do 
Ensino Secundário, apenas 16% dos 40.000 professores tiveram a oportunidade adquirir a formação profissional. 
(REDAÇÃO, 1957, p. 7). No Anuário Estatístico do Brasil de 1956, encontramos uma tabela com os dados dos 
registros de professores do Ensino Secundário de 1955, que nos dão uma pista sobre a formação dos professores 
no período. De 2181 novos registros, apenas 624 eram diplomados em Faculdades de Filosofia, ou seja, em torno 
de 71% não tinham a formação específica. Outro dado é o registro de 429 professores por meio de Exame de 
suficiência (IBGE, 1956, p. 367). Ver anexo 1. 
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destinava-se a prestar “informações, esclarecimentos, sugestões e assistência técnica”, 

alegando que serviria como um veículo de trocas, formação e “revisão crítica dos postulados”. 

(REDAÇÃO, 1957b, p. 8). A despeito da proposta de alcançar todos os quadrantes do 

território brasileiro o que aconteceu na prática não foi isso, ou quase.  
 

A revista Escola Secundária iniciou suas publicações com uma tiragem de sete mil 
exemplares, ampliando esse número para dez mil, em 1959. De acordo com notícia 
publicada no Correio da Manhã, em 1960, a revista, que era enviada a praticamente 
todos os estados brasileiros, encontrava grande receptividade. No entanto, em uma 
busca na Hemeroteca Digital, localizamos apenas 20 ocorrências com a entrada 
“revista Escola Secundária”, das quais 15 são do Rio de Janeiro, duas de 
Pernambuco, uma de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul e uma de Brasília, ou 
seja, pouca divulgação fora do Rio de Janeiro. Segundo a revista, o aumento no 
número de exemplares se deu na tentativa de atender a mais localidades brasileiras, 
visto que, realmente, 80% das assinaturas eram dos estados do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, o que se mostrava, de certo modo, como um problema, pois a revista 
objetivava auxiliar e instruir principalmente os professores de cidades onde não 
havia Faculdades de Filosofia. Como se almejava chegar às mais diversas 
localidades, pode-se dizer que havia a “perspectiva de promover a interiorização das 
ações do MEC, disseminando os conhecimentos pedagógicos considerados 
adequados para o desenvolvimento do ensino secundário para as escolas localizadas 
nas áreas rurais ou em cidades do interior”. (MIRANDA, 2019, p. 101-102). 

  

 O jornal Correio da Manhã divulgou a revista como “publicações didáticas visando o 

aperfeiçoamento do ensino” e em geral informou que a revista estava sendo enviada para 

“educadores, dirigentes de colégios e ginásios, pesquisadores, orientadores educacionais e 

estudiosos de questões educacionais” e orientava para que todos os interessados em adquirir 

exemplares deveriam dirigir-se ao endereço da CADES (Avenida Rio Branco, 115, 9º andar) 

(CORREIO DA MANHÃ, 1960b, p. 28). Sobre essa distribuição das publicações, 

entendemos que a leitura poderia acontecer de diferentes maneiras, nas quais cada leitor 

possuía uma apropriação singular e criadora (CHARTIER, 1998, p. 136). Um mesmo 

exemplar, possivelmente, chegou às mãos de diferentes leitores. Por exemplo: um diretor de 

uma escola que adquiriu um livro ou uma revista e emprestou aos demais professores e 

orientadores educacionais, permitindo o acesso à leitura para um número maior de pessoas. 

 Estes textos das revistas destinados aos leitores possuíam, grosso modo, uma 

temática aproximada. Miranda115 descreve que  

 

                                                           
115 Outra autora que faz uma análise sobre a Revista Escola Secundária é Frangella (2003), destacando que “é 
possível argumentar que, como instância formadora, a revista envolve mais do que conhecimentos teóricos 
necessários à atuação profissional. Através dela, significa-se a própria atuação docente, formando condutas, 
valores, normas e sentidos sobre a prática a ser exercida. Nesta orientação, mais do que conhecimentos 
pedagógicos, é instituída uma identidade, legitimando as formas de atuação deste professor” (FRANGELLA 
2003, p. 7). 
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Em geral, os artigos da revista Escola Secundária são apresentados como sugestões 
“que deram certo” e que poderiam ser replicadas, enfatizando-se seus pontos 
positivos como meio de incentivar o professor-leitor a efetivamente mobilizá-las. Ao 
mesmo tempo, há artigos que tecem críticas às práticas tradicionalmente utilizadas, 
indicando-se mudanças aconselháveis para algumas estratégias. Ainda, embora em 
menor número, também encontramos textos em tons explicitamente prescritivos, 
indicando modelos a serem seguidos fielmente. Alguns dos textos discutem o tom a 
ser dado ao ensino nas salas de aula, frisando o que é importante ser aprendido, 
quais os principais ou primeiros pontos a serem considerados e como desenvolvê-
los, em alguns casos chegando a ensinar dado conteúdo ao professor-leitor. Ressalta-
se, também, a necessidade da preparação das aulas. (MIRANDA, 2019, p. 105-106). 

  

 Os artigos sobre Orientação Educacional não fugiam das características gerais, 

observadas nas disciplinas curriculares, mas para a OE, temos alguns aspectos diferenciados. 

Como o tema ainda era considerado novidade para parte das escolas brasileiras, muitos de 

seus artigos trazem definições, teorias, legislação, conclusões de eventos sobre a OE e 

orientações – o que não exclui o relato de experiências, inclusive internacionais. Distinguimos 

os artigos como um material de formação dos orientadores educacionais, que visava dar um 

embasamento teórico (ainda que aligeirado) e que indicava condutas metodológicas e práticas 

desta função.  

 No quadro abaixo listamos os textos da seção de Orientação Educacional na Revista 

Escola Secundária: 

 
 

QUADRO 6 – ARTIGOS SOBRE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PRESENTES NA 
REVISTA ESCOLA SECUNDÁRIA (1957-1963116). 

Nº Data Pp. Artigo Autor(a) 
1 Junho 

1957 
24-25 A Moderna Orientação Educacional Profª Doris de Brito 
26-27 O Papel do Orientador Junto ao Adolescente Profª Laís Esteves Loffredi 
27-28 Conheça o Adolescente Profª Maria Emília Alves Saltiel 

2 Setembro 
1957  

39-43 O Problema da Orientação Educacional na 
Escola Secundária Brasileira 

Profª Luzia Contardo 

44-47 Círculo de Pais e Professôres  Profª Laís Esteves Loffredi 
47-50 Conversando com os Pais Profª Maria Alves Saltiel 

3 Dezembro 
1957 

26-29 Orientação Educacional na Escola Secundária Profª Fany Malin Tchaicowsky 
30-34 O Professor e a Problemática do Adolescente Profª Ofélia Boisson Cardoso 

4 Março  
1958 

38-40 Portaria Nº 105, de 12-3-1958  Diário Oficial, 17-3-1958 
41- 
45 

Pais e Mestres na Escola Secundária Profª Ofélia Boisson Cardoso 

45-48 Pais Problemas – Alunos Problemas Profª Maria Emília Alves Saltiel 
48-51 Por que se faz necessária a Orientação 

Educacional 
Profª Doris de Mello Brito 

5 Junho 
1958 

35-38 Visão Panorâmica da Orientação Educacional Irmão José Otão 
39-44 Insegurança de Pais e Mestres Diante da 

Juventude 
Profª Ofélia Boisson Cardoso 

6 Setembro 
1958 

6-8 A Implantação da Orientação Educacional nas 
Escolas Secundárias117 

Prof. Gildásio Amado 

                                                           
116 Considerando a data de preparo das Revistas de número 18 e 19. 



125 
 

28-32 O II Simpósio de Orientação Educacional Profª Maria Junqueira Schmidt 
32-34 Conclusões do II Simpósio de Orientação 

Educacional 
Sem dados 

35-40 O Orientador e a Educação Moral e Cívica Profª Advenir de Souza Lima 
41-43 Os Testes e a Orientação Educacional Prof. Agostinho Minicucci 

7 Dezembro 
1958 

26-28 Planejamento da Orientação Educacional Profª Maria José Garcia Werebe 
28-32 Adolescência Profª Riva Bauzer 
32-35 A Equipe de Orientação Educacional no 

Ginásio Fordham de Nova York 
Pe. Theobaldo Frantz S. J. 

36-38 O Círculo de Pais e Mestres Profª Maria Junqueira Schmidt 
8 Março 

1959 
24-29 A Implantação da Orientação Educacional Profª Advenir de Souza Lima 
29-34 O Aconselhamento Prof. Osvaldo de Barros Santos 

9 Junho 
1959 

19-21 Necessidades da Orientação Educacional Profª Advenir de Souza Lima 
21-26 A Orientação Educacional de Adolescentes Profª Maria Junqueira Schmidt 

10 Setembro 
1959 

27-31 Perturbações Emocionais e Nervosas na 
Adolescência 

Profª Ofélia Boisson Cardoso 

31-34 Planejamento das Sessões de Orientação de 
Grupo 

Profª Lais Esteves Loffredi 

11 Dezembro 
1959 

37-40 Orientação Educacional e sua Amplitude Profª Advenir de Souza Lima 
41-42 A Orientação Profissional e a Escola 

Secundária 
Prof. João de Oliveira e Silva 

12 Março 
1960 

31-33 Psicologia e Educação Moderna Profª Maria Junqueira Schmidt 
34-36 Atendem Nisso o Lar e a Escola Prof. Eurico Silva 
37-40 O Serviço de Orientação Educacional Profª Maria Emília Alves Saltiel 

13 Junho 
1960 

20-24 A Orientação Educacional e seus Porquês Prof. Pe. Herádio Conduru Pinto 
Marques 

25-29 A Orientação Educacional nas Classes 
Experimentais 

Profª Lais Esteves Loffredi 

14 Setembro 
1960 

31-35 Os personagens da Orientação Educacional Prof. Pe. Erádio Conduru Pinto 
Marques 

35-38 A Educação dos Pais Profª Maria Junqueira Schmidt 

15 Dezembro  
1960 

25-28 Os Temas da Orientação Educacional Prof. Pe. Herário Conduru P. 
Marques 

29-36 A Entrevista na Orientação Educacional Profª Maria Junqueira Schmidt e 
Profª Maria de Lourdes de Souza 
Pereira 

37- 
41 

A Emotividade do Adolescente em Face do 
Cinema118 

Profª Cinira Miranda Menezes 

16 Março 
1961 

23-27 As Técnicas da Orientação Educacional Prof. Pe. Herádio Conduru Pinto 
Marques 

27-37 O Círculo de Pais Profª Maria Junqueira Schmidt 
17 Junho  

1961 
21-26 A Orientação Educacional no Brasil Prof. Pe. Geraldo Servo 
26-29 A Pedagogia do Acompanhamento Profª Maria Junqueira Schmidt 
29-31 A Psicologia do Adolescente Prof. Leodegário A. de Azevedo 

Filho 
18 s/d 21-28 Teorias e leis da aprendizagem e a sua 

aplicação ao ensino 
Prof. Leodegário A. de Azevedo 
Filho 

19 s/d 18-21 Filosofia de Orientação Educacional Prof. Ir. José Otão 
21-26 O Orientador e o Problema da Liderança Profª Maria Junqueira Schmidt 

                                                                                                                                                                                     
117 Este artigo estava no início da revista, fora da seção de Orientação Educacional. Por se tratar de uma fala do 
diretor do Ensino Secundário, ele obteve um papel de destaque na introdução da Revista. O texto trazia a 
alocução de Gildásio Amado na sessão solene de abertura do II Simpósio de Orientação Educacional, realizado 
em Porto Alegre em 1958. 
118 Apesar de estar dentro da seção de Orientação Educacional, a nosso ver ele se encaixaria com a temática 
proposta na próxima seção denominada Atividades Extraclasse, a qual inclusive traz outro artigo sobre o cinema 
denominado “Cinema educativo: conceituação e finalidades”, assinado pelo professor Sylvio do Valle Amaral 
(AMARAL, 1960, p. 44-49). 
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27-29 O Aconselhamento Psicológico Prof. Pe. Victoriano B. Miguel S. 
J. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das Revistas Escola Secundária (BRASIL, 
CADES, 1957-1963). 

 

 Cada página da Revista contava com duas colunas de texto, aproveitando o espaço de 

diagramação, e como mencionou Miranda (2019), sobre a  

[...] diagramação da revista, pouquíssimos são, nela, os espaços em branco. Todos 
“os espaços “entre” os textos são normalmente preenchidos com pequenas citações, 
de autores conhecidos da área da educação, psicologia, filosofia, entre outros. Essas 
citações parecem ter como função apoiar a reflexão acerca das temáticas abordadas, 
permitindo e motivando lições/ensinamentos quanto à conduta dos leitores, seja na 
vida pessoal ou na profissional. Têm, não poucas vezes, intenções moralizantes. 
(MIRANDA, 2019, p. 104).  
  

 A apresentação da Revista número 18 trouxe a informação de que ela foi produzida 

em 1963, mas “somente agora publicada” e ainda indicava que já estava em projeto “outro 

plano de publicação periódica que substituirá a Revista Escola Secundária dedicando-se cada 

número a determinada área do ensino do segundo grau ou problema geral da Educação” 

(REDAÇÃO, s/d, p. 6). O intervalo entre a 17ª e 18ª revista trazia o prenúncio de que as 

publicações da CADES estariam assumindo uma nova configuração, ou em nosso 

entendimento, estariam desaparecendo aos poucos. A apresentação da Revista 18 demonstrou 

uma espécie de balanço das melhorias que a CADES teria proporcionado para a educação 

brasileira. A última Revista da coleção, de número 19, não apresentou nenhum texto da 

redação ou diretoria do Ensino Secundário, sendo a derradeira publicação, ela não teve um 

texto de desfecho da campanha, ficando seu encerramento em suspenso. 

 A seção de Orientação Educacional era geralmente a terceira. O início das revistas 

trazia textos da Redação e assuntos gerais (ou legais) do Ensino Secundário119, logo em 

seguida estava a seção de Didática Geral que trazia noções de didática, textos sobre 

experiências, metodologias entre outros assuntos. A próxima seção era a de Orientação 

Educacional e somente depois as disciplinas específicas, ensinadas pelos professores, eram 

introduzidas na revista. A distribuição não parece aleatória, a sequência de assunto é uma 

estratégia utilizada, provavelmente, pelo redator-chefe da Revista, pois se a Campanha se 

disponibilizava a “aperfeiçoar” o Ensino Secundário, poderia começar por ensinar o professor 

a como dar aula (Didática) e como lidar com o aluno (Orientação Educacional), para então 

ensinar os conteúdos de sua disciplina. O periódico de nº1 trouxe um texto da Redação como 

                                                           
119 Exceto a Revista Escola Secundária de número 19. A última Revista da coleção não apresentou nenhum texto 
da redação ou diretoria do Ensino Secundário. 
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apresentação da seção de Orientação Educacional desta revista, de forma que o conteúdo e o 

propósito desta subdivisão fossem compreendidos pelo leitor. O conteúdo dizia que: 

Esta secção, reservada ao estudo e à discussão dos problemas de orientação 
educacional, visa a familiarizar os leitores com a complexa problemática psicológica 
dos adolescentes de nossos dias e a sugerir os procedimentos e técnicas mais 
aconselháveis para o seu tratamento pelos professôres. Os problemas vividos pelos 
adolescentes refletem-se freqüentemente nas aulas, condicionando suas atitudes, seu 
comportamento e seu aproveitamento nos estudos. O professor, como autêntico 
educador, deverá desenvolver sua sensibilidade para perceber os índices dessa 
problemática adolescente e familiarizar-se com as técnicas mais apropriadas para 
seu tratamento eficaz. 
Paralelamente, é urgente a necessidade de desenvolver em nosso país uma 
compreensão mais objetiva dos Serviços de Orientação Educacional, previstos pela 
Lei Orgânica do Ensino Secundário para todos os ginásios do País, e das maneiras 
práticas de organizá-los e mantê-los em bom funcionamento. É o que esta secção de 
nossa Revista visa conseguir. (REDAÇÃO, 1957c, p. 24). 

  

 A seção foi apresentada como uma possibilidade de entender e resolver os 

“problemas dos adolescentes”. A revista oferecia um entendimento da “complexa 

problemática psicológica dos adolescentes” de “maneiras práticas”. Fica explícita a 

importância dada para a OE sobre o papel de resolver problemas dos alunos para tornar o 

ensino mais produtivo. Outro fator evidente é o reconhecimento de que as escolas brasileiras 

não tinham total compreensão dos objetivos dos Serviços de Orientação Educacional e esta 

seção serviria para tal entendimento. 

 Os artigos sobre a OE presentes na Revista Escola Secundária foram posteriormente 

reunidos em coletâneas impressas durante a CADES. Em nossas pesquisas encontramos dois 

volumes. O primeiro volume contendo uma coletânea de 14 artigos presentes entre a primeira 

e a décima sexta revista120 e o segundo volume possuía a seleção de 12 artigos e foi publicado 

em 1963.121 Observamos novamente a ênfase na publicação para a OE, e podemos deduzir 

que as coletâneas serviram para tentar alcançar os orientadores por outro meio, mais 

específico, pois, talvez, nem todos realizassem a leitura na Revista Escola Secundária. 

 Para Fernandes, a seção de “Orientação Educacional” da RES era um ponto forte da 

revista, pois evidenciava “o entendimento de que a boa escola se faz com base em professores 

qualificados com sólidos conhecimentos sobre a didática, aliada à gestão eficiente da escola” 

(FERNANDES, 2007, p. 92). Rosa define que a seção de OE apresentava “temas relacionados 

                                                           
120 O livro não possui data visível, no entanto, se a 16ª revista foi publicada em março de 1961, sabemos que a 
coletânea é posterior a esta data. 
121 É possível que tenha um terceiro volume publicado com os demais artigos, completando a coletânea dos 
artigos que faltavam, no entanto, isso é somente uma especulação. Pode ser que havia somente um projeto para 
uma nova coletânea e com o desaparecimento da CADES não tenha tido tempo para a publicação, o que seria 
outra conjectura nossa. 
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ao trabalho com adolescente e seus familiares” e justifica que “não por acaso” as publicações 

regulares da Revista Escola Secundária teriam coincidido com a promulgação da primeira 

LDB (Lei nº 4.024 de 1961).  
 

Trata-se de uma conjuntura marcada pelos intensos debates em torno da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em boa medida desencadeados pelo 
substitutivo Lacerda (1958), que dividiu os educadores entre os defensores da escola 
pública e aqueles que representavam os interesses da escola privada, provocando a 
publicação do Manifesto dos Educadores Mais uma Vez Convocados (1959). O 
ensino secundário foi uma das questões que mais confrontava esses dois grupos 
porque a Igreja Católica ainda tinha uma ampla e consistente rede de escolas 
privadas nesse nível de escolarização e estava amparada pela Associação de 
Educação Católica - AEC122. Desta forma, neste texto se analisa os artigos 
publicados na revista Escola Secundária que abordam as propostas de reestruturação 
do formato do ensino secundário, como a equiparação das modalidades do ensino 
técnico, o redesenho dos seus dois ciclos e a flexibilização curricular, preterindo os 
artigos que refletem sobre disciplina-saber específicas. (ROSA, 2016, p. 262). 

 
 

 Depois de anos de período ditatorial a promulgação da Constituição de 1946 

assegurava a educação como direito de todos. Aquele cenário intensificou as discussões para 

criar uma lei de diretrizes e bases para o sistema educacional. O ministro da Educação 

Clemente Mariani, do governo Dutra, organizou uma comissão que contava com nomes como 

o do Professor Lourenço Filho (presidente da mesma), Fernando de Azevedo, Alceu Amoroso 

Lima, Pedro Calmon, entre outros. Um texto foi apresentado em 1948 à Câmara dos 

Deputados, conhecido como Projeto Mariani. Por haver uma discussão ferrenha entre 

defensores de uma tendência de centralização e outros de uma descentralizadora, este projeto 

ficou transitando pelos gabinetes dos membros da comissão por dez anos. Carlos Lacerda, 

deputado federal pelo Distrito Federal apresentou em 1958 um substitutivo que mudaria os 

rumos da discussão sobre a lei. A discussão se voltou para a “liberdade de ensino” (SILVA, 

2011). A década de 1950 provocou intensos debates sobre a educação brasileira. A Igreja 

Católica esteve à frente daqueles que defendiam um discurso privatista e a “posição do 

Manifesto dos Educadores de 1959 é crítica em relação ao comportamento dos defensores do 

ensino privado e da forma como o estariam reagindo ante aos defensores do ensino público” 

(PASINATO: SOUZA, 2018, p. 132). 

 A Igreja Católica também estava presente nas publicações da CADES por meio da 

presença de padres envolvidos com a educação e atuantes na publicação de textos sobre a 

                                                           
122 Fundada em 1945 a AEC representava os interesses católicos. Silva (2011) relata que essa associação 
procurava “fazer alianças com o segmento empresarial não-religioso, então minoritário no interior do setor 
privado da educação; acordos com políticos e ministérios, publicação de material, organização de cursos 
volantes, persuasão, por meios formais e informais, a políticos, campanhas de propaganda, comunicação de 
massa dos pontos defendidos pela Igreja.” (2011, p. 2). 
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função da OE123. Ainda que não fossem representantes oficiais da Igreja outras professoras 

também a defendiam, é o caso, por exemplo, da professora Maria Junqueira Schmidt. Sobre 

quem eram essas pessoas que circulavam e transmitiam suas representações e estratégias nas 

publicações oficiais da CADES, sobre a Orientação Educacional, veremos a seguir. 

  

 

1.2.2 Os sujeitos: quem falava sobre a Orientação Educacional? 

 
Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel de 
Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o objeto da história é, por natureza, o 
homem. Digamos melhor: os homens. Mais que o singular, favorável à abstração, o 
plural, que é o modo gramatical da relatividade, convém a uma ciência da 
diversidade. Por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as 
máquinas,] por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as instituições 
aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os homens que a 
história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um 
serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde 
fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. (BLOCH, 2001, p. 54). 

  
 Ainda que buscando compreender as representações, ainda que procurando as 

estratégias, ainda que elaborando tabelas com dados ou números. Ainda assim! Os homens 

estão lá. E quem são os homens e mulheres que o espaço aberto pela CADES permitiu que 

emprestassem suas vozes para que os orientadores educacionais do Brasil pudessem ter um 

parâmetro?  

 Ao selecionar os Cadernos de Orientação Educacional (COE) e os artigos da Revista 

Escola Secundária (RES), realizamos um levantamento para conhecer quem foram os autores 

do material sobre a OE publicado pela CADES. O próximo quadro traz os dados sobre os 

autores (ou coautores) e em quais exemplares eles possuem texto publicado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
123 A discussão sobre a religião nas publicações da Cades será ampliada no segundo capítulo. 
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QUADRO 7 – AUTORES PRESENTES NOS CADERNOS DE ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL (1959-1962) E NAS REVISTAS ESCOLA SECUNDÁRIA (1957-1963) 

 
Autores124 

 
Lugar de escrita do autor (a) 

Número do Caderno de 
Orientação Educacional (COE) 
e/ou número da Revista Escola 

Secundária (RES) 
Advenir de Souza Lima Técnica de Educação da Diretoria do Ensino 

Secundário e coordenadora do II Simpósio de 
Orientação Educacional. São Paulo. 

COE 16 (com Terezinha Lins de 
Albuquerque, Violeta Vilas Boas, Madre 
Marie Alfonse Carbonnet, Maria da Glória 
Maia e Almeida, Gerenice Vieira); RES 6; 
RES 8; RES 9; RES 11. 

Agostinho Minicucci Instituto de Educação de Botucatu, São Paulo. RES 6. 
Aracy Muniz Freire Instituto de Educação, Escola Amaro Cavalcanti, 

Curso de Orientação Educacional na PUC. 
COE 12. 

Cinira Miranda Menezes Chefe do Serviço de Ortofrenia e Psicologia do 
Instituto de Pesquisas Educacionais da Prefeitura 
do Rio de Janeiro. 

RES 15. 

D. Cândido Padim O.S.B. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. COE 7; COE 19; COE 25; COE 24 (com 
Pe. Gilies Beaglieu, Maria de Nazareth 
Moura, Madre Rosa de Lima, Pedro 
Parafita de Bessa). 

Doris de Mello Brito  Orientadora Educacional do Colégio de 
Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia. 

COE 3; RES 1; RES 4. 

Emília de Mello Ribeiro Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande 
do Sul.  

COE 8. 

Eurico Silva Colégio Estadual de Uberlândia. RES 12. 
Fany Tchaicowsky Técnica do Centro de Aperfeiçoamento e 

Pesquisa da Petrobrás e coordenadora do II 
Simpósio de Orientação Educacional 

COE 4; COE 14; RES 3. 

Irmão José Otão Magnífico-reitor da Pontifícia Universidade do 
Rio Grande do Sul, convidado de honra e 
moderador do II Simpósio de Orientação 
Educacional. 

COE 15; RES 5; RES 19. 

João de Oliveira e Silva Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

COE 14; RES 11. 

Lais Esteves Loffredi Serviço de Orientação Educacional do Colégio de 
Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia. 

COE 10; COE 13; COE 23; RES 1; RES 2; 
RES 10; RES 13. 

Leodegário A. de 
Azevedo Filho 

Colégio Pedro II e Faculdade Filosofia da 
Universidade Estadual Rio de Janeiro. 

RES 17; ES 18. 

Luzia Contardo Técnica de Educação da Diretoria do Ensino 
Secundário. 

RES 2. 

Madre Maria Cristina Faculdade de Filosofia “Sedes Sapientiae” de São 
Paulo. 

COE 19 (com D. Cândido Padim, Dr. Enzo 
Azzi, Maria de Nazareth Moura, Oswaldo 
Barros Santos). 

Maria de Lourdes Sousa 
Pereira 

Serviço de Orientação Educacional do Instituto 
de Educação do Distrito Federal. 

COE 2; COE 14; COE 23; RES 15 (com 
Maria Junqueira Schmidt). 

Maria Emília Alves 
Saltiel 

Serviço de Orientação Educacional do Colégio de 
Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia. 

COE 14; RES 1; RES 2; RES 4; RES 12. 

Maria José Garcia 
Werebe 

Orientadora Educacional do Colégio de 
Aplicação da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo. 

RES 7. 

Maria Junqueira Schmidt Orientadora educacional do Instituto de Educação 
do Distrito Federal, moderadora do Simpósio II 
Simpósio de Orientação Educacional 

COE 1; COE 9; COE 17; COE 23; RES 6; 
RES 7; RES 9; RES 12; RES 14; RES 15 
(com Maria de Lourdes de Souza Pereira); 
RES 16; RES 17; RES 19. 

Mère Marie Alphonse 
Carbonnet O.S.U. 

Faculdade de Filosofia Santa Úrsula do Distrito 
Federal. 

COE 5; COE 16; COE 23 (com Lais 
Esteves Loffredi, João Moura, Halley 
Bessa, Maria Junqueira Schmidt, Maria de 

                                                           
124 O quadro organizado em ordem alfabética é composto por autores (ou relatores) que possuem ao menos uma 
obra de autoria ou organização. Apesar de ser autor(a), ele(a) poderá aparecer como coautor(a) na escrita de 
outros materiais. Preferimos chamá-los de autores principais para diferenciá-los dos autores que participaram 
somente como colaboradores (citados na coluna que apresenta os números dos Cadernos de Orientação 
Educacional ou dos artigos da Revista Escola Secundária). 
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Lourdes Souza Pereira). 
Newton Sucupira Professor de Psicologia da Faculdade de Filosofia 

do Recife. 
COE 20. 

Noemi Nogueira Meira 
de Castro 

Serviço de Orientação Educacional do Instituto 
de Educação do Distrito Federal. 

COE 14 (com Maria de Lourdes Sousa 
Pereira, Fany Tchaicowsky, Maria Emília 
Alves Saltiel, Ramilda Collares Quitête de 
Morais, João de Oliveira e Silva); COE 22. 

Ofélia Boisson Cardoso Técnica de Educação e professora Psicotécnica e 
Psicologia Educacional. 

RES 3; RES 4; RES 5; RES 10. 

Oswaldo Barros Santos Diretor do Instituto Pedagógico do Ensino 
Industrial da Secretaria de Educação de São 
Paulo. 

COE 19; RES 8. 

Pe. Antonius Benko S. J. Diretor Executivo do Instituto de Psicologia 
Aplicada da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 

COE 6; COE 11; COE 18; COE 22.  

Pe. Geraldo Servo De São João Del Rei, palestrava sobre Orientação 
Educacional em eventos como a I Jornada de 
Diretores de Colégios promovida pela Inspetoria 
Seccional em Juiz de Fora. 

RES 17. 

Pe. Herádio Conduru 
Pinto Marques 

Colégio Santo Antônio Maria Zacharias do 
Distrito Federal. 

COE 13; COE 22 (com Pe. Antonio Benkö, 
Terezinha Lins de Albuquerque; Noemi 
Nogueira Meira de Castro; Leonel Corbiel 
C.S.C; Edília Coelho Garcia); RES 13; 
RES 14; RES 15; RES 16. 

Pe. José Dinkö Mravak Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

COE 21. 

Pe. Theobaldo Frantz S. 
J. 

Professor em São Leopoldo, publicou diversos 
artigos no Jornal do Dia (RS). 

RES 7. 

Pe. Victoriano B. Miguel 
S. J. 

Gabinete de Orientação Psicológica da PUC – 
Goiás. 

RES 19. 

Riva Bauzer Instituto de Educação do Distrito Federal. RES 7. 
Tereza Pontual Pinto de 
Lemos 

Chefe do Serviço de Orientação Educacional do 
Colégio Jacobina do Distrito Federal. 

COE 13 (com Lais Esteves Loffredi, Pe. 
Herádio Conduru Pinto Marques, Aroldo 
Soares Souza Rodrigues, Maria Aparecida 
Carvalho do Valle). 

Zilah Mattos Totta Diretora do Ginásio Estadual Paula Soares de 
Porto Alegre. 

COE 15 (com Irmão José Otão, Emília 
Mello Riveiro, Ana Iris do Amaral, 
Graciema Pacheco, Afonso Thiele – irmão 
Edésio). 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base nos Cadernos de Orientação Educacional 
(BRASIL, CADES, 1959-1962), Brasil, Cades (1960a), nas Revistas Escola Secundária 
(BRASIL, CADES, 1957-1963), Ciência e Cultura (1955, p. 60), Diário Pernambucano 

(1955, p. 9), Jornal do Brasil (1956, p. 18; 1958, p. 7), O Repórter (1960, p. 6), Correio da 
Manhã (1961, p. 18; 1964, p. 67), Correio Paulistano (1957, p. 16), Tribuna da Imprensa 

(1958, p. 5), Folha Mineira (1959, p. 1), Jornal do Dia (1963a, p. 4; 1963b, p. 8), Rodrigues 
(2010, p. 15). 

 

 Embora existisse no decorrer da CADES um discurso de unificação nacional, 

percebemos que a maioria dos autores estava resumida a profissionais do Rio de Janeiro e 

Distrito Federal. Possivelmente havia uma rede de conhecimento entre esses autores, 

estabelecendo contatos e convites para a escrita dos artigos125. Em menor número, mas ainda 

expressivo, podemos notar autores de São Paulo e Rio Grande do Sul, lembrando que os dois 

primeiros Simpósios de Orientação Educacional foram realizados nas cidades de São Paulo e 

                                                           
125 Isto foi percebido a partir da fala da professora Lais Esteves Loffredi, uma das autoras com mais textos 
publicados e que nos cedeu uma entrevista (LOFFREDI, 2019). 
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Porto Alegre. Estes dois últimos Estados se destacam por questões de contatos com 

representantes da CADES, por seus cargos e lugares de fala ou por suas experiências com a 

Orientação Educacional? Não há como definir ao certo, mas foram lugares estratégicos para 

disseminar as representações da OE no Brasil. Além destes três locais, podemos verificar 

Minas Gerais com dois autores principais, seguido de Pernambuco (local do III Simpósio de 

OE) e Goiás, com um autor principal cada. Uma ausência da participação da região Norte do 

Brasil é claramente percebida nas publicações. O gráfico abaixo revela esses dados em 

porcentagem: 

 

GRÁFICO 1 – AUTORES DA CADES SOBRE A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL POR 
ESTADOS (1957-1963) 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos Cadernos de Orientação Educacional 
(BRASIL, CADES, 1959-1962), Brasil, Cades (1960a), nas Revistas Escola Secundária 
(BRASIL, CADES, 1957-1963), Ciência e Cultura (1955, p. 60), Diário Pernambucano 

(1955, p. 9), Jornal do Brasil (1956, p. 18; 1958, p. 7), O Repórter (1960, p. 6), Correio da 
Manhã (1961, p. 18; 1964, p. 67), Correio Paulistano (1957, p. 16), Tribuna da Imprensa 

(1958, p. 5), Folha Mineira (1959, p. 1), Jornal do Dia (1963a, p. 4; 1963b, p. 8), Rodrigues 
(2010, p. 15). 

 

 Há quase um equilíbrio na quantidade de autores do sexo feminino e do masculino 

(58% de mulheres e 42% de homens). Não podemos demarcar a Orientação Educacional do 

período como um local exclusivo de um único gênero, ao que parece, tanto professoras como 

professores possuíam um espaço de fala na CADES sobre a OE. No entanto, dos cinco 

escritores com maior quantidade de textos publicados, apenas um é do sexo masculino. 

 Todos são identificados como “professores”, porém, alguns além dessa função são 

apresentados como religiosos da Igreja Católica (madre, irmão, padre, dom – bispo), 
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totalizando 73% professores civis e 26% de professores religiosos. Fazer essa diferenciação 

não significa contrapor o estilo de escrita deles. Entre as publicações podemos encontrar 

artigos de religiosos que procuravam dar um tom científico sobre a OE e textos, de cunho 

católico fervoroso, escritos por professores laicos (termo usado somente para diferenciá-los 

dos religiosos)126. Dos nove professores religiosos apenas uma era mulher. 

 Tanto o COE como a RES enfatizam o fato de que os autores são professores, e 

como dito anteriormente, era de interesse da coordenação da CADES realizar uma 

aproximação com o público destinado a receber esses exemplares. Todos os professores 

tinham uma ligação direta ou correlata com a Orientação Educacional. Eram pessoas 

envolvidas com o Ensino Secundário, com o Ensino Superior, com a Psicologia, com 

Institutos de Educação, que possuíam cargos administrativos do governo, que trabalhavam 

com formação de professores, trabalhavam em instituições públicas e privadas, ou que 

estavam diretamente ligados às atividades da Orientação Educacional. Entendemos que esses 

autores circulavam em outros espaços, no entanto, procuramos enfatizar o lugar que eles 

estavam quando aconteceu a escrita e circulação dos periódicos da CADES.  

 

GRÁFICO 2 – LUGAR DE ESCRITA DOS AUTORES DA CADES SOBRE 
A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (1957-1963) 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base nos Cadernos de Orientação Educacional 

(BRASIL, CADES, 1959-1962), Brasil, CADES (1960a), nas Revistas Escola Secundária 
(BRASIL, CADES, 1957-1963), Ciência e Cultura (1955, p. 60), Diário Pernambucano 

(1955, p. 9), Jornal do Brasil (1956, p. 18; 1958, p. 7), O Repórter (1960, p. 6), Correio da 
                                                           
126 O capítulo 2 traz uma discussão sobre a religião nas publicações da CADES. 
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Manhã (1961, p. 18; 1964, p. 67), Correio Paulistano (1957, p. 16), Tribuna da Imprensa 
(1958, p. 5), Folha Mineira (1959, p. 1), Jornal do Dia (1963a, p. 4; 1963b, p. 8), Rodrigues 

(2010, p. 15). 
 
 
 Percebemos um destaque para professores ligados à Pontifícia Universidade 

Católica, bem como docentes advindos de outras Faculdades (o que pode sugerir que tais 

profissionais estavam envolvidos com a formação de professores e orientadores 

educacionais). No entanto, professores provenientes de Colégios e Institutos de Educação 

também possuíam espaço de fala em eventos e impressos da CADES (o que sugere uma troca 

de experiências ou circulação de ideias). No geral, poucos autores possuíam cargos diretos na 

Diretoria do Ensino Secundário. 

 Podemos verificar o lugar de escrita de alguns dos coautores a partir de informações 

apresentadas no IIº Simpósio de Orientação Educacional. Neste “documentário” foram 

apresentados: o professor Pedro Parafita Bessa como um dos coordenadores do evento; a 

professora Maria Nazareth de Moura como orientadora educacional da “Colmeia” de São 

Paulo; a professora Tereza Lins de Albuquerque como orientadora psicopedagógica da Escola 

Guatemala do Distrito Federal; a professora Violeta Vilas Boas do Instituto de Educação do 

Distrito Federal; a professora Maria da Glória Maia de Almeida do Serviço de Orientação 

Educacional do Colégio Pedro II; a professora Gerenice Vieira do Colégio Jacobina do Rio de 

Janeiro; o professor Dr. Aroldo S. Rodrigues da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro; a professora Maria Aparecida do Valle como assistente-técnica do SENAC Nacional; 

professora Ana Íris do Amaral da Inspetoria Seccional de Porto Alegre; Graciema Pacheco do 

Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul; e o 

professor Afonso Thieli da Inspetoria Seccional de Porto Alegre (BRASIL, CADES, 1960a, 

p. 15-18). O professor Halley Bessa foi diretor do Instituto de Psicologia da PUC Minas 

Gerais e diretor e orientador do Serviço de Orientação e Seleção Profissional do Instituto de 

Educação (POELMAN; ABREU, 2009, p. 164, 168). A localidade dos coautores não diferia 

dos Estados em que atuavam os autores. Sabemos que tais informações estão longe de 

representar o ideal para conhecer por completo esses autores, mas ao perceber o lugar de onde 

estes sujeitos se apresentavam, temos pistas de porque falavam/escreviam tais coisas e porque 

representavam tais posicionamentos (BRASIL, CADES, 1960a). 

 Entre essas e esses é notório o destaque de alguns autores, como por exemplo, a 

professora Maria Junqueira Schmidt com treze textos publicados, a professora Lais Esteves 

Loffredi com sete publicações, o padre Herádio Conduru Pinto Marques com seis textos, e as 
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professoras Advenir de Souza Lima e Maria Emília Alves Saltiel com cinco publicações cada 

uma. Vale ressaltar que esses autores escreveram tanto no COE como na RES, e tiveram 

participação ativa em pelo menos um dos Simpósios de Orientação Educacional. Todos esses 

autores são do Rio de Janeiro, reforçando mais uma vez a centralidade dessas publicações. 

Esses professores formavam um grupo (não necessariamente coeso) de profissionais da 

educação que participavam de círculos de atividades próximas e estavam na lista de autores 

autorizados a participarem de publicações em periódicos da CADES, e para serem locutores e 

relatores em eventos sobre a Orientação Educacional. Ao chamá-los neste texto de 

professoras, professores, padres, ou profissionais da educação, não estamos alterando ou 

hierarquizando o engajamento educacional deles, só estamos, em determinadas situações, 

identificando o lugar de fala.  

 Procurando os rastros e indícios (GINZBURG, 2002), encontramos algumas 

informações sobre esses autores mais frequentes, na tentativa de entender um pouco melhor o 

lugar de escrita e compreender suas representações sobre a Orientação Educacional. 

Notoriamente estava a professora Maria Junqueira Schmidt. A vida, trajetória e produção 

intelectual de Schmidt por si só dariam um trabalho acadêmico, ou melhor, vários127. Esta 

autora publicou dezenas de livros entre 1920 e 1970, perpassando por temas que variavam 

entre História, Literatura, Francês, Religião e Educação. Ela se tornou uma intelectual 

respeitada na sociedade e no meio religioso, pela defesa fervorosa que fazia do catolicismo. 

De acordo com Orlando (2017), Schmidt acumulou  
 

[...] larga experiência pessoal adquirida no trabalho desenvolvido como Orientadora 
Educacional no Instituto de Educação do Rio de Janeiro desde 1950, na CADES 
(Campanha de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do Ensino Secundário), como 
professora e conferencista, mas sobretudo depois do falecimento de Aracy Muniz 
Freire, principal referência nessa área e sua amiga pessoal. Essa preocupação com a 
orientação do adolescente, a partir de sua posição como professora de ensino 
secundário, representante do grupo católico, rendeu-lhe a participação na Comissão 
de Ensino Secundário que discutiu a LDB nº4024/61. Entre o final da década de 
1950 e 1960, publicou livros voltados para a educação das famílias, tendo em vista o 
problema do ajustamento do adolescente na nova sociedade que se configurava. 
Ganhou relevo nesse cenário, como uma voz autorizada, e ocupou espaços em 
mídias, como rádio e TV, com programas voltados para a educação familiar. (2017, 
p. 115). 

 

 Foi uma educadora que apareceu em diversas ocasiões em jornais da época, o que 

demonstrava o respeito e a visibilidade intelectual a ela atribuídos. Teve fotos publicadas, 

                                                           
127 Em meio a diversas possibilidades de estudo sobre essa autora, Skrusinski (2018a) trabalhou em sua 
dissertação sobre o projeto de educação das famílias nas obras de Maria Junqueira Schmidt. 
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nomeações anunciadas, textos divulgados e outros autores escrevendo sobre suas obras128 em 

jornais da época129. Não por acaso ela aparece como a autora da maior parte dos textos e 

artigos publicados pela CADES sobre a Orientação Educacional.  

  

 

FIGURA 10 – POSSE DE MARIA JUNQUEIRA SCHMIDT 

 

Fonte: Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1954, p. 10, c. 5-6. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/093718_03/35299  

 

 

 

 

 

                                                           
128 O Correio da Manhã de 05 de outubro de 1958 trazia a crítica bem-humorada e elogiosa ao livro “Educar pela 
recreação” de Schmidt feita por Marília São Paulo Penna e Costa, que dizia: “Quero apenas recomendá-lo às 
mamães que adotam a psicologia moderna na educação de seus capetas. [...] não é somente uma lição aos pais 
modernos, mas um ponto de encontro com os nossos complexos, descobrindo em cada item os motivos e os 
defeitos que nos perturbam o espírito e que não mais vão perturbar a próxima geração” (COSTA, 1958, p. 62). 
129 Para demonstrara representatividade de Schmidt entre os anos de 1960 e 1969 seu nome aparece em 118 
ocorrências no jornal Diário de Notícias (RJ), 92 ocorrências no Correio da Manhã (RJ), 47 vezes no Jornal do 
Brasil (RJ) e 38 aparições em O Jornal (RJ), além de outros periódicos. Pesquisa realizada em 13/06/2019 pelo 
site da Hemeroteca Digital Brasileira. 
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FIGURA 11 – MARIA JUNQUEIRA SCHMIDT ENTREGA DIPLOMA 

 

Fonte: Diário de Notícias. Rio de Janeiro 02 de dezembro de 1955, p. 12, c. 4-5. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/093718_03/45952 

 
 

 Nas figuras acima podemos observar seu protagonismo na educação. A professora 

foi apresentada pelo jornal como um nome respeitado nacionalmente e internacionalmente, 

que assumiu o cargo de diretora do Departamento de Educação Complementar e estava 

colaborando para o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos dos professores, em especial 

destacamos o curso de Orientação Educacional. 

 Por volta de 1958, Schmidt realizou um estágio na École des Parents, na França, e 

isto influenciou sua maneira de pensar a educação das famílias, junto à Escola de Pais, no 

Brasil (SKRUSINSKI, 2018b). “Tratava-se de um movimento cristão, apolítico, voluntário, 

cuja finalidade era atualizar os pais, dando-lhes uma visão mais ampla dos objetivos da 

educação, conscientizando-os do seu papel de educadores, responsáveis pela formação 

integral de seus filhos.” (MARTINS; MARTINS, 2013, p. 17). Além da religiosidade, 

Schmidt carregava consigo as ideias da Psicologia e defendia que uma “educação moderna” 

se dava por meio da Psicologia (dentro de uma devida cautela, que não confrontasse a 

religião) para educar e definir os padrões de comportamento dos pais (SCHMIDT, 1960a). 
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Suas viagens à Europa eram utilizadas como “instrumento de legitimação e distinção no 

campo intelectual e educacional pela fala com propriedade, estratégia que lhe garantiu lugar 

de referência nas temáticas exploradas.” (SKRUSINSKI, 2018a, p. 125). Consideramos a 

circulação dos conhecimentos educacionais, que acontecia nessa troca de experiências 

realizadas em viagens, em diferentes ambientes (religiosos ou considerados científicos), como 

um dos fatores de influência na produção de textos elaborados pela autora. Orlando e 

Henriques ressaltam, sobre Schmidt, que seu  
 
[...] ativismo político educacional merece destaque e nos coloca questões acerca da 
presença feminina, não apenas nas salas de aula, mas no cenário político, intervindo 
diretamente nos projetos educacionais da nação, participando ativamente dos debates e das 
disputas nas quais educadores de diferentes matrizes se envolveram, com o objetivo de 
estabelecerem seus projetos e suas visões de mundo, a partir do campo educacional. 
(ORLANDO; HENRIQUES, 2017, p. 61-62).  
 

 Concordamos com os autores e percebemos que essa conclusão pode ser projetada 

para as demais mulheres autoras que participaram das publicações da CADES. Toda essa 

experiência e tendência de educar e ajustar a família lhe rendeu um lugar de destaque na 

Orientação Educacional, que, de certo ponto de vista, também tinha esse mesmo objetivo. 

 A segunda pessoa com mais textos publicados no COE e na RES sobre Orientação 

Educacional foi a professora Lais Esteves Loffredi. Ao contrário de Schmidt, esta não 

estampou as notícias de jornal com tanta intensidade, sendo poucas as suas aparições e 

raramente ligadas à sua produção intelectual sobre a OE130. Sobre seu trabalho com a OE, a 

professora informou que teve início com a dedicação “exclusiva à Orientação Educacional, a 

partir de 1958, nas classes experimentais131 do Colégio de Aplicação da UFRJ, convidada pela 

direção do referido Colégio, até a criação do Curso de Mestrado em Orientação Educacional 

na UFRJ, 1973132” (LOFFREDI, 2019). Em 1972 Loffredi participou do II Congresso 

                                                           
130 Das vezes que seu nome apareceu em jornais da época, podemos citar a data do seu nascimento numa coluna 
sobre aniversariantes (TRIBUNA DA IMPRENSA, 1954, p. 10), o seu aniversário de casamento e batizado da 
filha Olga Loffredi (TRIBUNA DA IMPRENSA, 1953, p. 7) e notícia sobre o casamento de sua filha, na qual 
ela revelou que conheceu seu esposo Loffredo Loffredi numa excursão cultural ao Museu de Belas-Artes 
(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1971, p. 10), entre outros. 
131 Sobre as classes experimentais Loffredi conta que em “1958 o Ministério da Educação, através da CADES 
incentivou a criação dessas classes que seriam experiências inovadoras a serem realizadas por cada escola, desde 
que seus planos fossem aprovados pelo MEC. Em 1959 foram permitidas quatro experiências: Colégio de 
Aplicação da UFRJ, Colégio Brasileiro de Almeida (particular), Colégio Pedro II e Colégio Nova Friburgo. A 
exigência era a existência de um Serviço de Orientação Educacional já instalado e vivenciado. [...] Era designado 
pela CADES um professor da Faculdade de Educação UFRJ para apresentar relatórios críticos sobre as 
experiências. No caso do CAP/UFRJ foi designado o Prof. José de Farias Góes, professor catedrático de Biologia 
da Faculdade de Educação da UFRJ.” (LOFFREDI, 2019). 
132 Além dessa formação, a professora possui: Curso de Pedagogia na ex Faculdade de Filosofia da Universidade 
do Brasil, 1953; Curso de Formação de Orientação Educacional – PUC/RJ, 1969; Mestrado em Educação – 
PUC/RJ, 1972; Centre Internacional d’Etudes Pedagogiques, Universite de France, 1959; Psicologia da 
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Brasileiro de Orientadores Educacionais (que reuniu cerca de 200 professores de “quase todo 

o país”) e condenou a utilização errada da Psicologia, alegando que mesmo que tenha essa 

formação, ao escolher ser um orientador educacional, o professor “não pode assumir a posição 

de psicólogo”, pois sua tarefa é educativa (JORNAL DO BRASIL, 1972, p. 19).  

 Ao ser questionada sobre como os autores eram selecionados para participarem das 

publicações do MEC, a professora comentou que nesse “caso estou falando de forma pessoal, 

a CADES fez o convite e combinou o tema; na Revista Escola Secundária o convite foi feito 

pelo diretor de publicação133, Professor Luis Alves de Mattos, que era também o diretor do 

Colégio de Aplicação da UFRJ, a escolha do tema era livre, no máximo sugerido” 

(LOFFREDI, 2019). Esses autores circulavam pelos mesmos lugares ou pelo menos 

próximos, o que gerava um conhecimento mútuo. Loffredi lembra 
 
No meu caso, conhecia cerca de 90% dos outros autores e acho que isso também 
acontecia, pelo menos, com a maioria. A CADES e as Associações de Orientadores 
Educacionais eram positivamente ativas e promoviam encontros, cursos, palestras, 
simpósios, que facilitavam esse conhecimento. Gostaria de incluir nessa lista: Fanny 
Winich (SESI), Maria da Gloria Pimentel, Nobuko Kawashita (PUC/SP) e Pe. Henri 
Chabassus, S. J. Colégio São Luis, S.P.  
[...] Participei, estou quase certa, de todos os encontros, simpósios, jornadas, 
seminários, congressos. Esses eventos eram organizados pela CADES, pelas 
Associações de Orientadores Educacionais. Participavam orientadores educacionais 
de todas as regiões do Brasil. Alguns estados eram mais atuantes que outros, como 
por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, 
Pernambuco. Encontrei referências: a) um encontro de diretores em Curitiba, em 
1960, onde fiz três palestras sobre O.E. Não tenho mais informações sobre esse 
evento; b) participação da O.E. em reuniões na Casa de Professores, do Rio de 
Janeiro; c) Seminário sobre Orientação Educacional nas Instituições de Nível 
Superior, promovido pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras; d) 
participei de dois eventos internacionais como representante da Associação de 
Orientadores Educacionais da Guanabara no V Congresso Internacional de O.E. e 
Profissional, Quebec, Canadá, em agosto de 1973. Nos congressos apresentei 
trabalhos e em um deles presidi a Sessão de Abertura não como mérito pessoal, mas 
como representante do Brasil; e) em Oslo (não tenho referência do ano). 
(LOFFREDI, 2019). 

 

 Estamos falando de um período em que o grupo de profissionais da OE no Brasil 

estava sendo formado. O círculo de professores licenciados era relativamente pequeno e 

aqueles que possuíam a função de orientador em alguma instituição e/ou secretaria acabavam 

se tornando referência. Neste caso, supomos que pela proximidade profissional com o 

professor Mattos, Loffredi era uma das autoras convidadas, mas não excluímos a 

possibilidade de que, principalmente na RES, alguns autores tenham enviado suas 

experiências para o aceite da revista. 
                                                                                                                                                                                     
Personalidade, Diretoria do Ensino Secundário, MEC, 1959; La Psycologie au Services de Formation des 
Maitres, MEC, 1959; Tranning of Education Counselor, 1973 (LOFFREDI, 2019). 
133 O professor Luis Alves de Mattos era o redator-chefe da Revista Escola Secundária. 
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 Ainda sobre a professora Loffredi, segundo Jesus (2016) os Conselhos de Classe 

surgiram na França por volta de 1945 e em 1958 “a experiência francesa foi vivenciada por 

dez educadores brasileiros estagiários em Serves, dentre eles, Lais Esteves Loffredi e Myrthes 

de Lucca Wenzel, as quais trouxeram esta experiência para o Brasil” (JESUS, 2016, p. 6). 

Além das inovações pedagógicas observadas naquele país as educadoras tiveram interesse na 

“reunião colegiada dos professores, denominada conselho de classe” (LEITE, 2012, p. 76). 

Observando o potencial educacional, 
 
A novidade foi inicialmente implantada nas classes experimentais do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, logo em seguida, estendida 
como proposta experimental ao Centro Educacional de Niterói, dirigido por Mirthes 
Lucca Wenzel, que também esteve no Instituto de pesquisas educacionais de Sèvre, 
em 1958, no Colégio Brasileiro de Almeida (RJ), no Colégio Santa Cruz (SP) e no 
Colégio São João Del Rei (MG). (LEITE, 2012, p. 76).  

 
 Viagens como essa permitiam uma circulação das ideias, pois ao conhecer as ações 

francesas, este conhecimento chegava ao Brasil, por meio dessas professoras. Loffredi foi 

professora em curso de pós-graduação e na década de 1980 orientou dissertações de mestrado 

na UFRJ (BORGES, 2017). Contando com sua experiência na área, a autora escreveu os 

livros Paradigma de Orientação Educacional (1976) e Encontros e Desencontros na escola: 

o papel do orientador educacional (1980) juntamente com Dina de Almeida e Silva134.  

 Outro autor recorrente, o padre Herádio Conduru Pinto Marques, costumava aparecer 

nos jornais da época como uma pessoa ativa em seus afazeres religiosos e, igualmente, 

ligados à educação. Marques participou de eventos como a realização do Círio de Nazaré, 

promovido pela colônia paraense que vivia no Rio de Janeiro (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 

1952, p. 2), cursos de formação de catequistas pelo Centro Catequético Nacional (DIÁRIO 

DE NOTÍCIAS, 1959, p. 9), fez parte de chapas para eleição do Sindicato de 

Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário do Rio de Janeiro (DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, 1959, p. 12), em reunião de representantes de professores para discutir o aumento 

de salários (A NOITE, 1962, p. 9), além de seu nome aparecer em reportagens que falavam 

sobre as publicações da CADES e os Simpósios de Orientação Educacional (DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, 1962, p. 34; DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1960, p. 12135). Marques estava ligado a 

diferentes espaços e lugares, exercendo o sacerdócio religioso e o educacional, por assim 

dizer.  

                                                           
134 Não encontramos informações sobre a autora. 
135 Neste periódico o padre Herádio foi apresentado como Diretor do Colégio Guy Fontgalland do Rio de 
Janeiro. Este colégio foi fundado em 1933 por padres barnabitas, localizado na rua Barão de Ipanema, 85. 
Disponível em: https://www.colegioguido.com/quem-somos Acesso em: 10/06/2019. 
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 A professora Advenir de Souza Lima também ocupou lugares de destaque nos 

periódicos e nos eventos realizados em torno da Orientação Educacional. Participou do IX 

Congresso da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (que em 1957 contava com 136 

unidades que atendiam cerca de 15.000 alunos em todo país) com uma palestra sobre a 

Orientação Educacional (CORREIO DA MANHÃ, 1957, p. 28), foi diretora da Casa do 

Professor, onde organizou estágios e conduziu cerimônias como a abertura da Semana do 

Professor (CORREIO DA MANHÃ, 1958a, p. 12; CORREIO DA MANHÃ, 1958d, p. 12). A 

Casa do Professor era um espaço de estudo e reunião de educadores, que hospedava 

professores vindos do interior que chegavam à capital do país para participar de cursos, 

estágios, congressos e seminários. Em 1958 estava prevista a instalação de uma Casa do 

Professor em cada capital do país (MIRANDA, 2019, p. 191-192).  

 Um indicativo do nível de confiança à sua pessoa foi quando em 15 de outubro de 

1958 Advenir substituiu o Diretor do Ensino Secundário, Gildásio Amado, no Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, em solenidade alusiva às comemorações do Dia do Professor, na 

presença do Ministro da Educação Clóvis Salgado (CORREIO DA MANHÃ, 1958e, p. 13). 

Participou de jornadas de diretores discutindo problemas e perspectivas do ensino secundário 

(JORNAL DO BRASIL, 1957, p. 9; CORREIO DA MANHÃ, 1958f, p. 12). Outros 

momentos estratégicos deram voz à professora, a exemplo, no dia 1 de outubro de 1958, em 

meio a ameaça de uma greve de professores secundários, o jornal Última Hora trouxe um 

depoimento de Advenir Souza Lima (indicando-a como Diretora do Ensino Secundário), no 

qual ela declarava em nome do MEC que “o Ministério tem o máximo interesse em efetuar o 

pagamento das suplementações atrasadas, mas que a verba está “esgotada” criou [sic] uma 

situação tal que somente a Assembléia do Sindicato poderá discernir” (ÚLTIMA HORA, 

1958, p. 9). Em 1960 Advenir era chefe da Seção de Inspeção da Diretoria do Ensino 

Secundário (CORREIO DA MANHÃ, 1960a, p. 31). 

 Sobre a professora Maria Emília Alves Saltiel, as pistas são muito esparsas com 

relação à sua vida intelectual. Em jornais da época podemos encontrar registros referentes à 

sua vida pessoal como o nascimento de sua filha Maria Tereza, a qual teve com seu esposo, o 

primeiro tenente Arlindo Saltiel (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1950, p. 11). Porém, o fato dessa 

intelectual não estampar as notícias de periódicos não significou que sua produção foi menos 

importante. 

 Retomando, embora algumas iniciativas relacionadas à OE tenham surgido no Brasil 

nas décadas de 1920 e 1930, foi a partir de 1942, com a Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

que percebemos o início de uma discussão na legislação brasileira. Os primeiros textos legais 
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representavam as atividades da OE como tendo uma função inicialmente ligada à Orientação 

Profissional e à formação do aluno como um todo (incluindo aspectos da saúde, aspectos da 

vida social, descanso e estudos). Com o início da CADES, em 1957, muitos autores passam a 

usar suas ideias e ações sobre a Orientação Educacional como um tema recorrente para tratar 

assuntos escolares (principalmente ligados aos desajustes pedagógicos, sociais e familiares). 

A chefia do MEC, por meio da Diretoria do Ensino Secundário e sua Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, incentivou cursos de OE, exames de 

suficiência, abertura de Serviços de Orientação Educacional, portarias, e publicações 

específicas sobre o tema. Muito disso se deu pelo fato de que representantes do governo 

desejavam que por meio da escola secundária do período se formasse um modelo de aluno, 

preocupado com industrialização e modernização do país, e que entenderia as necessidades de 

cumprir seu papel de cidadão. 

 Uma grande parte dos professores não possuía formação específica, por isso vários 

materiais foram organizados para dar uma formação básica sobre a OE, demonstrando que os 

aparatos legais não eram suficientes para suprir as necessidades de implantação da OE nas 

escolas. Neste cenário de tentativa de formação profissional, encontram-se os Cadernos de 

Orientação Educacional e a seção de OE da Revista Escola Secundária, que contavam com a 

colaboração de diferentes professores autores. Os artigos versavam sobre definições, teorias, 

métodos, legislação, relatos de experiências estrangeiras, conclusões de eventos sobre a OE e 

orientações gerais (trabalho com pais, alunos, diretores, professores). Percebemos uma 

representação de que a Orientação Educacional figurava como um serviço dentro da escola, 

capaz de ajustar comportamentos e interligar os diferentes personagens que conviviam na 

escola (e até fora dela, como veremos ao falar sobre a família). Era uma espécie de “liga” (ou, 

segundo Loffredi (1960a), uma “ponte”) que daria a coesão do grupo para a melhoria do 

ensino e do aprendizado, por isto, a importância de se falar sobre ela e de torná-la mais 

presente nas escolas. Os textos sugeriam que toda a discussão realizada durante a CADES não 

era uma mera formalidade de aplicação da lei, mas que realmente havia uma preocupação de 

organizar o SOE para fazer com que o trabalho do diretor, do professor, do aluno e da família 

fosse mais harmonioso e eficiente, configurando um sistema de cooperação. 

 A estratégia utilizada durante a CADES foi legitimar suas publicações ao aproximar o 

orientador educacional que estava na escola (recebendo os artigos), dos professores autores. 

Havia o discurso de que o material produzido era feito “por professores para professores”, 

gerando uma sensação de democracia na escolha desses artigos - como se qualquer pessoa 

pudesse escrever suas experiências ou conceitos para serem publicados. No entanto, o que 



143 
 

percebemos é que a maioria desses autores fazia parte de um círculo de convivência, alguns 

eram convidados a escrever artigos e outros tinham suas falas em encontros, simpósios e 

cursos, compiladas em artigos publicados, ou seja, a maioria dos textos era de pessoas que 

possuíam um lugar de destaque, e que aparentemente estavam autorizadas a falar e ensinar 

sobre o assunto. Não há indícios de quais publicações foram realizadas pelo envio particular 

dos autores e aceite da redação dos periódicos. O que encontramos é que alguns autores eram 

personagens frequentes em páginas de jornal da época, e usufruíam certo prestígio na 

sociedade, além de atuar em instituições oficiais (como Secretarias e Diretoria do Ensino 

Secundário). Os autores transitavam em lugares distintos, e nesses trajetos, faziam com que 

ideias sobre a OE circulassem em diferentes espaços. Realizavam viagens (dentro e fora do 

país) e nelas participavam de cursos, simpósios, encontros, estágios, e cada experiência era 

usada estrategicamente ou taticamente para anunciar uma representação sobre a OE que 

deveria ser conhecida e/ou seguida por outros orientadores educacionais. Autores laicos e 

religiosos usavam seu lugar de fala para imprimir suas estratégias e táticas, como veremos no 

capítulo seguinte. 

 Lembramos, novamente, que o campo da OE era recente e que as suas funções e 

conceitos ainda estavam sendo delimitados, e, desta feita, as publicações da CADES se 

tornaram um espaço para que esta construção acontecesse. Não havia um modelo único, o que 

existia era uma troca de experiências e discussões, para delimitar o que deveria ser definido 

como indicador de caminhos, ou seja, que realizaria o ajustamento da função de orientador 

educacional e de suas ações, como forma de contribuir no processo de desenvolvimento da 

nação.  
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CAPÍTULO 2 

 

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 

 
A Orientação Educacional levada a bom termo poderá beneficiar não só a escola 
com todo o seu pequeno mundo, mas a cidade, a pátria e quiçá todo o grande mundo 
em que vivemos. Um dia beneficiará talvez o universo... (SOUZA LIMA, 1959c, p. 
39) 

 
 Abranger o universo?! A pretensão da professora Advenir é sem dúvida uma 

supervalorização utópica do alcance da Orientação Educacional. Mas numa afirmação ela 

estava certa: a OE não se restringia ao “pequeno mundo” da escola. Ela estava nas escolas 

brasileiras, nas instituições educacionais de outros países, abrangia discussões que não eram 

da área da educação, envolvia as famílias, e circulava em páginas de jornais.  

 A Orientação Educacional era um serviço que chegava gradativamente em escolas, 

colégios, institutos e faculdades de diversas partes do mundo. A experiência brasileira não 

consistia em algo inovador. Como dito na introdução deste trabalho, muito do que foi 

desenvolvido no Brasil estava pautado em teorias e experiências norte-americanas e francesas. 

 Bello (2008) em seu texto “La Orientación Profesional en América Latina. Fortalezas, 

Debilidades, Amenazas y Oportunidades”, afirma as iniciativas brasileiras no campo da 

Orientação Profissional e Educacional como sendo um dos primeiros países da América 

Latina136 a introduzirem esse serviço. Destacando 
 
[...] la creación, en 1947, en Río de Janeiro, del Instituto Nacional de Selección y 
Orientación Profesional, por el reconocido psicólogo Emilio Mira y López (Gavilán, 
2006; Melo-Silva et al., 2004). En este punto también es justo reconocer que en 
1931 fue creado por Lourenço Filho el primer servicio estatal de Orientación 
Profesional en Sao Paulo (Carvalho, 1995; citado por Melo-Silva, 2004).  
Sólo a manera de ejemplo podemos indicar que la trascendencia y pertinencia de la 
Orientación se puede comprobar cuando observamos que ha sido considerada de tal 
importancia que está incorporada en las Constituciones Nacionales de muchos de 
nuestros países. En Argentina llegó a alcanzar rango institucional cuando en 1949 
fue incorporada en el artículo 37 de la Constitución Nacional (Gavilán, 2006). 
También en Brasil estuvo contemplada en la Constitución Federal de 1937 y en las 
Leyes Orgánicas de 1942, 1943 y 1946 (Grinspun, 2002: citado por Leal Melo-
Silva, 2004). En Venezuela, en el Proyecto de Ley Orgánica de Educación 
presentado el 2001 se considera el artículo 74 donde se expresa que se formulen 
normas para que se organice la Orientación Educativa en el Sistema Educativo 
Venezolano. (BELLO, 2008, p. 44). 
 

                                                           
136 Segundo a classificação de Bello para “efectos de ubicación geográfica se considera como América Latina la 
región conformada por México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico.” (2008, p. 44). 
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 O autor descreve que na Argentina a Orientação teve caráter legal em 1949 e na 

Venezuela em 2001. Porém, isto não significa que a Orientação não foi discutida e implantada 

antes na Venezuela ou em outros países, fato que podemos verificar em publicações como “La 

orientación educativa y profesional en Chile, Guatemala, Panamá y Venezuela (1967), por 

parte de la O.E.A. y en eventos como el Congreso Latinoamericano de Orientación, cuyas 

Memorias han sido publicadas por la Asociación Internacional de Orientación (1971)” 

(GAVILÁN, 2007, p. 4). 

 A Bélgica instalou em seus institutos superiores das Universidades, uma seção de 

Orientação Educacional e Profissional. Mediante um exame, os licenciados “em curso de 

filosofia e letras, ciências, ciências naturais, e medicina, engenharia civil, ciências políticas ou 

sociais, ciências pedagógicas, ou qualquer outro diploma universitário julgado suficiente pelo 

Conselho do Instituto” (REDAÇÃO RBEP, 1947, p. 550) poderiam se tornar licenciados em 

orientação e seleção profissional. 

 Oswaldo de Barros Santos fez um “ligeiro histórico” da Orientação Educacional em 

países da América e Europa. Com base em suas informações, elaboramos um quadro para 

sistematizar algumas informações: 

 

QUADRO 8 – A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EM DIFERENTES PAÍSES 
Local Data provável Outras informações 

Munique - Alemanha 1902 Primeiro escritório de Orientação Profissional. 
França 1906 Primeiro instituto de orientação profissional como fruto dos 

trabalhos psicométricos de Binet. 
Estados Unidos 1908 Serviço de Orientação. Trabalho de Frank Parsons. 

Inglaterra 1908 (primeiras 
medidas) 

1920 (primeiro 
instituto) 

Trabalho de Myers. 

Bélgica - Sistema de exames destinados a conhecer e a orientar jovens. 
Trabalho de Christiaens e Decroly. 

Holanda - Trabalho de Roels como consequência dos trabalhos de 
psicologia de Heymans. 

Suíça 1916 Primeiro gabinete de orientação do Instituto "Jean Jacques 
Rousseau", de Genebra. 

Trabalho de Claparède e Bovet. 
Espanha 1919 Instituto de Orientação Profissional de Barcelona. 

Os trabalhos de Mira y Lopes a América Latina 
influenciaram países americanos depois de sua vinda para a 

América Latina. 
Áustria Décadas de 1920-

1930 
Influência da psicanálise. Autores dos primeiros princípios 

da teoria e prática da Orientação Educacional: Adler, 
Aichorn, Charlotte Bühler e Hetzer. 

Itália 1920 Trabalhos de Pizzoli, Maria Diez Gasen, Donizelli, Ponzo e 
Agustin Gemelli. 

Portugal 1925 Instituto de Orientação Profissional Maria Luiza Barbosa de 
Carvalho, dirigido por Farias de Vasconcellos. 
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Buenos Aires - 
Argentina 

- Trabalho de Fingerman. 

México - Trabalho de Robleda. 
Peru - Trabalho de Blumenfeld. 

Colômbia e Venezuela - Trabalho de Del Omo. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de SANTOS (1959, p. 94-96). 

 
  O texto de Santos (1959) não traz informações ou nomes completos, nem datas 

precisas. Também não é nosso foco realizar esse detalhamento. O que nos interessa é 

visualizar panoramicamente o cenário no qual a Orientação Educacional no Brasil estava 

surgindo, ou seja, perceber que outros países da Europa e América, estavam desenvolvendo 

um trabalho de Orientação Profissional que se desdobrou em Orientação Educacional.  

 Nesta perspectiva compreendemos que os acontecimentos, eventos, legislação, 

publicações sobre a OE no Brasil não constituíam um movimento local e restrito às escolas. A 

Orientação Educacional extrapolava os muros das escolas e circulava por outros países, 

temas, lugares e publicações. Por este motivo, nossa pesquisa verifica a circulação de ideias 

sobre a OE em outros países e sua relação com o Brasil e as discussões da psicologia e 

religião. 

 

 

2.1. O ESTRANGEIRO: AS EXPERIÊNCIAS AMERICANA E FRANCESA PRESENTES 

EM PUBLICAÇÕES DA CADES 

 
Que interêsse pode ter essa experiência para o Brasil? (Madre Marie Carbonnet 
sobre a Orientação Educacional da França) (CARBONNET, s/d, p.28). 

 

 As publicações da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 

sobre a Orientação Educacional destacam a experiência de dois países: Estados Unidos e 

França. Apesar de ser citado no documentário do II Simpósio que o padre Geraldo Servo teria 

apresentado sua experiência sobre “A Orientação Educacional na Itália”, a mesma não foi 

registrada em sua totalidade, por este motivo, não tivemos acesso ao seu conteúdo, ficando 

nas entrelinhas a contribuição (modelos, leis ou estratégias) que o sistema educacional italiano 

poderia trazer para a prática brasileira (BRASIL, 1960a, p. 11). Ao que parece houve nos 

simpósios e publicações uma preferência em destacar as experiências brasileiras e as norte-

americanas e francesas.  

 Para pensar essa relação da educação brasileira com a de outras nações, buscamos 

aporte teórico nas contribuições do alemão Jürgen Schriewer. Para este autor “as ideologias e 
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sistemas educacionais modernos nasceram na Europa dos séculos XVIII e XIX e ganharam 

aceitação global, particularmente durante a segunda metade do século XX em correlação 

óbvia com a emergência de um ‘transnational cultural environement’” (SCHRIEWER, 2000, 

p. 107). Considerando que nos últimos anos as relações de interação, intercâmbio e/ou 

interdependência internacional, tenham se tornado de interesse da investigação histórica, é 

possível verificar a busca pela alteridade cultural por razões pragmáticas, políticas, pela 

atratividade ou pelo caráter exemplar. Neste “espelho” do outro, seria possível também se 

reconhecer, servindo como “unidades de referência, que podem ser trazidas a lume para vários 

argumentos políticos”, tornando-se “’condutoras’ de uma suposta ‘internacionalidade’” 

(SCHRIEWER, 2000, p. 107). Desta feita, 

 
De um ponto de vista interno a um dado sistema educativo nacional, e no âmbito da 
constelação discursiva empenhada nas questões da reforma e preocupações práticas 
desse sistema, referências a “exemplos estrangeiros”, a “experiências do mundo” ou 
a “situações mundiais”, são de facto, entendidas como algo mais do que histórias 
contemporâneas de educação noutros países, objectivamente investigadas. Espera-se 
que tais referências sirvam como “lições” que reforçam “ideias estimulantes” e 
“novos impulsos para a definição de políticas”, ou para delinear um “quadro de 
referência” para a especificação das opções de reforma. (SCHRIEWER, 2000, p. 
114). 

 

 Ao “olhar para além das suas fronteiras” os educadores brasileiros buscavam por meio 

da “externalização”, se abrir para novas possibilidades e comparações. Conhecer e citar 

exemplos estrangeiros nas publicações da CADES era uma estratégia para equiparar e 

legitimar a Orientação Educacional desenvolvida no Brasil. Dentro desta perspectiva, 

identificamos os Estados Unidos e a França como “sociedades de referência” para os 

orientadores educacionais do Brasil.  

 A partir de 1867, as exposições internacionais passaram a expor em seus pavilhões as 

inovações educacionais, nesse “período os Estados Unidos da América torna-se-iam também 

referência importante no campo educacional e alvo de convergência de outros países como a 

França” (GASPARELLO; VILLELLA, 2006, p. 4437). Com isso, desde o final do século 

XIX, Estados Unidos revelava-se como país de destaque educacional, assim como a França, e 

os olhares sobre estas nações perduravam nas décadas de 1950 e 1960 nos interesses de 

alguns orientadores educacionais que publicaram pela CADES. 

 Pessoas e conhecimentos viajavam (circulavam) entre os países. Ora o conhecimento 

chegava ao solo brasileiro por meio de livros, reportagens, professores, ora professores 

brasileiros realizavam viagens para estudar as experiências em outros lugares. Assim, todas as 

viagens educam, porém, algumas têm o objetivo de educar mais, pois são aquelas que 
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procuram conhecer os sistemas e instituições educativas de outro país (VIÑAO, 2007, p. 15), 

e consequentemente geram comparações, parâmetros e circulação de pessoas e ideias. Com a 

Orientação Educacional, durante a CADES, aconteceram diversas viagens que tiveram cunho 

pedagógico (financiadas pelo governo, por uma instituição privada ou iniciativa particular) e 

fizeram com que orientadores educacionais conhecessem experiências diferentes e pensassem 

sua prática no Brasil, adequando-a ou não à realidade das escolas secundárias em nosso país. 

Precisamos ainda ressaltar que as experiências trazidas ao Brasil, por educadores (entre eles, 

alguns exerciam funções em Serviços de Orientação Educacional ou em outros cargos 

relacionados), refletem um olhar sobre o outro que pode estar carregado de representações, 

preconceitos ou admirações de quem conta sobre a viagem e de quem recebe essa história. 

 Gondra (2007), baseado em Leite (1997), ressalta que “um perigo constante dos textos 

dos viajantes consiste no procedimento de que os mesmos baseavam-se no lado pequenino do 

fato, da ação do homem, da obra que aparece, num relance, a seu olhar fugido.” (GONDRA, 

2007, p. 68). Por isso, ao verificarmos as histórias de viagens de educadores brasileiros, ou de 

contatos com a experiência estrangeira, entendemos que surge uma apropriação singular do 

tema por parte dos viajantes, e que esta foi transmitida nas publicações da CADES dentro de 

um modelo de comparação e indicação das ações brasileiras. 

 A realização de viagens pedagógicas de professores ou de grupos de professores ao 

exterior era praticada em algumas ocasiões. Shueler & Gondra (2010, p. 87) relatam, por 

exemplo, a viagem do professor público primário Luiz Augusto dos Reis, em visita a 

Portugal, Espanha, França e Bélgica entre 1890 e 1892, abordando representações da 

legislação educacional e a história da circulação de ideias. O relatório de viagem de Reis traz 

algumas de suas observações sobre a França, em tom de comparação com o Brasil ou de 

superioridade francesa. O professor trouxe impressões de sua viagem, o seu sentimento em 

relação a recepções que teve, suas conclusões sobre os considerados sucessos educacionais 

europeus, detalhamentos dos cursos observados e até comparações sobre o advento da 

República (REIS, 1892, p. 157). Neste sentido, esse tipo de viagem pode alcançar um caráter 

maior que o pedagógico, ele inclui análises sociais, econômicas e políticas de comparações, 

referências e apropriações. Ademais, “seu relato de viagem tornou-se mais uma oportunidade 

do autor de manter-se na disputa pelo lugar de autoridade da prescrição nos assuntos da sua 

profissão, da instrução e das escolas primárias de sua cidade” (PINTO, 2011, p. 234). 

 No mesmo período, o professor Manoel José Pereira Frazão dedicou-se a conhecer a 

Itália, Suíça, Suécia, Inglaterra e França e a professora Amélia Fernandes da Costa visitou 

escolas na Itália, Bélgica e França (MIGNOT; SILVA, 2011, p. 437).  
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 Dentro dessa pequena amostragem, verificamos a França como um destino comum, 

dando indícios da relevância educacional da estadia neste país. Abrimos um espaço para 

lembrar que não eram novidades as viagens pedagógicas à França nem a sua referência. Ao 

analisar a Espanha, Viñao (2007), lembra que na segunda metade do século XIX vários 

motivos atraíam viajantes até o território europeu: as exposições universais, a localização 

geográfica, a cultura (sendo o idioma estrangeiro mais conhecido), a sua imprensa (Paris, por 

exemplo, publicava muitas obras em espanhol), e as práticas educativas que se tornaram um 

modelo a ser comparado com outros países (VIÑAO, 2007, p. 27).  

 O que levava os educadores brasileiros a buscarem esses modelos e experiências em 

outros países? Essas viagens eram, “naquele momento, impulsionadas por um projeto 

republicano mais amplo de modernização da sociedade, inspirado em modelos trazidos de 

pais considerados mais avançados” (MIGNOT; SILVA, 2011, p. 441). Ao participar de uma 

viagem pedagógica, cada educador precisava estar atento ao que ele estava vendo, ao que 

encontrava na experiência do outro. Com seu método de descrição da viagem, mais detalhado 

ou não, voltava às terras brasileiras com o intuito de aplicar suas observações e “interferir nos 

destinos da realidade educacional brasileira”, além de ter um espaço de escrita na Revista 

Pedagógica para relatar suas “impressões de viagens, que, atendendo às justificativas e 

finalidades da missão oficial, privilegiavam a organização escolar, organização do magistério, 

o material didático, a arquitetura das escolas e aspectos relativos à remuneração de 

professores” (MIGNOT; SILVA, 2011, p. 441). Com isso, tais professores demonstravam 

certo modo de ver e de se deixar ver, ou seja, possuíam um olhar sobre a educação do outro 

país e deixavam registros sobre como eles haviam absorvido tal experiência. 

 Entre 1929 e 1935, “Anísio Teixeira e a Associação Brasileira de Educação imbuídos 

desse princípio de renovação pedagógica apoiaram e financiaram viagens de professores 

Brasileiros aos Estados Unidos da América com o objetivo de formação de conhecimento de 

teorias, práticas e saberes considerados inovadores.” (CARDOSO, 2015, p. 213). Essas 

viagens proporcionaram cursos de formação, conhecimentos de outras culturas e experiências 

a serem relatadas em suas voltas. Ou seja, o conhecimento pedagógico circulava entre os 

países por meio de professores que realizavam cursos, estágios, entre outras atividades.  

 Durante uma viagem pedagógica, ainda pensada pelos responsáveis pelo envio dos 

professores, cada viajante procurava temas e experiências pessoais, e podia “evidenciar mais 

do que determinações e obrigações” (MIGNOT; SILVA, 2011, p. 450). Os educadores não se 

limitavam “a observar e anotar. Perscrutavam, comparavam, propunham, com a intenção de 

provocar mudanças nos rumos que a política educacional deveria tomar” (MIGNOT; SILVA, 
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2011, p. 451). Reforçamos que “as estratégias são capazes de produzir, mapear e impor, ao 

passo que as táticas só podem utilizá-los, manipular e alterar (CERTEAU, 2012, p. 87). Neste 

sentido, entendemos que os professores viajantes que escreveram sobre a Orientação 

Educacional, nas publicações da CADES, também possuíam suas singularidades, intenções, 

estratégias e táticas para atingir seus leitores. Embora a viagem tenha sido um ato estratégico, 

os professores utilizavam táticas para observar, estudar, conhecer e aplicar temas que fossem 

dos seus interesses. 

 Como exemplo dessas viagens, podemos citar uma que foi descrita em reportagem do 

jornal Correio Paulistano de 30 de agosto de 1956. O texto trouxe a informação de que a 

professora Maria Dulce Roque havia retornado ao Brasil para reassumir o cargo de 

orientadora educacional do Instituto Feminino de Educação “Padre Anchieta”. A professora, 

que esteve em Washington, frequentou diversos cursos com bolsa de estudos. Dentre os 

cursos estavam: “Orientação Educacional, Técnicas da Orientação Educacional, Informações 

sobre oportunidades de ocupação e educação, Psicologia da Personalidade, Análise do 

indivíduo com fins à Orientação Educacional, Exame e aplicação de testes, Orientação 

Educacional na escola secundária” (CORREIO PAULISTANO, 1956, p. 11). Cada curso teve 

duração de seis meses e, além disso, realizou um estágio obrigatório no Centro de Orientação 

da Universidade George Washington e apresentou uma tese na qual discutia conceitos da OE 

nos Estados Unidos e no Brasil (técnicas, dificuldades, situação escolar e aplicação). Esta não 

era a primeira viagem da professora, que em 1951 ficou seis meses nos EUA. Com isso, 

percebemos que o interesse em buscar conhecimento sobre a OE não era uma prática única da 

CADES, pois antes de seu surgimento viagens neste sentido já aconteciam e orientadores 

educacionais buscavam uma formação complementar em “situações mundiais”. 

 Com relação a professores que publicaram durante a CADES, temos a experiência do 

padre Theobaldo Frantz137. Ele foi participante de um programa universitário de Supervisão e 

Administração Escolar e esteve em “muitos ginásios” de Nova Iorque (sem precisar o 

número) para realizar um estágio em fevereiro de 1957. Como exemplo, verificamos que nos 

anos de 1959 e 1960 o padre Frantz produziu diversos textos para o Jornal do Dia, de Porto 

Alegre (RS), e em alguns ele trouxe outros aspectos observados em sua viagem, como, por 

exemplo, a delinquência juvenil norte-americana (FRANTZ, 1959a, p. 4) e a informação 

política do estudante norte-americano (FRANTZ, 1960a, p. 4). Escrevendo sobre o tema 

                                                           
137 Ver quadro 7. 
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criança e juventude, ele também abordou assuntos como um livro sobre uma jovem 

(FRANTZ, 1960b, p. 4) e o menor abandonado (FRANTZ, 1960b, p. 4). 

 Durante sua viagem aos Estados Unidos, o padre Frantz observou “aspectos da vida 

escolar” e entre eles estariam as ações da Orientação Educacional. Assim, suas observações 

não se restringiam à OE, mas esse serviço também foi observado. Ele afirmou que “as 

variantes de estrutura e as ênfases por setores ensejam constelações de equipes bem variadas, 

nos diversos colégios e ginásios americanos. É difícil dizer que uma determinada fórmula seja 

a ideal”. E ainda alega que as necessidades, “possibilidades, meio ambiente condicionam 

poderosamente a estrutura resultante” (FRANTZ, 1958, p. 32). No entanto, apesar das 

justificativas, Frantz decide apresentar a estrutura da equipe de Orientação Educacional do 

Ginásio Fordham (uma instituição católica, ligada à Universidade Fordham) como um 

exemplo de suas observações. 

 A instituição era mantida e dirigida pela Ordem dos Jesuítas, localizada no Bronx, em 

Nova Iorque, atendia um número de 772 alunos do sexo masculino de classe média. Frantz 

elaborou um esquema que sistematizava as atividades da Orientação Educacional: 

 

QUADRO 9 – ESQUEMA DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO FORDHAM DE NOVA 
IORQUE 

III. ESQUEMA DAS ATIVIDADES DA EQUIPE 
CONSELHEIROS DE CLASSE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

E ORIENTAÇÃO DE 
ASSISTENTES 

PROFESSÔRES 
ESPECIALISTAS 

1. O. de estudos: 
 
Orientação e ambientação de 
calouros. 
Desenvolvimento de bons hábitos 
de estudo. 
Análise das causas de fraco 
aproveitamento. 
Escolha de cursos. 
Na transição para o ‘college’: 
informação sôbre bôlsas, requisitos 
de admissão, aconselhamento. 
 
2. O. pessoal: 
 
Problemas rotineiros. 
Seleção de casos a serem 
encaminhados ao Orientador. 

1. O. de estudos: 
 
Escolha de currículo. 
Casos complexos. 
 
2. O. pessoal: 
 
a. problemas emocionais; 
b. problemas sociais; 
c. problemas morais e religiosos; 
 
3. O. vocacional. 

1. Seleção, uso, e administração de 
testes: 
 
2. O. vocacional: 
 
Informações. 
Aconselhamento. 
Estudo de caso junto com o 
Orientador. 
 
3. Correção de leituras. 

Fonte: Frantz (1958, p. 35). 

  

 Segundo as observações de Frantz, o orientador educacional deveria ser um master’s 

(licenciado) em Orientação Educacional, com cursos contínuos e estágios de aperfeiçoamento. 
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Teria sua “grande preocupação” com o trabalho ligado aos “quartanistas de ginásio”, ou seja, 

os alunos matriculados no quarto ano; no início do ano letivo ele faria “diversas palestras de 

grupos sôbre os mais variados aspectos de carreiras e profissões, sôbre requisitos de admissão 

do ‘college’” e, depois disto, iniciavam-se as entrevistas vocacionais. Vemos que o Ginásio 

Fordham não destoava do que estava sendo discutido teoricamente sobre a OE, pois havia 

uma relação direta com a orientação vocacional, no entanto, Frantz lembra que outra “área 

importante tem sido a da orientação moral, religiosa e social” (1957, p. 33).  

 Devido à sobrecarga de trabalho resultante do aumento da matrícula de alunos, a 

direção do Ginásio Fordham estava procurando introduzir orientadores assistentes para 

compor a equipe de Orientação Educacional, estes também deveriam “tirar” um “master’s” 

em Orientação Educacional, para exercer tal função. Na realidade, seriam professores com um 

número de aulas menor, para poder dedicar “boa parte” do tempo para a OE. Frantz descreveu 

que “foram escolhidos entre os melhores professôres, dotados de simpatia humana, habilidade 

docente e ótimas qualidades morais e pessoais” (1958, p. 33). A mesma representação sobre a 

figura do orientador circulava no Brasil. A professora Aracy Muniz Freire138 destacava como 

qualidades essenciais para um orientador: 
 

1 - amor e compreensão da mocidade 
2 - tolerância 
3 - espírito de justiça 
4 - simpatia pessoal 
5 - alegria 
6 - fôrça nas suas convicções 
7 - ideais elevados, moral inatacável 
8 - bom-humor 
9 - bom-senso 
10 - adaptabilidade 
11 - boas maneiras  
12 - boa saúde 
13 - mocidade de espírito 
14 - bom-gôsto 
15 - capacidade organizadora 
16 - camaradagem 
17 – paciência (FREIRE, 1960, p. 7-8).  

 

 Uma lista exigente e longa, de qualidades que em linhas gerais representavam as 

mesmas “ótimas qualidades morais e pessoais” solicitadas no Ginásio norte-americano. Outro 

ponto de semelhança ocorre entre os orientadores brasileiros e norte americanos: eles 

formavam-se em cursos de férias e no caso dos Estados Unidos, “se possível, também durante 

o ano”. Os orientadores assistentes tinham a seu cargo os alunos do primeiro, segundo e 

                                                           
138 Ver mais sobre essa autora no capítulo 1. 
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terceiro ginasial e, desta forma, mantinham uma “continuidade e consistência da orientação 

individual” e os alunos não eram “forçados a ajustar-se a novos orientadores, cada ano” 

(FRANTZ, 1958, p. 33). Percebia-se uma preocupação em conhecer os alunos e estabelecer 

um vínculo de trabalho. 

 Os professores regentes eram membros da equipe da OE do Ginásio Fordham e 

atuavam como conselheiros de classe. Desempenhavam o papel “importantíssimo na 

‘orientação de raiz’”. Estes profissionais conheciam pessoalmente o estudante e 

“compreendem as manifestações de seu temperamento”, conseguindo transpor todas as 

informações em um “bem organizado” fichário. Segundo Frantz, aos conselheiros de classe 

estavam sendo exigidos cursos intensivos e cursos de aperfeiçoamento em Orientação 

Educacional (1958, p. 34). Embora não especificando a frequência com que isso ocorria, 

Frantz relatou que os conselheiros de classe eram responsáveis pela “classe-lar”. A “classe-

lar” era um período de 20 minutos de aconselhamento em grupo, no qual eram organizados 

debates sobre assuntos como: 
 
[..] objetivos das matérias do currículo em função das diversas carreiras, seleção de 
matérias (o Ginásio Fordham tem três currículos: o clássico, o científico, o geral), 
palestras de motivação, a arte de estudar, boas maneiras, recreação sadia, uso 
adequado do cinema, rádio e televisão, relações de rapaz e menina, esportividade, 
temas religiosos e morais, formação de caráter, relações humanas, reuniões de classe 
em função de atividades do conselho escolar, e muitos outros tópicos. (FRANTZ, 
1958, p. 33). 
 
 

 A intenção de orientar várias áreas da vida, não só a escolar, era visível. Questões de 

convívio, sexualidade, religiosidade e outras eram postas para aqueles alunos. Além desses 

debates em grupo, algumas das ‘classe-lar’ eram destinadas às entrevistas individuais, nas 

quais, enquanto os demais alunos da classe permaneciam estudando, o conselheiro de classe 

conversava em particular com um deles e seguia um roteiro de tópicos: “revisão e análise do 

último boletim com o aluno, alguma indagação sôbre seu horário e hábitos de estudo, saúde e 

outros problemas” (FRANTZ, 1958, p. 34). Se, por acaso, os alunos apresentassem indícios 

de “problemas mais graves”, que exigiam um diagnóstico mais detalhado, eles eram 

encaminhados ao diretor educacional. Pelos indícios, tanto nos Estados Unidos, quanto no 

Brasil, ao papel do orientador educacional havia um limite, pois casos considerados mais 

graves eram encaminhados para outros profissionais. 

 Os professores do Ginásio poderiam optar por realizarem cursos de especialização 

(durante as férias) para desenvolver um trabalho específico como especialista: em testes, em 

Orientação Vocacional ou em correção de leitura. Os especialistas em testes auxiliavam os 
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orientadores a selecionar testes apropriados, a administrá-los e a tabular os resultados que 

seriam analisados em conjunto por eles. A quantidade de informações que surgiam sobre 

vocação e ocupação, teria se expandido de tal forma, que era necessário um especialista em 

Orientação Vocacional para pesquisar e manter o tema atualizado. Este especialista 

aconselhava os alunos, que eram até ele encaminhados, ou que o procuravam por vontade 

própria, sobre as oportunidades vocacionais. Também auxiliava no planejamento do “mês 

vocacional”, um programa de palestras de pais ou ex-alunos que falavam sobre diversas 

carreiras e profissões.  

 Outra atividade estava destinada aos especialistas em correção de leitura que 

procuravam corrigir a leitura “deficiente”. Frantz relatou que os “educadores americanos 

queixam-se de que os alunos não sabem ler, lêem mal, lêem sem compreensão, sem captar o 

sentido, sem poder de síntese” e para descobrir tais deficiências, foram elaborados diversos 

testes como o ‘Iowa Diagnostic Reading Test139’. O especialista utilizava meios audiovisuais 

específicos para cada caso de correção, numa sala especial (FRANTZ, 1958, p. 34). 

 Como “serviços auxiliares” ligados à OE aparecem os profissionais: o médico, o 

assistente social, o bibliotecário, o psicólogo e o psicoterapeuta. O Ginásio contava com a 

Clínica do Serviço Psicológico da Universidade Fordham para os casos mais complexos de 

diagnóstico e de psicoterapia. O diretor do Ginásio teria dito para Frantz que apenas 3% dos 

casos eram encaminhados para esta Clínica. 

 Interessante notar que apesar do padre expor sua experiência no Ginásio Fordham, 

num tom de instituição modelar, no Jornal do Dia (RS) ele expõe a alegria em visitar “Boys 

Town”, a Cidade dos Meninos em Nebraska, quando “voltava de um rápido giro pela costa do 

Pacífico. São Francisco, com sua baía encantadora. Los Angeles, com a mirabolante 

Hollywood”, ele não queria deixar de passar em “Boys Town” aonde a “Educação e a 

Orientação Educacional tinham tomado corpo na obra de um gigante da educação norte-

americana, o Padre Flanagan140” (FRANTZ, 1959b, p. 4). Provavelmente, por não ser a rota 

para a qual fora enviado, ao passar por essa cidade os meninos estavam de férias e não teve o 

                                                           
139 Não encontramos informações específicas sobre esse teste, mas dentre os testes desenvolvidos pela 
Universidade de Iowa durante o mesmo período, estão o ITBS (Iowa Tests of Basic Skills), criado em 1935 e o 
ITED (Iowa Tests of Educational Development) criado em 1942, ambos realizam uma sondagem do 
conhecimento do aluno e utilizam seus resultados para fins instrucionais. Disponível em:  
https://web.archive.org/web/20110506042222/http://www.education.uiowa.edu/itp/ited/Default.aspx 
140 O padre Joseph Edward Flanagan nasceu na Irlanda em 1886, mas migrou para os Estados Unidos em 1904. 
Em 1917 abriu uma casa para trabalhadores desempregados, mas esta se tornou um orfanato para abrigar jovens 
delinquentes. Ampliou sua atuação e fundou uma espécie de cidade, na qual foram construídas praças, mercado, 
escola, quadras, igreja, etc. Seu trabalho de orientação de jovens ficou tão conhecido que em 1938 foi 
transformado no filme “Boys Town” (JUNIOR; FILHO, 2014, s/p). 
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prazer de conversar com o padre, que jazia no “mármore frio” que os meninos gravaram em 

sua homenagem (“Flanagan, nosso pai, mãe, amigo irmão, orientador”), mas foi “encontrar, 

porém, a alma de Flanagan” num pequeno livro intitulado “Understanding Your Boy”. Frantz 

fez circular as representações desse autor ao trazer algumas de suas ideias para as páginas do 

jornal gaúcho como, por exemplo, no artigo intitulado “Tara maldita”, no qual ele critica o 

filme The bad seed141, descrevendo-o como detentor de uma tese “errada, perigosa e sem base 

científica”. Para reforçar sua argumentação, Frantz traz uma citação de Flanagan para afirmar 

que nenhuma criança nasce má, se “entra em maus caminhos, é porque teve um tipo errado de 

ambiente, educação falha e mau exemplo” (FRANTZ, 1960d, p. 4).  

 Similarmente relatando sobre os Estados Unidos, a professora Fany Malin 

Tchaicowsky142 foi uma das convidadas para expor um trabalho no I Simpósio de Orientação 

Educacional. Sua apresentação foi publicada no documentário do I Simpósio de Orientação 

Educacional e no Caderno de Orientação Educacional de número quatro. O tema exposto foi a 

“Orientação Educacional e a experiência americana”, fruto das observações de estágio 

realizadas nos Estados Unidos em 1950. O documentário do I Simpósio traz sua fala 

completa, dividida em duas partes (Considerações gerais e Observações do funcionamento de 

alguns serviços de orientação de algumas escolas dos Estados Unidos). Na segunda parte de 

sua fala, Tchaicowsky relatou informações sobre dados, divisão do trabalho e descrição dos 

serviços de Orientação Educacional das seguintes instituições: Galvani High School (Escola 

Secundária, localizada na região leste de Harlem, em Nova Iorque, frequentada por porto-

riquenhos), Central Comercial High School (Escola Comercial de nível imediatamente 

superior, em Nova Iorque), Sewanhaka High School (“Escola compreensiva”, dentro de uma 

educação moderna, localizada em Long Island), Central High School of Needle Trade (Escola 

Técnica Completa) e também verificou a organização dos serviços de orientação de Baltimore 

(TCHAICOWSKY, 1957a, p. 53-63). Percebemos que a autora realizou observações em 

instituições de ensino com características diversas, o que contribuiu para formar uma 

representação ampla da OE nos Estados Unidos. 

 No entanto, no Caderno de Orientação Educacional de número quatro só foi publicada 

a primeira parte. Provavelmente pelo fato da segunda parte trazer dados muito pontuais de 

                                                           
141 O filme de 1956 The bad seed, traduzido para o português como Tara Maldita, sob direção de Mervyn LeRoy 
e em seu elenco Nancy Kelly, Patty McCormack, Eileen Hechart, Evelyn Varden e Henry Jones, conta a história 
de Rhoda, uma menina de 8 anos, que apesar da aparência dócil é uma assassina fria. Muitas discussões surgiram 
a partir das críticas do filme: Uma criança nasce má ou se torna má?  
142 Para mais informações sobre essa professora ver o primeiro capítulo. 
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experiências, ela não foi impressa neste COE, já que os Cadernos tinham o intuito de trazer 

noções, definições e proposições gerais da Orientação Educacional.  

 Segundo Tchaicowsky, nos “últimos 25 anos a orientação se tornou uma das palavras 

mais comuns no vocabulário de educação” (s/d143, p. 5), pois as mudanças sociais e o avanço 

da psicologia estariam evidenciando as diferenças individuais. As transformações nas relações 

de trabalho exigiam da escola uma mudança de papel, de mera transmissora do conhecimento 

para a responsabilidade de preparar o aluno para a vida.  

 Tchaicowsky relatou que a Orientação Educacional era resultante de diversos 

movimentos sociais, educacionais e psicológicos, entre os quais estariam: “o Laboratório de 

Psicologia fundado por Wundt em 1879, em Leipzig; a aplicação de testes mentais por Cattel, 

nos Estados Unidos, em 1896; primeiro escritório de Orientação Profissional em Munich, em 

1902” (TCHAICOWSKY, s/d, p. 6). Conforme a autora, um movimento de Orientação 

iniciou-se simultaneamente em Nova Iorque e Boston em 1908. Em Nova Iorque teria surgido 

no Boy’s High School do Brooklin, por meio do professor Eli W. Weaver. Em Boston, o nome 

principal foi do Dr. Frank Parsons da Universidade de Boston.  

 Wilhelm Wundt é considerado pela maioria dos manuais de História da Psicologia o 

fundador da Psicologia Científica, ao inaugurar em 1879 o Laboratório de Psicologia 

Experimental na Universidade de Leipzig (FERREIRA; VECHIA, 2016). Apesar deste 

laboratório não ser o primeiro do gênero, sua importância estava no fato de ter sido o primeiro 

centro internacional de formação de psicólogos (ARAÚJO, 2009, p. 9). Raymond B. Cattel 

foi aluno de Wundt, fundou o primeiro laboratório de Psicologia Experimental da 

Universidade da Colúmbia e entre “os trabalhos realizados neste laboratório assinala-se a 

elaboração de testes psicológicos, embora muito elementares, aplicados aos alunos da referida 

Universidade.” (SCHEEFFER, 1968, p. 4).  

 Em 1911 surgiram os primeiros cursos de treinamento de orientadores profissionais 

em Harvard e em 1913 foi fundada a National Vocational Guidance Associations. 

Tchaicowsky acreditava que os “sete pontos cardeais da educação” formulados pela comissão 

Reorganizadora do Ensino Secundário, em 1918, teriam uma grande influência no 

desenvolvimento dos “Serviços de Orientação do Sistema Escolar Norte-Americano, e parece 

ter influenciado o aparecimento dos Serviços de Orientação em numerosos países da Europa”. 

Os pontos seriam: “a saúde do aluno, a integração satisfatória na vida familiar, a cidadania, a 

vocação, o uso adequado das horas de lazer, formação do caráter e a aquisição de técnicas 

                                                           
143 O exemplar que encontramos não possui uma data, porém, entende-se que se trata de uma possível segunda 
edição publicada entre os anos de 1958 e 1962. 
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fundamentais” (TCHAICOWSKY, s/d, p. 7). A autora não argumenta o que a levou chegar 

até essa conclusão, mas parece-nos que esses pontos possuíam relação direta com a atuação 

do Serviço de Orientação Educacional.      

 Tchaicowsky apresentou que havia nos Estados Unidos uma “confusão e incerteza” 

sobre o conceito de Orientação Educacional. Podemos ressaltar que a autora não faz uma 

diferenciação entre Orientação Profissional, Vocacional ou Educacional, os termos aparecem 

diretamente relacionados. Se assim era, por vezes interpretado, podemos complementar o 

estudo com as informações de Sparta (2003) ao descrever que: 
 
Importantes mudanças começaram a ocorrer na prática da Orientação Profissional a 
partir da década de 1940 (Brown & Brooks, 1996; Super & Bohn Junior, 
1970/1976). Em 1942 foi publicado o livro Counseling and Psychotherapy: Newer 
Concepts in Practice, de Carl Rogers. Neste livro, Rogers (1942) lançou as bases de 
sua Terapia Centrada no Cliente, que aproxima os conceitos de Psicoterapia e 
Aconselhamento Psicológico e valoriza a participação do cliente no processo de 
intervenção, que passa a ser nãodiretivo. As idéias de Rogers influenciaram 
enormemente a Psicologia, a Psicoterapia, o Aconselhamento Psicológico e a 
Orientação Profissional da época, tendo sido um importante marco de transformação 
das práticas de Orientação Profissional.  
A partir da década de 1950, começaram a surgir diversas teorias sobre a escolha 
profissional, que vieram dar continuidade à mudança de paradigma iniciada na 
década anterior. Em 1951 foi publicado o livro Occupational Choice, de Ginzberg, 
Ginsburg, Axelrad e Herma (Brown & Brooks, 1996; Crites, 1969/1974; Pelletier, 
Noiseux & Bujold, 1974/1985), livro este que trouxe à luz a primeira Teoria do 
Desenvolvimento Vocacional. De acordo com esta teoria, a escolha profissional não 
é um acontecimento específico que ocorre num momento determinado da vida, mas 
é um processo evolutivo que ocorre entre os últimos anos da infância e os primeiros 
anos da idade adulta. (SPARTA, 2003, p. 2). 
 

 Se estas escolhas ocorriam nos últimos anos da infância e nos primeiros anos da vida 

adulta, passamos a observar um dos motivos que levaram a Orientação para dentro das 

escolas. Ainda com relação à conceituação nos Estados Unidos, o ano de 1938 é destacado 

como a data de 
 

[...] reconhecimento oficial da necessidade da orientação, quando, estabeleceu-se o 
Serviço de Orientação e Informação Profissional (Occupational Information and 
Guidance Service) na divisão de Educação Vocacional da "Federal Security 
Agency" tendo-se adotado a seguinte definição de Orientação: 
"Orientação é o processo que visa ajudar o indivíduo a descobrir e usar suas aptidões 
em adição ao indispensável treinamento especial, a fim de que êle possa viver e 
trabalhar com mais vantagem para si e para a sociedade". (TCHAICOWSKY, s/d, p. 
8). 

 

 O indivíduo orientado era aquele que conseguia viver melhor e contribuía para a vida 

em sociedade. O ato de orientar extrapolava os intuitos individuais para pensar na dimensão 

social de um grupo ou país. Uma visão aproximada da norte-americana circulou no II 

Simpósio de Orientação Educacional, quando a professora Noemi Nogueira Meira de 
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Castro144 relatou que a “complexidade da vida motivada por fatôres diversos (transformação 

no ambiente familiar, nas profissões, etc.) tornou muito difícil o problema de ajustamento do 

homem à vida social. Há necessidade de as instituições educacionais se movimentarem, para 

ajudar na solução de tal situação” (CASTRO, 1959, p. 16-17). Cabe ressaltar que a professora 

Tchaicowsky foi uma das colaboradoras deste trabalho, podendo ter contribuído para essa 

similaridade.  

 A Lei “George Barden” de 1946, que previa a Orientação Vocacional, seria um passo 

importante para o desenvolvimento dos Serviços de Orientação Educacional dos Estados 

Unidos. A legislação previa fundos para o treinamento de orientadores educacionais, bem 

como para as atividades de supervisão e assistência para o funcionamento do Serviço de 

Orientação Educacional. Segundo Tchaicowsky, os planos de Orientação foram expandidos 

para quase todos os estados norte-americanos e a interpretação da Lei “George Barden” teria 

encorajado os Estados a fazerem previsões para a supervisão e treinamento de orientadores, 

mesmo antes do desenvolvimento de um serviço de orientação, procurando planejar os 

programas de orientação “de acôrdo com o tipo de escola” (TCHAICOWSKY, s/d, p. 9). 

Além de ressaltar que a Orientação variava conforme as características da escola e do bairro, 

outros pontos são destacados: a orientação não estava limitada às questões vocacionais, 

abrangendo todos os “problemas relativos à juventude”; a orientação não era uma 

exclusividade das escolas secundárias, pois segundo a autora, num bom sistema de ensino a 

orientação seria feita desde o ensino primário.  

 Para Tchaicowsky a implantação e desenvolvimento da Orientação nas escolas dos 

Estados Unidos teriam seguido cinco princípios:  

1. Considerar que o aluno é o centro de tudo e deve ser tratado como um todo;  

2. Necessidade de planejamento profissional e educacional, a indicação de consulta 

com um psicólogo seria para somente alguns alunos;  

3. Orientar todos os alunos, pois o aluno “normal” merece atenção para conhecer suas 

limitações e possibilidades;  

4. O Serviço de Orientação devia trabalhar em cooperação com diretores, professores, 

funcionários e outros membros da escola;   

5. Os orientadores poderiam fazer diagnósticos e ações “terapêuticas”, porém, eles não 

eram os responsáveis pela ação disciplinar, ou seja, não era um serviço de punição 

(TCHAICOWSKY, s/d, p. 10-11).  

                                                           
144 Ver quadro 7. 
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De forma geral, os princípios apresentados são muito semelhantes aos que eram 

propostos no Brasil, mas o que nos chama a atenção, nestas observações realizadas nos 

Estados Unidos, é a ausência da participação da família.  

 Outra lista elaborada por Tchaicowsky em seu estágio nos Estados Unidos foi sobre os 

“passos de um modo geral utilizados durante o planejamento dos serviços de orientação”. 

Seriam eles:  

1. O diretor seria o responsável pela iniciativa de estabelecer atividades de orientação 

na escola;  

2. Organizar reuniões com o corpo docente para discutir as possibilidades e 

organização de um serviço de orientação na escola;  

3. Analisar se o programa proposto atenderia as necessidades da orientação;  

4. Formar uma comissão de pessoas realmente interessadas no assunto;  

5. Escolher professores-orientadores que possuíssem um bom relacionamento com os 

alunos, que tivessem alguma experiência na área e que gostassem desse tipo de trabalho;  

6. Indicar um chefe para o programa que tivesse Curso de Orientação e que fosse 

capaz de obter a cooperação entre os demais que trabalhassem na escola;  

7. Estabelecer um sistema de treinamento para os Professores-Orientadores;  

8. Planejar um programa escalonado privilegiando as ações que deveriam ser feitas em 

primeiro lugar, ao invés de um programa integral;  

9. Adotar um programa de testes que se adequasse às necessidades do programa;  

10. Discutir casos individuais de alunos em reuniões, para com as descobertas de 

prontuários individuais conseguirem a cooperação dos professores nas atividades de 

orientação;  

11. Obter e registrar dados sobre os alunos, utilizar métodos que exijam e adotar um 

fichário;  

12. Estabelecer um sistema de coligir as informações ocupacionais do local com as de 

todo o país, gerando um sistema de arquivos;  

13. Difundir os princípios e objetivos da orientação entre alunos, pais e comunidade; 

14. Obter a cooperação de grupos de empregadores, clubes locais e outras 

organizações (TCHAICOWSKY, s/d, p. 12-14).  

Apesar de esses passos ocorrerem no ambiente escolar, não percebemos uma ênfase 

nas questões pedagógicas de aprendizado. Ao que parece, a preocupação geral ficava em 

torno das questões vocacionais.  
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 Segundo Tchaicowsky, aproximadamente 50% dos orientadores educacionais norte-

americanos também atuavam como professores e se dividiam na metade do tempo em 

lecionar. “Em algumas áreas, um orientador com tempo integral, divide o seu serviço pelas 

diversas escolas próximas uma da outra. Algumas comunidades se suprem com orientadores 

com tempo parcial e outros serviços já existentes na comunidade”. Em distritos pequenos, os 

orientadores respondiam aos diretores, e em distritos maiores, estavam ligados a um Diretor 

de Orientação. Os orientadores só supervisionavam o trabalho de outro orientador no caso de 

“Home Room Teachers” (TCHAICOWSKY, s/d, p. 15).  

 Um levantamento realizado no Estado de Nova Iorque questionou 382 orientadores 

sobre o tempo gasto em atividades da Orientação Educacional, e gerou o seguinte resultado: 
 
43 % em entrevistas individuais com alunos. 
11 % em serviços de escritório (organização de fichas). 
10 % em relações com outros membros da escola. 
5 % em orientação em grupos. 
4 % em testes, relações com a comunidade e desenvolvimento profissional. 
3 % em outros serviços. 
[...] 
Orientadores em pequenas escolas despendem mais tempo do que orientadores em 
grandes escolas, aplicando testes (especialmente testes de inteligência e de aptidão e 
inventários de interêsse), organizando os programas e estabelecendo contato com 
outras escolas. 
Os orientadores na "Junior High School" despendem mais tempo em tôdas as formas 
de orientação em grupo, enquanto que o orientador da "Senior High School" gasta 
mais tempo ajudando os estudantes a achar empregos e fazendo estudos de 
acompanhamento. 
Pessoas que levam o título de deão (ou conselheiros de môças ou rapazes) 
despendem mais tempo supervisionando atividades dos estudantes, tomando 
medidas disciplinares e orientando nos problemas sociais e individuais. 
Sente-se uma tendência para aumentar as atividades de orientação em grupos e 
maior contato com o lar e a comunidade. 
Apesar de os orientadores das pequenas escolas participarem da seleção e 
administração de todos os testes, a maioria dos orientadores não entra no estudo e 
avaliação dos testes mas utiliza os resultados. Inventários de interêsses são 
amplamente usados e um número reduzido de testes de aptidão é utilizado. Os testes 
de personalidade não são freqüentemente usados. (TCHAICOWSKY, s/d. p. 17-18). 

 

 A “micro e intrahistoria de la institución escolar” (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 6) do 

tempo escolar pode ser observada no trabalho dos orientadores educacionais. As entrevistas 

individuais eram utilizadas como uma estratégia principal para alcançar os objetivos. Para a 

autora, a porcentagem maior de entrevistas individuais demonstrava a importância desse 

trabalho, que apesar de ser uma “técnica simples”, era a mais importante usada pelo Serviço 

de Orientação Educacional. Podemos notar uma diferença entre o trabalho em escolas 

menores e maiores, e em diferentes níveis da educação (Junior High School e Senior High 

School).  
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 As entrevistas individuais também aconteciam no Brasil, inclusive em anos 

posteriores. Em nossa dissertação de mestrado, verificamos que o trabalho da Orientação 

Educacional do Colégio Estadual do Paraná, no final da década de 1960 e início da década de 

1970, acontecia por meio de “entrevistas, reuniões, contato realizado com coordenadores de 

disciplinas, dinâmicas de grupos com alunas, psicometria, sociogramas, estatística, fichário e 

assistência escolar.” (LANDES DA SILVA, 2008, p. 40). Só no ano de 1970 foram realizadas 

3159 entrevistas com alunos, sendo que o colégio contava com 4953 alunos matriculados, 

demonstrando ser a ação mais realizada pelo SOE daquela instituição escolar.  

 Um ponto interessante a ser destacado é que, apesar de conceituar a Orientação 

Educacional como um serviço que não se envolvia ações punitivas, no trecho acima a 

professora Tchaicowsky descreveu que pessoas com o título de conselheiros tomavam 

medidas disciplinares. Outro ponto é a descrição de que em pequenas escolas os testes de 

aptidão e de personalidade não eram tão frequentes. 

 Para Grinspun (1976), na década de 1950 “houve uma revisão do processo 

educacional, efetuada nos Estados Unidos”145. A partir dessa “revisão” surgiram algumas 

sugestões. Dentre elas, “havia uma parte destinada à Orientação Educacional, delimitando e 

especificando as funções do Conselheiro Escolar, possibilitando uma formação maior na 

teoria e prática do Aconselhamento, e, finalmente, afastar ou substituir o termo "Orientação" 

(GRINSPUN, 1976, p. 103). 

 O treinamento de orientadores era visto como uma das principais atividades realizadas 

pelos Serviços de Orientação Educacional. Sem justificar os motivos, a autora relatou que 

depois da Segunda Guerra Mundial aumentou a busca por orientadores treinados, e devido a 

essa procura, certas entidades educacionais desenvolveram programas para preparar os 

candidatos para trabalharem nas áreas da orientação. O treinamento profissional em 

orientação era restrito às pessoas graduadas por faculdades, “apesar de se permitir a pessoas 

interessadas, tomar certos cursos”; e para se frequentar um curso de orientação o candidato 

                                                           
145 Com as disputas acirradas da Guerra Fria e a Corrida Espacial, a educação dos Estados Unidos passou a ser 
questionada, principalmente quando os russos demonstraram supremacia ao lançar o satélite Sputnik em 1957. 
Esses fatores geraram autocríticas nacionais e estimularam reformas na educação dos Estados Unidos, no intuito 
de preparar melhor seus alunos. Atrelado ao “[...] Movimento de Direitos Civis, e também à chamada Guerra à 
Pobreza, uma ampla política federal e social, levada a cabo aproximadamente naquela mesma ocasião, fez com 
que os Estados Unidos promovessem, a partir do final da década de 1950, um vigoroso movimento de reforma 
educacional, que se estenderia ao longo de alguns decênios seguintes. Dessa época, por exemplo, datam as 
múltiplas tentativas de se introduzirem reformas curriculares que fossem capazes de pôr os alunos dos ensinos 
Fundamental e Médio em contato com as mais recentes descobertas e conceitos científicos. Tal movimento 
também se traduziu numa tentativa de se introduzirem reformas metodológicas nas escolas, que enfatizassem a 
experiência e a capacidade analítica dos discentes, preparando-os melhor para enfrentarem situações mais 
realistas de tomadas de decisão baseadas na análise de informações” (PONTES, 2014, p. 153). 
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deveria “possuir conhecimentos básicos de economia, psicologia, sociologia e estatística”. A 

autora destacou que “várias” instituições que formavam orientadores ofertavam “cursos 

suplementares de extensão e aperfeiçoamento” (TCHAICOWSKY, s/d, p. 21). Ao que parece, 

havia uma divisão dentro do trabalho do orientador educacional, e apesar de Tchaicowsky não 

trazer elementos descritivos sobre isto, os quadros apresentados por Frantz (1957) trazem uma 

repartição de atividades dos orientadores educacionais.  

 Nas descrições realizadas pelos autores, podemos concluir que a Orientação nos 

Estados Unidos era apresentada como algo modelar. Levando periódicos da época a 

afirmarem que a “experimentação feita em vários países e, particularmente, nos EE. UU., 

atraiu a atenção dos educadores de todo o mundo para essa prática pedagógica” e não “há 

dúvida, portanto, em que a expressão traduz a denominação "Educational Guidance" das 

escolas norte-americanas e em que o serviço, que se pretendeu organizar, inspira-se no 

"guidance movement", que há mais de trinta anos nelas se vem desenvolvendo” (QUEIROZ, 

1947, p. 583; 585-586). Atraiu olhares e curiosidade de educadores brasileiros que realizaram 

viagens para conhecer a organização de alguns Serviços de Orientação Educacional nos 

Estados Unidos. Essas representações circularam no Brasil quando, em locais estratégicos, 

educadores brasileiros transmitiram suas experiências em simpósios, encontros ou 

publicações.  

 Outro país visitado por educadores e considerado modelar em muitos aspectos, como 

em relação aos Conselhos de Classe (anteriormente citado), era a França. Ao enfatizar a 

importância que a CADES deu para a Orientação Educacional, a professora Loffredi lembra 

que a campanha financiou a viagem de três educadoras para o Centre Internacional d’Etudes 

Pedagogiques, Universite de France (LOFFREDI, 2019). Segundo Leite, em 1958  
 
[...] foi realizada uma viagem de estudos por um grupo de três orientadoras 
educacionais e sete professoras do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro à Sèvre, na França, com o objetivo de estudar a proposta das “[...] 
classes experimentais que havia sido introduzida no ensino francês desde 1945” 
(ROCHA, 1982, p. 18146). Dentre as novidades pedagógicas implantadas no sistema 
educacional daquele país, destacou-se para o grupo de brasileiras, o conselho de 
classe. Tratava-se de uma atividade desconhecida no Brasil e que apresentava um 
potencial pedagógico ainda inexplorado, despertando, assim, o interesse daquelas 
educadoras. Elas trouxeram essa experiência para o CAp (Colégio de Aplicação), 
implantando o conselho de classe em 1959, nas classes experimentais, expandindo-
o, posteriormente, para todas as turmas do colégio. (LEITE, 2012, p. 18-19). 
 
 

                                                           
146 ROCHA, Any Dutra. Conselho de classe: burocratização ou participação? Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1982. 
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 Orientadoras educacionais que viajavam para a França, no intuito de conhecer novas 

experiências pedagógicas. Numa viagem como esta, as educadoras iam com o olhar 

direcionado para determinadas observações, mas isso não as impedia de explorar outros temas 

de interesse específico e até mesmo pessoal. Em relatos, elas poderiam trazer essas novas 

práticas pedagógicas, bem como realizar comparações com a atuação do serviço de 

Orientação Educacional da França e do Brasil. 

 Em sua fala no I Simpósio de Orientação Educacional, a madre Marie Alphonse 

Carbonnet147 trouxe algumas informações gerais sobre a Orientação Educacional na França148. 

A palestrante relatou que a Orientação daquele país não possuía um local oficial, pois sua 

organização dependia da Reforma de ensino que se encontrava em curso. Até aquele 

momento não havia Institutos Pedagógicos especializados nesta função, e a formação era feita 

por meio de estágio, sobretudo em Sèrvres. Na França havia uma tendência de chamar os 

orientadores educacionais de psicólogos escolares (o termo orientador estava ligado à 

orientação profissional) e eram pedagogos de origem. Deveria ser alguém “cordial, sempre 

compreensivo, sempre disponível, jamais moralizador nem constrangedor, de um adulto 

presente” (CARBONNET, s/d, p. 23), nele o aluno sentiria amizade e confiança. A “tarefa dos 

‘psicólogos escolares’ assim chamados, na França, inicialmente, os orientadores 

educacionais, era ajudar aos alunos com dificuldades na aprendizagem, e também, na seleção 

dos alunos.” (GRINSPUN, 1976, p. 224). 

 Segundo a autora, o primeiro texto legal na França sobre a psicologia escolar149 foi 

publicado em 1947 pelo Ministério da Educação Nacional em seu Projeto da Reforma do 

Ensino. A Psicologia Experimental de M. Wallon150, Pieron151 e Zazzo, por exemplo, não 

                                                           
147 Ver quadro 7. 
148 O mesmo texto foi posteriormente publicado no Caderno de Orientação Educacional de número cinco, sob o 
título “A Orientação Educacional e a experiência francesa – Conferência apresentada no 1º Simpósio de 
Orientação Educacional em São Paulo – julho de 1957” (s/d). Apesar do COE 5 não estar datado, ele 
possivelmente tenha sido publicado entre os últimos anos da década de 1950 ou os primeiros anos da década de 
1960. Carbonnet traz em sua bibliografia obras como: La Psycologie Scolaire. N. spécial de la Revue “Enfance”, 
1953 – PUF; GAL, R. L’Orientation Scolaire – Presses Universitaires, 1946; Documentation Du Centre 
International d’Estudes Pédagogiques de Sèrvres, entre outros. 
149 O texto de Carbonnet (1957) traz o termo psicologia escolar para explicar como os franceses chamavam a 
Orientação Educacional. Desta feita, neste tópico da tese entendemos a psicologia escolar e a Orientação 
Educacional como sinônimos, naquele contexto.  
150 No texto está escrito M. Wallon e sobre esse nome não encontramos nenhuma referência. Ficamos na dúvida 
se este autor não seria o psicólogo francês Henri Wallon (1879-1962). Wallon “contribuiu com teses originais 
sobre os elementos presentes no desenvolvimento infantil – o papel importante dado à emoção, à descrição de 
algumas síndromes psicomotoras apresentadas em seu primeiro livro, o esforço em efetuar uma psicologia 
científica, sem recursos à metafísica ou ao espiritualismo –, a teoria walloniana encontrava-se, ainda, em seus 
primórdios e não era difícil classificá-la, à época, como uma abordagem que reduz todas as manifestações 
psicológicas ao seu componente orgânico, uma teoria organicista. René Zazzo (1910-1995), que o sucederá na 
direção do Laboratório de Psicobiologia da Criança, conta que seu primeiro contato com Wallon, na Sorbonne.” 
(SILVA, 2007, p. 5). 
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teria espaço nos meios oficiais. A própria licença em Psicologia só começou a existir em 

1943. Era Le Senne152, ao lecionar cursos de pedagogia em Sorbonne, que atraía interessados 

nesse assunto. Os testes não eram bem-vistos e a “mentalidade francesa não parecia feita para 

constatações numéricas” (CARBONNET, s/d, p. 6).  

 Carbonnet pontua datas históricas ligadas às duas guerras mundiais para fazer suas 

análises sobre a Orientação Educacional. Primeiramente, a autora apresenta uma 

diferenciação entre instrução e educação, na qual o Estado tornava-se responsável pela 

instrução pública e obrigatória, e as famílias e a Igreja (Católica) eram responsáveis pelo 

“cuidado de educar”. Até 1914 – início da Primeira Guerra Mundial – e “talvez mesmo até 

1939” a família cumpriu seu papel de educadora, já que “as condições de vida mais estáveis e, 

sobretudo o recrutamento quase exclusivamente reservado a burguesia tornavam isso possível 

e mesmo fácil” (CARBONNET, s/d, p. 7). As reflexões sobre instrução, educação e 

orientação vinham ao encontro com o que estava sendo discutido no Brasil, sobre a OE. 

Segundo Grinspun, os Simpósios de Orientação Educacional levantaram questões para tentar 

“desfazer a ideia de Orientação Educacional identificada com Educação. A Orientação 

enfeixaria todo o processo educativo. Ela era encarada como a própria atividade educacional e 

não como parte específica desta atividade” (GRINSPUN, 1976, p. 55).  

 Segundo Grinspun, depois de 1938, com a democratização dos Liceus na França, 

houve um crescimento do número de alunos, uma procura por profissões liberais e um 

desequilíbrio intelectual dos alunos, que exigia uma orientação. A orientação aparecia no 

sentido de seleção para a entrada na primeira série do segundo grau e, por isso, aos olhos do 

público, houve preconceito dos pais, temor por parte dos conservadores de se instalar uma 

orientação ditatória, e reações das universidades “humanistas” contra qualquer reforma do 

ensino. Porém, depois da guerra, a situação mudou do ponto de vista social e escolar, e a 

orientação profissional começou a ser vista como “necessária e benéfica” e as técnicas (da 

psicologia, pressupomos pelo desenrolar do texto) passaram a ser aceitas pelo “grande público 

e pelos pais”.  

 Casos de delinquência, “crianças problemas” e “pequenos temperamentais” se 

multiplicaram como resultado “de traumatismos de guerra, desorganização das famílias, 
                                                                                                                                                                                     
151 Compreendemos que este Pieron seja Henri Piéron, que em outros momentos aparece com uma grafia 
diferente (Pierron). 
152 Filósofo e psicólogo francês que desenvolveu estudos sobre o caráter humano (caracterologia). Seus estudos 
de psicologia estavam ligados às questões religiosas. Segundo Lizano, Le Senne acreditava no “estudio del 
hombre por el análisis del proceso de individuación, esto es, parte de la tipología o caracterología general en la 
que se estudian los caracteres generales que luego se especifican en los caracteres individuales: el carácter, 
determinado por lo congenita, se especifica por la influencia de lo cultural e histórico, por la situación en la que 
el individuo nace y vive.” (LIZANO, 1996, p. 308-309). 
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influência do rádio, do cinema, do ruído, etc.” (CARBONNET, s/d, p. 9). Com relação aos 

traumas de guerra, Ferraz lembra que  
 
Perto do final da guerra, essas sociedades, que saudaram os jovens quando eles se 
encaminhavam para o front, viraram-lhes as costas ou demonstraram dificuldade em 
lidar com problemas de tal monta. Mutilados e deformados na França, por exemplo, 
somente tiveram reconhecidos seus direitos de reparação em 1925. Até então, os 
incapacitados franceses ficavam à sua própria sorte, mesmo com extremas 
dificuldades de encontrar emprego. Quando conseguiam, sofriam discriminações 
pela mutilação ou pelo fato de receberem uma pequena pensão, o que justificava, 
para os patrões, a redução de seus salários. (FERRAZ, 2008, p. 468). 
 
 

 Uma reforma no ensino seria necessária para se adequar ao novo contexto, e nela 

estaria inclusa a orientação escolar. Ações não oficiais foram destacadas como “boas 

vontades” que quiseram “aceitar o risco”. A primeira experiência teria acontecido a partir de 

outubro de 1925, quando M. Zazzo153 trabalhou na formação de psicólogos escolares. 

Carbonnet relatou que a primeira experiência aconteceu na Província em Isère. Depois, na 

Paris de 1946 no ensino primário, quando psicólogos escolares ajudavam os estudantes com 

dificuldades e os orientavam em seus programas, métodos e matérias de ensino. No mesmo 

ano, com a intervenção do Diretor-Geral de ensino de segundo grau, esse serviço chegou aos 

Liceus. Os congressos de Sèvres (1949) e Grenoble (1950) ajudaram a pensar nas proposições 

e objetivos da Orientação Educação, mas foi em 1954 com o Congresso Internacional de 

Hamburgo que a “natureza e a estrutura da experiência francesa ficaram bem definidas” 

(CARBONNET, s/d, p. 10). 

 Quem era o psicólogo escolar? Para Carbonnet o psicólogo escolar154 possuía algumas 

características:  

1. Ele se distinguia do orientador profissional. Enquanto o orientador profissional 

tinha em vista a utilização prática de uma profissão, o psicólogo escolar “estuda em função do 

desenvolvimento da criança”;  

2. Devia colaborar com o trabalho dos médicos, mas seu serviço não era médico nem 

terapêutico. Seu trabalho não era restrito a ajudar “crianças desajustadas” ou “crianças-

problemas” (estas poderiam ser encaminhadas a centros de psicopedagogia, como centro do 

Liceu Claude Bernard). Sua função era conhecer a criança comum, o escolar normal;  

3. Trabalhar com os Centros de Pesquisas, sem ser um homem do laboratório;  

                                                           
153 Na segunda vez que o nome Zazzo é citado no texto de Carbonnet, ele aparece como M. Zazzo, mas os 
indícios nos levam a crer que seja outro erro de escrita, e que se trate, na verdade, do já citado René Zazzo.  
154 Também chamado de coordenador (CARBONNET, s/d, p. 25). 
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4. Não “é um selecionador que fortaleceria por testes de barragem os exames 

tradicionais” (CARBONNET, s/d, p. 12).  

O psicólogo escolar teria recebido uma formação psicológica ministrada pela 

universidade e feito trabalhos e estágios (a exemplo: os programas das Faculdades de Lyon, 

de Paris e do Instituto Católico de Paris), mas, sobretudo, deveria ser professor e pertencer à 

escola. Deveria acompanhar a evolução intelectual e a melhoria dos estudos do educando, 

bem como ajudar a resolver problemas da escola ou Liceu.   

 Dentre os problemas preocupantes da escola francesa, Carbonnet lista: “- estudos 

psicopedagógicos da ortografia, das matemáticas; - compreensão e o raciocínio nos problemas 

de aritmética; - sondagem sôbre a natureza e as causas do retardamento escolar nos primeiros 

anos da escolaridade primária; - dislexias e a psicopedagogia da leitura” (CARBONNET, s/d, 

p. 14). O psicólogo escolar era responsável por organizar um “dossier” psicológico do aluno 

para utilizá-lo nos conselhos de classe. O trabalho do psicólogo escolar influenciava o 

conselho de classe e vice e versa, pois, segundo Leite (2012), na França o parecer do 

Conselho de Classe era imprescindível para definir o rumo da vida escolar do aluno, na 

medida em que revelava as aptidões e o caráter dele. Os pareceres eram encaminhados para os 

conselhos de orientação, que repassavam as informações para as famílias, com o objetivo de 

realizar um trabalho em conjunto (LEITE, 2012, p. 73). 

 Mas o que seria esse “dossier”? Ele poderia ser de duas espécies de documentos: 

primeiro, um questionário que se constituía num “inquérito”, a ser realizado com pessoas que 

conhecessem bem os alunos. Esse questionário era enviado ao professor do ano anterior e 

coletava “documentos a respeito de observações recolhidas sôbre o comportamento escolar da 

criança, sua forma de inteligência, sua memória, suas possibilidades criadoras, sua atenção, 

sua sensibilidade, seus sucessos e fracassos” (CARBONNET, s/d, p. 15). As informações 

serviam como um “conhecimento rápido” do aluno para o novo professor, que estava 

iniciando o trabalho com ele.  

 Também havia um questionário enviado para os pais, no interesse de reconstruir a 

história, sua personalidade, seu comportamento fora da escola, seus interesses, sua relação 

com o trabalho e em casa. Depois de um mês de aulas, os pais eram solicitados a comunicar 

sobre a adaptação (“mais ou menos vitoriosa”) de seus filhos. O terceiro questionário era 

preenchido pelo próprio aluno, no qual exprimia seus interesses, desejos, dificuldades e 

gostos. Os dados eram cruzados e muitas vezes divergiam das respostas dadas pelos pais. O 

inquérito seria completado pelas informações fornecidas pelo serviço médico-social do Liceu 

(CARBONNET, s/d, p. 16). 
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 A segunda parte do “dossier” era composta de exames psicológicos, nos quais, 

algumas “provas de despistagem das perturbações caracteriológicas; testes de frases para 

completar, teste da árvore de Koch, desejo de si mesmo, de sua família, sua casa ou desenho 

livre” eram realizadas para “conhecer o dinamismo profundo de sua personalidade, assim 

como os obstáculos que podem se opor a seu desenvolvimento e ao pleno emprego de suas 

possibilidades intelectuais.” (CARBONNET, s/d, p. 16-17). O teste da árvore de Koch, que 

consiste em analisar a personalidade de uma pessoa por meio do desenho, antes de vir a 

público 
 

[...] foi experimentado com êxito em vários setores. Assim, êle pode ser usado agora 
por Orientadores educacionais e vocacionais, Educadores, Psicotécnicos e 
Psiquiatras. Como auxílio nos testes de aptidões e na orientação educacional êle 
provou ser um dos mais eficientes.  
[...] Nos testes de escolares (ou pessoas) em que interfere a aprendizagem de 
desenho é possível remover essa interferência mandando desenhar árvores 
diferentes, e mesmo que tais precauções não fôssem tomadas permaneceriam as 
diferenças individuais quanto ao rendimento. (FRANCHI, 1957, p. 142).  

 

 Observando o trecho do artigo “O Teste de Koch e seu emprêgo na orientação 

educacional e profissional”, de Franchi (1957), entendemos que o teste da árvore de Koch 

também era conhecido dos orientadores brasileiros. Não podemos assegurar que eles 

realizavam esse tipo de teste com frequência, mas percebemos que esse conhecimento 

circulava em publicações no Brasil. 

 Carbonnet afirmou que cada psicólogo escolar possuía sua bateria pessoal de testes, e 

que eles abandonaram depressa os testes de concepção factorial de inteligência e elaboraram 

técnicas adaptadas ao “estudo dos processos intelectuais utilizados nos estudos de segundo 

grau”. Mesmo quando utilizavam testes clássicos (como os testes de atenção de Pierron e 

testes de inteligência geral) os psicólogos escolares não se interessavam pela nota global, mas 

à utilização das funções intelectuais nas matérias do programa de ensino. Supomos que 

Pierron poderia ser outra maneira de escrever o nome do psicólogo francês Henri Piéron 

(1881-1864) ou mesmo que seja um equívoco de impressão. Augras155 descreveu que no  
 
Brasil, país que especialmente estimava, estêve HENRI PIÉRON, em várias épocas, 
realizando proveitosos cursos, no Rio de Janeiro e em S. Paulo. Na capital paulista, 
nos meses de julho a agôsto de 1927, desenvolveu o Professor PIÉRON importante 
curso teórico-prático, no Laboratório de Psicologia da Escola Normal, então a cargo 

                                                           
155A psicóloga Monique Rose Aimeé Augras nasceu no interior da França em 1937 e mudou para o Brasil “por 
dois fatores: a insatisfação com a situação política francesa e a ausência de perspectivas para a carreira de 
psicólogo, que não era legalizada na França. Na ocasião, recebeu um convite do professor Mira y Lopez para 
trabalhar no setor de provas do ISOP (Instituto de Orientação e Seleção Profissional) da Fundação Getúlio 
Vargas, onde ingressou em março de 1961.” (REDAÇÃO, 2008, p. 664). 
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dos Professôres LOURENÇO FILHO e NOEMY SILVEIRA RUDOLFER. 
Igualmente, ministrou lições no Serviço de Seleção Ferroviário, dirigido pelo Prof. 
ROBERTO MANGE. (AUGRAS, 1965, p. 124). 
 
 

  Cabe ressaltar que esses nomes envolvidos com a Orientação (Profissional ou 

Educacional) circulavam entre os países. Tanto profissionais brasileiros iam para o exterior 

adquirir conhecimentos, como nomes do cenário mundial vinham ao Brasil para realizar 

cursos e palestras, fazendo com que a circulação de ideias e representações acontecesse. 

 Os testes utilizados pelos psicólogos escolares eram uma sondagem, mas também um 

“balanço de conhecimento” que os alunos apresentavam sobre as disciplinas. O “dossier” era 

uma base para a relação entre o psicólogo escolar, os pais, alunos e professores. A autora 

escreve que deixa de lado a descrição sobre a relação com os pais afirmando que “são mais ou 

menos as mesmas em tôda parte”. Não sabemos o motivo de ter adotado essa postura, se foi 

pela falta de interesse em discutir o tema, se não queria fugir do que havia proposto 

apresentar, ou se foi por acreditar que o relacionamento com os pais era parecido em “tôda 

parte”, incluindo Brasil e França (CARBONNET, s/d, p. 18). 

 Sobre a relação do psicólogo escolar com os professores, Carbonnet (s/d) ressaltou que 

era geralmente no conselho de classe que as informações sobre os alunos eram trocadas. 

Lembramos que os Conselhos de classe surgiram na França, no  

 
[...] bojo das inovações educacionais que marcaram o pós-Segunda Guerra Mundial, 
contexto de profunda reorganização daquele país e de toda a Europa. Consta que 
inicialmente foi proposto como um procedimento necessário para a aproximação do 
grupo de professores, tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho 
interdisciplinar que estava sendo implantado nas classes nouvelles.156 (LEITE, 2012, 
p. 72). 

 

 Ao trazer informações familiares, comportamentos e desinteresses relacionados às 

crianças, o psicólogo escolar contribuía para personalizar e humanizar a relação entre os 

professores e os alunos, aumentando a eficiência pedagógica, e ainda o “dossier” psicológico 

descreveria o ritmo (poder de concentração, possibilidade de fadiga, capacidade de trabalho) 

em que cada criança poderia desenvolver o seu trabalho. A partir dos dados, exercícios 

podiam ser realizados para trabalhar e estimular diferentes aspectos dos alunos (como a 

memória visual e concreta, memória de palavras, memória lógica e memória auditiva) 

                                                           
156 As classes nouvelles “tinham como objetivo principal ampliar as possibilidades de orientação profissional, 
levando-se em consideração as características pessoais de cada aluno” (LEITE, 2012, p. 70). Amado destaca que 
não era a organização curricular que definia as classes nouvelles, mas normas pedagógicas, tais como: “[...] 
classes de 25 alunos, redução na primeira e segunda série do número de professores por classe, instituição de 
uma hora semanal de conselho de classe, coordenação das diversas matérias e atividades, métodos ativos, certa 
individualização do ensino, estímulo ao trabalho de equipe, etc.” (AMADO, 1973, p. 42). 
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entendendo que cada aluno poderia se destacar de maneira específica, assim o professor 

conheceria cada caso e saberia como trabalhar melhor.  

 Apesar de todo trabalho do psicólogo escolar, Carbonnet afirmou que ele sozinho não 

assegura a orientação educacional, é o trabalho em conjunto com professores e alunos que 

desenvolvem o trabalho. Como a pessoa humana é complexa, por mais que seja orientada, é a 

criança que assume “o encargo de construir sua própria personalidade” (CARBONNET, s/d, 

p. 25). 

 Ainda que a experiência francesa seja apresentada como um serviço que caminhava 

em termos de conceituação e aplicabilidade, há um entendimento de que a OE brasileira 

estivesse à frente com relação à função do orientador educacional. De acordo com Carbonnet, 

“Que interesse pode ter essa experiência para o Brasil? Não devemos imitá-la, nem praticá-la 

tal qual” (CARBONNET, s/d, p. 28). Se este era o conselho, qual o interesse em dedicar um 

espaço significativo do I Simpósio de Orientação Educacional para tal assunto? O Brasil não 

teria nada para aprender com o modelo francês de OE? Se ele não contribuía, por que 

descrevê-lo de forma tão detalhada? Seria uma tentativa de mostrar que o Brasil estava mais 

avançado que o país europeu? Ao terminar sua fala, Carbonnet cita a próxima palestrante: a 

“senhora” Tchaicowsky que falaria da “experiência tão rica e interessante dos Estados 

Unidos”. No entanto, os próximos dias do Simpósio teriam como propósito estabelecer o que 

caracterizava ou deveria caracterizar a experiência brasileira (CARBONNET, s/d, p. 28). O 

padre Geraldo Servo relatou com o orgulho que ainda “que se aproveite da experiência de 

outros países e se deixe influenciar particularmente pela americana, a ‘Orientação 

Educacional’ no Brasil apresenta fisionomia e características próprias” e ainda acrescenta que 

não “há dúvida de que somos o segundo país no continente a desenvolver com tanto 

entusiasmo este serviço e o primeiro no mundo a oficializá-lo.” (SERVO, 1961, p. 23). Neste 

sentido havia o interesse de conhecer o outro para se reconhecer, e ter contato com 

experiências de países para estabelecer e ajustar a experiência no Brasil. Assim, as viagens ou 

encontros pedagógicos se transformavam em possibilidades de formação de professores e de 

estabelecimento de estratégias para legitimar as ações da OE. 

 Grinspun afirma que, segundo “o Prof. Herádio C. P. Marques, o ideal seria o meio 

termo. ‘Poderíamos dizer que no Brasil deveríamos ficar aquém dos americanos e além dos 

franceses’. Aliás, o Prof. Lourenço Filho limita também as atribuições da Orientação 

Educacional, reduzindo-a aos problemas de estudo e escolha de profissão.” (GRINSPUN, 

1976, p. 225). Antes dos Simpósios de Orientação Educacional o 
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[...] primeiro Manual de Trabalho dos Orientadores Educacionais foi publicado, em 
1952, procurando conceituar as várias modalidades de Orientação, as funções do 
orientador e o regime técnico administrativo dos cargos de Orientador Educacional. 
A Orientação Educacional, como era tratada nos Manuais, era inspirada, em parte, 
na "educacional guidance" (concepção americana) em parte, sob a influência da  
“psychologie scolaire”, concepção francesa. Não havia uma elaboração de conceitos 
concretos de uma Orientação Educacional mais adequada à realidade brasileira. 
(GRINSPUN, 1976, p. 54). 
 
 

Tanto Estados Unidos quanto França influenciaram a maneira de pensar dos 

orientadores educacionais brasileiros. Seja pelas viagens realizadas, pelos simpósios 

assistidos, pelos textos publicados, ou pela apropriação de uma prática em si. O conhecimento 

do trabalho de outros países foi utilizado de forma estratégica para tentar aos poucos, elaborar 

um conceito de Orientação Educacional no Brasil.  

Com base nos indícios desta pesquisa, elaboramos um quadro para sintetizar algumas 

características comparativas entre Estados Unidos, França e Brasil, dentro das representações 

apresentadas pelos autores das publicações da CADES. 
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QUADRO 10 – COMPARATIVO DA OE ENTRE ESTADOS UNIDOS, FRANÇA E 
BRASIL 

 Estados Unidos França Brasil 
Origens - 1908 – Nova Iorque e 

Boston. Principal nome 
Frank Parsons. 

- Lei “George Barden” de 
1946. 

- 1906 – Trabalhos 
psicométricos de Binet. 
- Projeto da Reforma do 

Ensino de 1947. 

- 1924 – Liceu de Artes e Ofício 
de São Paulo, com Roberto 

Mange. 
- Lei Orgânica do Ensino 

Industrial de 1942. 
Termos 

utilizados 
- Orientação Profissional; 
- Orientação Vocacional; 
- Orientação Educacional. 

- Psicologia escolar. - Orientação Educacional. 
Orientação Educacional e 

Profissional (ou vocacional); 
- Orientação Educativa 

Funções - Ação terapêutica; 
- Orientação profissional e 

vocacional; 
- Orientação de estudos e 

lazer; 
- Orientação pessoal; 

- Serviços extraescolares; 
- Moral e religiosa em 

colégios católicos. 

- Preocupação com o 
aprendizado; 

- Psicólogo escolar (o 
temo orientador estava 

ligado somente a 
orientação profissional); 

- Ajudar alunos com 
dificuldades de 

aprendizagem e na 
seleção de alunos. 

- A legislação brasileira e as 
publicações da CADES se 

aproximam mais das estratégias 
utilizadas pelos EUA, mas não 

deixam de ter aspectos franceses 
como a preocupação com o 

aprendizado. 

Formação do 
orientador 

- Licenciados. - Pedagogos. - Professores (em alguns casos 
sem formação superior) que 

deveriam passar por exames de 
suficiência, estágios e cursos. 

Critérios 
para ser 

orientador 

- Qualidades morais e 
pessoais. 

- Cordial, compreensível 
e disponível. 

- Similar aos Estados Unidos e 
França. 

Atividades “Classe-lar” 
(aconselhamento em 

grupos); 
- Casos graves 

encaminhados para outros 
profissionais; 
- Palestras; 

- Aplicação de testes 
psicológicos; 

- Entrevistas e fichamentos. 

- Casos graves 
encaminhados para 
outros profissionais. 

- Atuação no Conselho 
de Classe (informações 

sobre o aluno e sua 
família); 

- Elaboração de “dossier” 
(questionários e exames 

psicológicos). 

- Similar aos Estados Unidos e 
França, no entanto, variava 

conforme tamanho da escola e 
número de funcionários; 

- Atividades relacionadas aos 
pais. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

 Existia uma busca por um modelo em outros países, mas não era necessariamente 

como um padrão a ser seguido, poderia ser um comparativo de funções e ações, pois 

percebemos na fala dos autores que apesar de vislumbrar outros países, o Brasil precisava 

adequar a OE à realidade de suas escolas. Embora Estados Unidos e França configurassem 

“sociedades de referência”, os orientadores educacionais brasileiros realizaram suas próprias 

impressões e utilizaram suas observações como fonte de inspiração, comparação ou 

legitimação de seu trabalho. Pois, seja “como for, o consumidor não poderia ser identificado 

ou qualificado conforme os produtos [...] que assimila [...], existe um distanciamento mais ou 

menos grande do uso que faz deles” (CERTEAU, 2012, p. 90). Assim, compreendemos que ao 



172 
 

circular em novos lugares e apreciar (ou apropriar – Chartier, 1998) a experiência de outros 

Serviços de Orientação Educacional, os educadores traziam consigo discussões e iniciativas 

que acabavam influenciando e complementando as práticas nas instituições brasileiras de 

ensino e realizavam suas apropriações singulares. Desta feita, esses autores não importavam 

esse modelo acriticamente. Em jornais da época, simpósios ou publicações da CADES, além 

de divulgar práticas e ideias de outros países, eles também atuavam como sujeitos ativos e 

elaboradores de novos saberes pedagógicos157. 

Além dos debates estrangeiros, verificamos a presença de dois temas regulares nos 

textos sobre a Orientação Educacional: a religião e a Psicologia. Assunto este que 

desenvolvemos no próximo tópico. 

 

2.2. A FÉ E A RAZÃO: DISCUSSÕES SOBRE A RELIGIÃO E A PSICOLOGIA  
  

À escola cumpre dizer com Jesus Cristo: “Deixai vir a mim as criancinhas” e receber 
com agrado os jovens, como o fazia o Mestre. (SOUZA LIMA, 1959b, p. 19). 
 
A convicção de que cada criança é um ser à parte, com estrutura fisiológica e 
psicológica próprias, está levando psicólogos e pedagogos a darem a cada novo ser, 
tanto quanto possível, um tratamento individualizado, concordante com as 
características de cada um, visando a um resultado mais eficiente. (OTÃO, 1958, p. 
36). 

 

Civis falando em religião e religiosos usando discursos científicos, isto não era tão 

incomum. As discussões que envolvem a Psicologia e a religião estão presentes em diversos 

textos sobre a Orientação Educacional, nas publicações da CADES.  

O período que antecedeu a LDB de 1961 foi marcado por embates entre leigos e 

religiosos sobre a discussão do ensino público e privado no Brasil. Contudo, Dallabrida 

afirma que no “ensino secundário, a presença da Igreja Católica foi diferente por várias 

razões”. Para o autor não houve esse confronto no ensino secundário, como o ocorrido no 

ensino primário entre a rede privada e pública, pois existia uma predominância de ginásios 

católicos (cerca de 3/4 das 700 escolas secundárias eram católicas). Quando nas décadas de 

1930 e 1940 aconteceu um crescimento do ensino secundário, a maioria das escolas era 

privada, e muitas estavam vinculadas à Igreja Católica (DALLABRIDA, 2005, p. 81). A partir 

de 1940 e 1950, também pela influência do processo de urbanização, houve um aumento das 

instituições de ensino. Em 1959, segundo dados da Diretoria do Ensino Secundário, dos três 

mil ginásios e colégios “28% pertenciam à rede pública, 29% eram instituições católicas 
                                                           
157 Esta reflexão parte da leitura de Gasparello e Villela (2006) que, embora tratem de outro autor e contexto, 
deram-nos suporte para realizar esta análise. 
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enquanto a maioria (43%) era constituída por escolas particulares leigas” (BOSCHILIA, 

2000, p. 9). Conforme a autora, a Igreja Católica “estava perdendo espaço no mercado 

educacional. No contexto pós segunda guerra a educação deixou de ser um objeto moral e 

passou a ter um valor econômico. Ao mesmo tempo o processo de descatolização crescente 

vivido nesse período obrigou a Igreja a reorientar suas ações estratégicas” (BOSCHILIA, 

2000, p. 10). Sem entrar em pormenores sobre essas discussões, o que pretendemos mostrar é 

que religiosos (padres ou católicos fervorosos) e laicos fizeram-se presentes nas publicações 

da CADES sobre a Orientação Educacional e discutiram em tom espiritual ou “científico” de 

forma estratégica para reforçar as suas apropriações dos discursos e representações 

relacionadas à Orientação Educacional.  

Entre essas representações, a Psicologia foi exibida como o “caminho mais curto para 

resolver problemas humanos”, aquele que ajudaria a “distinguir o normal do patológico”; a 

psicopedagogia como a “disciplinarização do comportamento segundo princípios válidos da 

Pedagogia moderna, e até mesmo uma das respostas providenciais à angústia de nossos 

tempos”; e a psicoterapia com a função de “explicar apenas os conflitos” (SCHMIDT, 1960b, 

p. 70). Assim, mesmo não sendo psicólogas em sua maioria, as pessoas que trabalhavam 

como orientadores educacionais estavam inseridas nessa área do conhecimento. Apresentando 

uma suposição, Barbosa relata que 

  
É perigoso afirmar, mas talvez, se a legislação da profissão de psicólogos tivesse surgido 
antes desta lei de 1942 que obrigava as escolas terem orientadores educacionais, poderia ter 
possibilitado a entrada de psicólogos no âmbito escolar, em parceria com os orientadores 
educacionais formados em Pedagogia. Mas, como não havia a profissão de psicólogos, os 
que realizavam orientação educacional eram os alunos das Escolas Normais e de cursos 
superiores em Educação, e muitos destes tinham formação em Psicologia, embora não com 
esta titulação. (2011, p. 318). 

 

O próprio surgimento da Orientação Educacional estava relacionado, para alguns 

autores, com as origens da Psicologia. Brito acreditava que a “necessidade da orientação 

educacional nasceu no mesmo dia em que se falou das diferenças individuais em Psicologia”, 

nesta visão o “seu verdadeiro sentido não é só atender apenas aos chamados ‘casos difíceis’ 

ou ‘casos problemas’, deve ela atuar sôbre ‘todos os indivíduos’, em grupo ou 

individualmente.” (BRITO, 1957, p. 25). Com perspectiva similar, Tchaicowsky afirmava que 

a rápida disseminação da Orientação Educacional nas escolas “deve-se às novas condições 

sociais que se desenvolveram e à ênfase que a psicologia tem dado às diferenças individuais e 

às novas técnicas aplicadas ao indivíduo.” (TCHAICOWSKY, 1957b, p. 27). Quando 

questionada sobre qual seria a relação da Orientação Educacional com a Psicologia, a 
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professora Lais Esteves Loffredi, respondeu 
 
Transformaria a questão em “Havia uma relação do Orientador Educacional com o 
Psicólogo?” Quando a profissão de psicólogo foi reconhecida houve um certo atrito, 
que sempre me pareceu muito mais próxima de reserva de mercado de trabalho, que 
propriamente de campo de atuação. O argumento dos psicólogos seria que os 
orientadores educacionais não deveriam aplicar testes para orientação vocacional. 
Na medida em que foram surgindo outras técnicas consideradas mais relevantes para 
a orientação vocacional, independente dos testes e o mercado de trabalho 
desinteressante, já que os orientadores tinham maior carga horária e nem sempre 
com remuneração correspondente, esse atrito foi desaparecendo. (LOFFREDI, 
2019). 
 
 

Percebemos uma desvalorização da função de orientador educacional com relação à do 

psicólogo, ao longo dos anos, apesar de inicialmente ambos desenvolverem atividades muito 

semelhantes, concernentes ao trabalho com alunos. A Orientação Educacional não deixava de 

se apropriar da Psicologia, Otão (1958) enfatiza que os “progressos” dos estudos psicológicos, 

em especial da Psicologia Diferencial158, geram a “convicção de que cada criança é um ser à 

parte, com estrutura fisiológica e psicológica próprias”, e por esse motivo, psicólogos e 

pedagogos precisavam dar “a cada novo ser, tanto quanto possível, um tratamento 

individualizado, concordante com as características de cada um, visando a um resultado mais 

eficiente (OTÃO, 1958, p. 35). Otão, na função de Reitor da PUC de Porto Alegre, por 

ocasião da aula inaugural do Curso de Orientação Educacional, disse que a OE poderia 

auxiliar na “escolha ou discernimento de uma vocação, o estado eclesiástico, religioso, o 

matrimonial ou celibatário”, além de realizar um apoio “especial, individual, prestado aos 

jovens, na fase da adolescência ou da juventude, tendo em vista conseguir a plenitudinização 

terrena e extraterrena.” (OTÃO, 1958, p. 35). Apesar de admitir que a Orientação Educacional 

possuía relação com a Psicologia e a Filosofia, o autor enfatiza que a contribuição dessas 

disciplinas fundamentais, “pouco se faria no campo da Orientação sem a presença da 

Religião” (OTÃO, s/d, p. 21). Quando questionada se havia uma ênfase no discurso religioso 

(católico) sobre a OE, a professora Lais Esteves Loffredi apontou que  
 
Sim. No início isso ocorreu, pois os colégios religiosos católicos já tinham um 
“mestre de classe”. O próprio colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas 
comunicava entre suas atividades orientação religiosa a católicos e evangélicos. Mas 
logo a orientação Educacional assumiu um aspecto de parte integrante do todo 
educativo, tanto mais que colégios protestantes e judaicos implantaram o SOE em 

                                                           
158 A Psicologia Diferencial começou a ganhar forma quando os psicólogos Binet e Henri publicaram um artigo 
intitulado La psychologie individuelle, em 1895. Segundo Portela (2008), Binet e Henri “expuseram como um 
dos maiores problemas da psicologia diferencial: primeiro, o estudo da natureza e alcance das diferenças 
individuais nos processos psicológicos e, segundo a descoberta das inter-relações dos processos mentais do 
indivíduo, de forma que podemos chegar a uma classificação de traços e determinar quais as funções básicas.” 
(PORTELA, 2007, p. 2). 
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suas equipes. (LOFFREDI, 2019). 
 

Segundo Loffredi, a Orientação Educacional era desenvolvida em colégios católicos e, 

ao longo dos anos, foi implantada em colégios de outras vertentes religiosas, ou laicos.  

Na Revista Escola Secundária de número doze (março de 1960), a seção de Orientação 

Educacional trouxe o artigo sobre o tema: “Psicologia e Educação Moderna” da professora 

Maria Junqueira Schmidt159. A professora utilizava seu posicionamento católico e nacionalista 

como tática para firmar sua posição. O fato de ter cursado escolas estrangeiras, falar várias 

línguas e de manejar “com elegância a língua brasileira, da qual é exímia cultora” (GIL 

BLAS, 1921, p. 6) fazia com que ela fosse citada de maneira respeitosa e admirada na cena 

pública. Assim, utilizando-se de um discurso patriota e religioso, Schmidt teria quase que um 

papel de “missão” no processo de recristianização do país (ORLANDO, 2017, p. 109). Nas 

palavras de Bourdieu (1996, p. 156), “é a autonomia do campo intelectual que torna possível 

o acto inaugural de um escritor que, em nome das normas próprias do campo literário, 

intervém no campo político, constituindo-se desse modo como intelectual”. Por isso, 

entendemos que Schmidt criou sua autonomia no campo intelectual da educação, interveio no 

campo político, incluiu suas ideias ligadas à Igreja, produziu suas próprias normas de escrita e 

tornou-se uma autora respeitada no meio intelectual, tendo sua voz ouvida sobre o tema da 

Orientação Educacional. 

 Quando, na década de 1930, Schmidt passou a ocupar o cargo da direção da Escola de 

Comércio Amaro Cavalcanti, seu posicionamento e reflexões se abriram para um novo 

campo. Durante sua gestão houve a iniciativa, considerada pioneira, de implantar em 1939 o 

Serviço de Orientação Educação, apesar de utilizar os métodos de orientação desde 1934. O 

Serviço era dirigido por Aracy Muniz Freire e era inspirado no modelo norte-americano. 

Realizou algumas viagens para os Estados Unidos, por meio de contatos com Anísio Teixeira, 

onde teve a missão de conhecer modelos norte-americanos de educação. Também teve contato 

com outros intelectuais da educação que representavam um movimento de renovação do 

discurso pedagógico (pessoas não devotadas à Igreja, o que lhe permitia circular em diferentes 

                                                           
159 Em 1963, a CADES publicou a obra “Orientação Educativa”, que reunia uma coletânea de doze artigos 
anteriormente publicados na Revista Escola Secundária. Três artigos eram assinados pela professora Maria 
Junqueira Schmidt; dois pela professora Lais Esteves Loffredi; quatro pela professora Ofélia Boisson Cardoso; 
dois pela professora Maria Emilia Alves Saltiel; e um pela professora Riva Bauzer. Essa coletânea não especifica 
em quais volumes da Revista Escola Secundária os artigos foram publicados e nem o critério de seleção, mas os 
textos permeiam o tema da adolescência, pais e professores. O décimo artigo escolhido foi “Psicologia e 
Educação Moderna”, escrito pela professora Maria Junqueira Schmidt e que três anos antes tinha sido publicado 
na Revista Escola Secundária. Em diferentes momentos os textos de Schmidt aparecem nas publicações do MEC 
e, em alguns casos, o mesmo artigo era publicado mais do que uma vez. “Psicologia e Educação Moderna” era 
um deles. 
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ambientes). Concordamos com Gondra ao entender que “viagens funcionam como dispositivo 

comparativo e, ao mesmo tempo, um observatório privilegiado para refletir-se acerca da 

circulação de ideias, projetos e modelos educacionais em curso” (GONDRA, 2010, p. 14). 

 Em 1945 realizou outra viagem aos Estados Unidos e naquele momento seus estudos 

se voltaram para a situação do jovem e seu ajuste social. Em diferentes textos Schmidt deixou 

evidentes suas representações sobre fé e suas estratégias de “catequizar” seus leitores. Ao 

definir o Serviço de Orientação Educacional para o adolescente, a autora descreveu que um 

dos fins gerais da educação era “cultivar os interêsses vitais do adolescente, isto é: religião, 

ideais, esporte, integração social, sexo oposto, artes, profissão, etc.” (SCHMIDT, 1960a, p. 9). 

Estrategicamente, ou pelo hábito de discurso, a religião aparece como o primeiro interesse 

vital do adolescente. Mas não seria o interesse da autora? 

 Tema como a educação sexual foi abordado por Schmidt de forma espiritualizada. O 

orientador educacional não podia “se alhear do problema do ajustamento sexual”. Segundo a 

autora o amor verdadeiro não despreza o prazer sexual. Mas de que amor estamos falando? 

Schmidt descreveu que para  
 

[...] que haja transfiguração espiritual há necessidade, por conseguinte, de uma 
concepção cristã do amor que leva o indivíduo a dominar o impulso e a afinar o 
sentimento. Assim, o espôso adapta-se ao ritmo sexual da mulher, cultiva sua 
necessidade de carícia e de côrte, de compreensão e de valorização, de ideal e de 
ascese. A espôsa compreende que o desejo ardente de aperfeiçoamento é que 
mantém a chama do amor, previne o desencanto, o fastio, a saturação. A presença do 
outro traz assim estímulo constante para a auto-realização: realça em cada um o que 
êle tem de melhor, faz viver num clima de superação e de júbilo, atualizando os 
dons recíprocos e satisfazendo aquêle eterno desejo de expressão das capacidades. 
Bem diverso é o resultado do amor físico. Reduzindo o corpo a um instrumento de 
prazer, êle opera em sentido oposto: avilta as aspirações da alma, sufoca o conteúdo 
espiritual do amor, cultiva os sentimentos filiados ao egoísmo. (SCHMIDT, s/d.a, p. 
7-8). 

 

 O orientador educacional deveria trabalhar com a educação sexual de forma 

“positiva”, não insistindo para o que era considerado mal, sem deixar de acenar para as 

“doenças, castigos, inferno”, mas  
 
[...] fazer admirar a grandeza do amor-sentimento, sua estabilidade, sua beleza 
moral, sua eficácia espiritual; despertar o gôsto pela pureza; convencer da 
possibilidade de observar a castidade, repelindo os conceitos que ridicularizam o 
homem continente e exaltam a experiência pré-matrimonial; utilizar os testemunhos 
insuspeitos como seja o do Conselho Britânico de Higiene Social que declarou não 
ser a prática sexual necessária nem à saúde mental nem tampouco à saúde física; 
intensificar o desejo de conformar sua vontade com a vontade do Deus-criador que 
impôs uma ordem nos valores para nossa felicidade; desenvolver vida espiritual, 
oração pessoal, admiração pelas figuras que souberam vencer os desmandos da 
sensibilidade. (SCHMIDT, s/d. a, p. 11-12). 



177 
 

  

 Schmidt fez uma supervalorização do Conselho Britânico de Higiene Social. Tal 

confiança “insuspeita” devia-se ao fato da Inglaterra ser um dos países da Europa que 

pensavam o tema de Higiene Social. Sacramento reitera que  
 

[...] no final do século XIX e início do século XX, algumas medidas relacionadas à 
higiene coletiva e à higiene pessoal foram claramente definidas e implementadas em 
vários países europeus, como a França e Inglaterra e, na América Latina, no Brasil e 
na Argentina. Nesse período, a concepção dominante era de que a saúde pública 
deveria ser implantada nas escolas, pois se trata de um ambiente onde se agrupam os 
futuros cidadãos e, ao mesmo tempo, os prováveis divulgadores dos saberes 
relacionados à saúde. Foi nessa perspectiva que se realizou na Inglaterra, em 1903, o 
1º Congresso Internacional de Higiene Escolar, no qual foram definidas algumas 
ações que deveriam ser adotadas. (SACRAMENTO, 2009, p. 61). 

 

 Vieira e Matsukura afirmam que a “educação sexual é prevista nas escolas desde 1928, 

pautada em uma concepção higienista, controladora e repressora da sexualidade, marcada por 

valores morais e religiosos, que perduraram fortemente até a década de 1950160” (2017, p. 

456). Como ensinar sobre sexo a um adolescente mostrando os dois lados: “positivo” e 

“perigoso”? Para orientadores educacionais, que pensavam como Schmidt, isto aconteceria 

por meio do ensinamento cristão. No entanto, em alguns momentos os orientadores religiosos 

faziam ressalvas com o perigo de confundir a OE com a orientação espiritual. D. Cândido 

Padim disse que o orientador educacional era um “verdadeiro ‘diretor espiritual’ do educando, 

cuja consciência será esquadrinhada em todos os seus refolhos”, no entanto, a OE  
 

[...] não deve ser confundida nem mesmo com a direção espiritual para a vida 
religiosa, a qual só pode ser dada pelos ministros qualificados e diretamente 
responsáveis. É certo que êstes deveriam conhecer os preceitos gerais da pedagogia 
e da psicologia educacional, a fim de que sua atuação se casasse melhor à do 
pedagogo. São, porém, funções nitidamente distintas, com finalidades diversas. 
(PADIM, s/d, p. 8). 

 
   

Ao mesmo tempo em que a religião não devia ser confundida com a OE, havia uma 

preocupação por parte de Padim a respeito dos que colocavam a psicoterapia em destaque. 

Pois com “a febre psicanalítica de hoje, pretende-se psicanalizar a todos os alunos. Pretensão 

abusiva não só porque o Orientador não recebe a formação adequada para aquela função 

altamente especializada, como ainda por não se ajustar tal tarefa nos quadros normais da vida 

                                                           
160 A afirmação das autoras está pautada em: Borges, Z. N.; Meyer, D. E. Limites e possibilidades de uma ação 
educativa na redução da vulnerabilidade à violência e à homofobia. Ensaio: avaliação e políticas públicas em 
educação, Rio de Janeiro: CESGRANRIO, v. 16, n. 58, p. 59-76, jan./mar. 2008; Nardi, H. C.; Quartiero, E. 
Educando para a diversidade: desafiando a moral sexual e construindo estratégias de combate à discriminação no 
cotidiano escola. Sexualidad, Salud y Sociedad, Rio de Janeiro: CLAM/UERJ, n. 11, p. 59-87, ago. 2012.  
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escolar”. A justificativa estava pautada no discurso que o tratamento “psicoterápico exige 

tempo e condições que escapam à vida comum da escola. Esta, em pouco tempo, assumiria o 

aspecto de verdadeira clínica médica, perdendo a mais atraente feição de espontânea e 

expansiva comunidade juvenil” (PADIM, s/d, p. 8). Não nos parece que o religioso era contra 

a mistura de religião, Psicologia e Orientação Educacional, mas ele enfatiza as 

particularidades de cada um dos campos, e a necessidade de um conhecimento preciso para a 

atuação em cada área.  

 Nem todo o grupo de educadores possuía uma visão restrita de religião ligada ao 

catolicismo. Castro et al. afirmam que o “orientador educacional, quando se tratar do 

encaminhamento do estudante para as instituições religiosas, culturais, recreativas, deverá 

respeitar a sua filosofia de vida” (CASTRO et al., 1959, p. 18). O trecho sugere que o 

orientador educacional entenderia que o aluno possuía uma filosofia de vida, e nela estava sua 

religião, cultura ou atividade física.  

 O padre Antonius Benkö não enxergava contradição entre religião e psicologia. Ele 

escreveu que o trabalho da OE exigia “dedicação contínua e utilização de tôdas as técnicas 

que a pedagogia e a psicologia moderna oferecem ao orientador”. A OE era um dos processos 

educativos, seus objetivos coincidiam com o fim da educação geral, e acrescenta: “educação 

cristã” (BENKÖ, 1960a, p. 15-16). Em outro texto que trata sobre a personalidade do 

adolescente, Benkö cita o psicólogo estadunidense Gordon Allport161 para justificar a relação 

entre religião e psicologia. 

 
ALLPORT caracteriza, em linhas magistrais, a maturidade psicológica. Uma das 
marcas, em nossa opinião, a mais importante das três indicadas por ALLPORT, é o 
fato de possuir uma filosofia unificadora da vida. É esta filosofia unificadora que 
permite ao adulto uma orientação final. Tal filosofia, conforme o pensamento de 
ALLPORT, tem sua expressão mais compreensiva na religiosidade, porque esta 
implica uma valorização básica de tôdas as coisas. Será então estranho que a maioria 
dos adolescentes esteja profundamente interessada nos problemas religiosos, morais 
e sociais? (BENKÖ, 1960b, p. 17). 
 
 

 O questionamento do padre era: se a religião unifica os aspectos da vida, por que os 

adolescentes ficariam sem este amparo? Vemos a utilização estratégica de autores 

                                                           
161 Segundo Carvalho et al., na “Psicologia, o estudo da personalidade começou a ser expressivamente 
estruturado na década de 1930, por meio das proposições de Gordon Allport, sendo que seu livro Personality: a 
psychological interpretation (Allport, 1937) oficializou o marco inicial do estudo da personalidade na ciência 
psicológica. Allport perseguiu dois objetivos aparentemente contraditórios na tentativa de definir e sistematizar o 
construto no campo da Psicologia. O teórico tentou preservar uma concepção da personalidade como uma 
essência espiritual única, a qual não pode ser completamente mensurada por métodos científicos, ao mesmo 
tempo em que adotou uma compreensão behaviorista de traços, em que sistemas de hábitos e medidas seriam 
componentes básicos da personalidade (Nicholson, 2003).” (CARVALHO et.al. 2017, p. 125). 
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provenientes da Psicologia para reforçar as representações que a Igreja Católica propagava, 

permitindo assim a sua circulação nas Escolas Secundárias. O Padre Herádio Conduru P. 

Marques enxergava a Orientação Religiosa tão importante quanto a Orientação Sexual. Num 

colégio religioso essa parte seria “simplificada” em colaboração entre o orientador e o 

sacerdote. O cuidado seria em não gerar uma competição, pois o orientador não era um 

“diretor espiritual leigo”, todavia, “às vezes, o menino se sente mais à vontade com o próprio 

orientador que com o sacerdote. Neste caso, deve haver entendimento entre os dois 

educadores.” (MARQUES, 1960c, p. 27). 

O trabalho conjunto de religião e Psicologia ajudaria a resolver problemas ligados à 

juventude. Um exemplo utilizado para descrever a situação do “jovem atual” era o suicídio. 

Sobre a questão do suicídio na década de 1950, March afirma que após a Segunda Guerra 

Mundial o impacto  
[...] na percepção sobre a morte pode nos levar a compreender melhor o medo que se 
constituiu diante dela. Além disso, a ampliação da eficácia da medicina, conforme 
descreve Moulin, fez com que ao longo do século XX a percepção sobre a morte 
fosse drasticamente alterada. As epidemias que afligiram populações inteiras até o 
século XIX, a partir do século XX receberam vacinas e a morte foi sendo 
postergada, desaparecendo como fenômeno natural para a infância, adolescência e 
juventude. Isso ampliou consideravelmente a não aceitação da morte, seja ela 
advinda de uma doença ou de um acidente. A morte no século XX é destinada 
apenas aos velhos, mas o suicídio confunde esse processo. (MARCH, 2017, p. 81). 
 

 Schmidt ressaltava que todos necessitam de “motivos de esperança verdadeiros para 

viver”. Porém, segundo a sua visão o “sucesso e o dinheiro ocupam hoje o pedestal dos 

heróis”. Desta forma, realizou uma crítica à “religião da vedeta e do prazer”, a qual seria o 

“alimento da admiração e da ânsia de identificação da alma môça”. A vida do “jovem atual” 

não era de glamour ou esperanças, ele estaria iludido num mundo de aparências e isto levaria 

a atitudes extremas como o suicídio. Para ela: 
 
A mística da velocidade, do som e da imagem é vertigem que desenvolve o ser exterior, 
reduzindo ao silêncio as vozes interiores da consciência e da graça. Para tudo, soluções de 
facilidade, acomodações. Horror à crítica construtiva. Diante do escândalo, simula-se uma 
compreensão sentimentalista: “Pobrezinho! É natural... todos fazem... está tudo perdido 
mesmo... o que adianta reagir?” (SCHMIDT, 1960b. p. 32). 
 
 

A mística da velocidade ou, nas palavras de Xavier a “crença na aceleração do tempo 

histórico”, estava ligada à industrialização do país, que gerava mudanças sociais e culturais 

(2012, p. 219). Neste ponto em especial, a vida moderna é vista como algo desencantador. A 

velocidade, o avanço dos meios de comunicação e as facilidades que os meados do século XX 

traziam, eram percebidos com olhar crítico pela autora. Segundo esse discurso, houve uma 

depreciação da sociedade, no tocante ao seu posicionamento sobre a violência. O crime estaria 



180 
 

ganhando as manchetes e assim “a violência desfruta prestígio”, fazendo com que “os 

próprios recursos jurídicos empregam-se tantas vezes como instrumentos hábeis para 

justificar a malandragem e violação da lei. A influência da casa se está diluindo.” (SCHMIDT, 

1960b, p. 32). Com a industrialização e as mudanças econômicas, milhares de pessoas 

migravam das áreas rurais para os médios e grandes centros urbanos. Foram “08 milhões de 

pessoas da década de 1950, 14 milhões da década de 1960” que incharam as cidades e 

acarretaram “problemas urbanos” (ROLIM, 2015, p. 276). As mudanças levaram muitas 

pessoas a associarem diretamente o crescimento das cidades com a marginalidade. 

Num mundo preocupado com o materialismo e cheio de caos, onde ficariam as “fontes 

de amor” (dos homens e de Deus)? E a sua consciência moral? Se os sistemas de controle 

exteriores haviam diminuído, acreditava-se que o mesmo aconteceria com os “freios 

interiores”. Havia a preocupação de criar um limite e principalmente o senso de 

responsabilidade. Esse chamamento foi realizado por meio da religião, pois, “quem não 

respeita a Deus não poderá respeitar os pais”. Schmidt alertava que “nem se fala mais na 

exigência do inferno, demônio, da tentação” e por isso convocava a pensar na “destinação 

eterna” para evitar que neste ambiente de falta de consciência moral a pessoa se entregasse ao 

“reino de capricho” (SCHMIDT, 1960b). Na Conferência proferida no Encontro de 

Educadores em Belo Horizonte em 1959, Schmidt utilizou seu discurso como uma estratégia 

(e em certos momentos, tática) para expor sua crença, colocando as funções do Ensino 

Secundário e dos professores à mercê do trabalho religioso. A autora afirmou que  
 
A escola secundária deve ser, pois, para o adolescente, o encontro com suas 
finalidades eternas. Os ideais superiores determinam o rendimento escolar; mas 
também determinam o êxito na vida. Só Deus esgota tôdas as potencialidades da 
alma. Só ÊLE leva o homem às fronteiras últimas das suas energias adormecidas. 
Por isso mesmo, o verdadeiro Mestre ministra DEUS através do seu ensino. E, 
dess'arte, cumpre o preceito do Santo Padre Pio XII, ao magistério universal: 
“TÔDA CULTURA AUTÊNTICA DEVE CONDUZIR A PERSONALIDADE 
TOTALMENTE PARA DEUS”. (SCHMIDT, 1960d, p. 16).  

 

 O papa Pio XII162 também foi lembrado pelo padre José Dinkö Mravak, da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Segundo o autor, a “doutrina 

maravilhosamente” compreendida na alocução de Pio XII, que foi proferida no I Congresso 

da Associação Italiana dos Mestres (8-IX-1946) dizia que a divisa da igreja era salvar as 

                                                           
162 Eugênio Pacelli nasceu em 1876 e foi ordenado sacerdote em 1899. Tornou-se Cardeal em 1929 sob ordem 
do Papa Pio XI. Possuía uma posição de importância no Vaticano e representava o papa em viagens, encontros e 
negociações políticas. Assumiu o cargo de Papa no dia 1 de março de 1939 e assumiu o nome de Pio XII. Dirigiu 
a Igreja Católica no período conturbado da Segunda Guerra Mundial. Faleceu em 9 de outubro de 1958. (HENN; 
BORIN, 2016). 
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crianças, para que elas cresçam dentro de uma família cristã, que tenham uma escola e que 

ambas em “uníssono com a casa paternal (e a Igreja) trabalha [sic] na formação sadia da 

juventude. Os pais têm o direito primordial da lei natural à educação dos filhos, direito êste 

que conforme ensinava o nosso predecessor Pio XI – ‘é inviolável e anterior à sociedade civil 

e estado’” (MRAVAK, 1961, p. 11). Em uma análise sobre a Orientação Educacional no 

Brasil e os trabalhos realizados desde o I Simpósio, Schmidt (1958a) relatou que o orientador 

não deveria “ignorar êsse destino sobrenatural do educando. Aliás, em sua luminosa 

mensagem ao Congresso de Psicologia Aplicada, em abril do corrente ano, o Santo Padre 

adverte que o psicólogo deveria esforçar-se para perceber em cada homem o plano divino e 

auxiliar seu desenvolvimento na medida do possível” e que o “homem tem a possibilidade e a 

obrigação de aperfeiçoar sua natureza, não como entende, mas segundo o plano divino” 

(SCHMIDT, 1958a, p. 31). Nesse discurso de salvação, não era a Psicologia propondo uma 

parceria, mas a religião convocando a Psicologia para trabalhar em favor da eternidade. 

Corroborando com nosso entendimento, Prandi; Santos, ao estudarem o contexto religioso 

entre a Segunda Guerra Mundial até os anos 1970, afirmam que  
 
Os valores religiosos católicos têm como fonte a doutrina e preceitos fundados no 
Evangelho e na tradição, que também fornecem explicações religiosas do mundo. 
Deus, em última instância, é o provedor da ordem e do direito, e a conduta cristã 
deve ser pautada pela observância de suas leis. Daí decorre, também, a idealização 
do passado e o apego a valores tradicionais, refletindo uma ética reforçada pela 
memória da presença histórica do catolicismo na formação da sociedade brasileira 
(Prandi, 2008163). Em oposição a esses, os valores científicos, que pouco a pouco 
substituíram os valores religiosos ou passaram a dividir com eles a orientação da 
conduta em diversas esferas da vida social, resultaram do desenvolvimento das 
ciências e sua vulgarização. Como ocorre também em outras áreas da cultura, 
verifica-se paulatina incorporação pela religião de explicações científicas, adotando-
se inclusive seus jargões. Isto não significa, no entanto, que a explicação científica 
seja sempre tomada em seu sentido preciso. (PRANDI; SANTOS, 2015, p.353). 
 
 

Como já vimos, a palavra ajustamento é recorrente em textos da época, e esta seria 

uma das funções da OE em tempos de pós-guerra e ideias desenvolvimentistas, e como o 

artigo de Schmidt (1960b) está relacionado diretamente às questões psicológicas, podemos 

deduzir que esta expressão designaria também um ajuste comportamental (e social) do 

adolescente da escola secundária. Neste sentido, a autora traça um exemplo: como curar as 

manhas de uma criança. Sua descrição afirmava que o fato de ignorar a manha pode ser o 

caminho mais fácil, mas essa atitude de “pouco caso” não revolveria os conflitos. As manhas 

deveriam ser analisadas num contexto geral do desenvolvimento da criança, por isso, nem a 

                                                           
163 PRANDI, Reginaldo. Religions and Cultures: Religious Dynamics in Latin America. Social Compass, 
Louvain, vol. 55, n. 3, p. 265-75, 2008. 



182 
 

criança e nem seus pais deveriam ser julgados fora de seu “contexto” e “cultura”. Só depois 

de conhecer esse contexto é que o caso poderia ser resolvido (SCHMIDT, 1960b, p. 31). 

A autora utiliza o termo educadores para se referir aos pais, dizendo que estes já não 

acreditavam na sua “capacidade de entender o problema atual dos jovens” e por isso 

transferem sua responsabilidade para outros: escola, médicos e “grupamentos de mocidade”, 

que acabavam por receber a culpa dos “desacertos” dos educandos. Com um cunho cristão, os 

adultos estariam tendo uma “atitude demissionária” que seria projetada nas crianças, gerando 

uma “irresponsabilidade demolidora” nutrida pela insatisfação (SCHMIDT, 1960b, p. 32). 

Segundo Schmidt (1960b) seria preciso realizar uma revisão sobre a forma de atuar 

dos “educadores”, e para a autora “rever é planejar”. Partindo de um esquema metodológico 

no qual os problemas deveriam ser hierarquizados, para então pensar em meios de resolvê-los, 

a família seria a responsável por essa transformação. Chamava a responsabilidade da 

educação para a família e afirmava que a “razão primeira da insegurança do mundo moderno 

é a crise de autoridade”, no entanto, essa posição de autoridade pertencia à figura masculina, 

já que “o pai deve ser símbolo de autoridade, de chefia, de sumo sacerdote, professor de 

energia e de dignidade” (SCHMIDT, 1960b, p. 32). Com relação ao chamado “mundo 

moderno”, Xavier compreende que o “contexto [1950-1960] agregava novos desafios e 

interesses. Perspectivas analíticas vinculadas à dimensão econômica atribuíam à educação 

escolar a tarefa de formar as habilidades requeridas pelo ‘mundo moderno’, difundir os 

avanços tecnológicos e o progresso material e preparar os sujeitos para a vida democrática” 

(XAVIER, 2012, p. 210). 

Surge a indagação: “Como atingir o homem? Como lhe dar o apetite de construir 

personalidades fortes, capazes de contribuir para o progresso de sua comunidade?”. 

Percebemos que a autora realizava o uso estratégico da Revista Escola Secundária, a qual era 

um espaço oficial do governo, destinado para o departamento de Orientação Educacional, 

para direcionar a responsabilidade da educação de jovens para a família, inclusive cita a frase 

atribuída a Ford: “O que me interessa não é produzir automóveis: isso é subproduto. O que 

me interessa é produzir homens”. Aparentemente os orientadores educacionais deveriam estar 

preocupados não somente com os pais, mas também com aqueles que se tornariam pais, pois 

uma das questões era como “fazer compreender o futuro educador as novas dimensões de sua 

missão, dada a desnorteadora evolução social, dado o crescente prestígio da mulher e dos 

filhos dentro de casa?” (SCHMIDT, 1960b, p. 32).  

Nas primeiras décadas do século XX havia a representação de que “as mulheres eram 

as principais destinatárias de uma ideologia que se centrava na vigilância e na profecia de 
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destinos para cada sexo: aos homens, o espaço público, a política, a gerência de recursos, a 

liberdade; para as mulheres, o espaço privado, a dependência financeira e emocional, a 

castidade.” (ALMEIDA, 2014, p. 341). No entanto, principalmente após as grandes guerras 

mundiais, o cenário social e cultural havia mudado164. As fronteiras geográficas e os modelos 

normativos de mulheres e homens haviam se modificado. Segundo Almeida as “revistas 

femininas, os manuais de civilidade, as regras de etiqueta, os livros de literatura para moças, 

os livros escolares, as poesias chegavam ao Brasil, vindas da Europa, em especial de Portugal 

e França, e modificavam a cultura e os espaços da sociabilidade.” (2014, p. 343).  

Por meio da Psicologia os papeis dos familiares precisavam ser definidos. Cada 

indivíduo deveria assumir seu lugar social para desempenhar suas funções, por isso: 

 
Fôrça para o pai, receptividade para a mãe, dominantes que obtém equilíbrio. Capacidade 
de comunicação e de estímulo. Juvenilidade, isto é: não se deixar encerrar em suas 
situações, não se especializar, possuir receptividade indeterminada. Viver grande: o valor 
do homem é a sua fôrça imanente, seu “élan” vital, a adesão a interesses variados. O 
homem vale mais do que seus feitos. Seus ideais, seus sonhos quando erigidos em princípio 
de ação, são a sua grandeza. Desejo de atualizar a vocação maternal, a ser realizada pelo 
homem com certa dureza, resistência e sentido de realidade; e pela mulher, com afetividade, 
com capacidade de dom e de identificação. Aceitação interior profunda de si mesmo e dos 
outros; hábito de pesquisar os motivos do comportamento infantil. Capacidade de funsionar 
[sic] e liderar, a fim de conseguir espírito comunitário, mentalidade de equipe, sentido dos 
outros. Gênio na prática da verdadeira liberdade. Coragem de seus ideais. Confiança no seu 
poder de aperfeiçoamento. Gôsto de assumir plenamente suas responsabilidades. 
(SCHMIDT, 1960b, p. 33). 
 

Em seguida, a autora diz que essas qualidades podem ser aprendidas e desenvolvidas. 

Se homens e mulheres deveriam assumir posicionamento de liderança, de pesquisa, de busca e 

responsabilidades, também deveriam saber que há uma distinção de gênero segundo a qual 

homens representam a força, e a mulher, a receptividade. Interessante verificar que mesmo o 

artigo se propondo a dar uma visão da Psicologia moderna, Schmidt sugere um uso comedido 

dela. Apesar de crer que bem orientada ela previne o “perfeccionismo” e o “relaxamento” dos 

lares, não era correto ser dependente de uma Psicologia analítica, por mais que ela levantasse 

múltiplos problemas, era preciso ter “sangue-frio” perante eles e “fé no nosso critério”. Logo 

depois de estudar e conhecer as etapas e características de cada idade (pautados em 

conhecimento e emoção) seria possível antecipar situações e educação com mais alegria, e 

nisto, perceber a mistura de ideias da Psicologia e da religião. 

Depois de passar pelas escolhas profissionais, a Orientação Educacional chegava às 

escolas tentando cumprir o papel de ajustamento dos alunos. Em um contexto 

desenvolvimentista, no qual essa atividade por vezes era confundida com a orientação 
                                                           
164 Para saber mais sobre a educação das mulheres: PEREIRA (2014). 
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psicológica, cabia ao orientador educacional tentar ajudar os alunos, professores e família a se 

encaixarem no padrão desejado, pois segundo aquela visão, as relações humanas estavam 

sendo corrompidas pela modernidade. Como intelectual e católica, Maria Junqueira Schmidt, 

utilizou estrategicamente as páginas de uma revista oficial para expor suas ideias sobre como 

deveria acontecer esse ajustamento. Schmidt e outros autores indicaram uma proposta para 

esta educação acontecer: a Escola ou Círculo de Pais (SCHMIDT, 1960b, 1961; LOFFREDI, 

1957b).  

Esta seria a tentativa de educar pais e futuros pais a entenderem a sua responsabilidade 

diante da educação de seus filhos. Embora fossem evocadas uma Psicologia e uma educação 

moderna, o moderno (dentro da sociedade e das famílias) era visto de maneira depreciativa, 

ou seja, como o responsável pela falta de limites e pela irresponsabilidade de pais e filhos. Por 

meio de um discurso religioso, a família era incumbida de assumir o seu papel com 

“responsabilidade”. No próximo tópico encontraremos mais informações sobre o 

envolvimento dos pais com as atividades da Orientação Educacional. Para o momento, 

concluímos que a educação considerada moderna era aquela que utilizava a Psicologia (para 

alguns autores, com a devida cautela), que, na percepção de vários dos professores, estava 

relacionada à religião, definia padrões e ajustamentos de conduta dos orientadores, alunos e 

pais. Ou seja, a Psicologia foi utilizada como estratégia por diversos autores como um suporte 

de análise dos alunos (incluindo a aplicação de testes psicológicos e conhecimento das faixas 

etárias e seu comportamento), assim como de conhecimento dos papéis da família. No 

entanto, além da discussão sobre a Psicologia, muitos autores reforçaram a ação do 

cristianismo no trabalho de educação e ajustamento dos alunos. Para alguns, de nada 

adiantava usar a Psicologia, sem se preocupar com a vida espiritual dos adolescentes, assim, 

ocupavam o espaço das publicações (como simpósios e cursos) de forma tática para empregar 

os discursos que lhes eram próprios. Lembrando que a tática “pelo fato de seu não lugar”, 

“depende do tempo, vigiando para ‘captar no voo’ possibilidades de ganho” (CERTEAU, 

2012, p. 46), assim, os autores da CADES usavam o espaço do outro (o governo) para 

fazerem circular suas ideias e posicionamentos. 

Embora não fossem todos os autores da CADES que possuíssem essa visão que 

interligava a Psicologia e a religião (dentro de interesses próprios), percebemos que ao 

permitirem publicações de textos com esses temas, coordenadores e redatores dessas 

publicações não se contrapunham a estas visões. Desta forma, encontramos textos que 

aceitam a perspectiva psicológica mesclada com influências religiosas (e vice e versa, sendo a 

religião ou a Psicologia utilizadas como estratégia de legitimação do discurso), outros textos 
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de caráter mais cristão e alguns que supostamente seriam somente de Psicologia.   

 

2.3 A FAMÍLIA: ENTRE CONHECER E ORIENTÁ-LA A EDUCAR OS FILHOS 

  

A família é o primeiro personagem da Orientação Educacional porque a ela cabe o 
primado na educação. Em uma situação ideal seria desnecessária a presença do 
orientador educacional. Todavia hoje em dia, tal situação é mais utópica que ideal. A 
complexidade social é tal que a família não pode atender cabalmente seus encargos. 
Quando se trata do papel da família, ela está mais no campo daquela Orientação 
Vital, enquanto o orientador educacional está no plano da Orientação Escolar. 
(MARQUES, 1960b, p. 31). 

  

 A família possuía um lugar na Orientação Educacional. Na visão de alguns dos 

autores, como Marques (1960c), a Orientação Educacional servia, entre outros fatores, para 

sanar uma deficiência da própria família. No entanto, apesar de reconhecer “a insuficiência da 

família” a OE não tinha o objetivo de substituí-la, o “certo é procurar prepará-la para que ela 

preencha a sua função” (MARQUES, 1960b, p. 31). Seguindo este viés, havia um discurso de 

que a Orientação Educacional era um setor que possuía a responsabilidade de instruir a 

família no cuidado de seus filhos, numa relação de estratégias e táticas que envolvia trocas de 

interesses. Enquanto a “parte da família” era de dar informações “íntimas” de assuntos que 

somente os pais estavam “cientes”, e dar “amparo afetivo” para que o filho(a) tivesse 

facilidade para lidar com problemas, o orientador educacional oferecia para a família 

“conhecimento especializado, experiência geral (numerosos casos) e a parte técnica 

(MARQUES, 1960b, p. 32). 

 Mas, que representação de família era disseminada nas décadas aqui estudadas? Que 

padrão era estabelecido? Existia um padrão familiar? O padre Antonius fez um 

questionamento semelhante ao nosso, vejamos: 
 
Qual a imagem de família que ostenta a nossa sociedade? Mesmo no caso onde reina 
uma harmonia fundamental entre os esposos, não raramente, antes de tudo nas 
cidades – os pais estão o dia inteiro fora de casa, trabalhando. E quando o ideal dos 
povos é queimar as etapas, e quando a sociedade oficialmente não reconhece 
nenhum fim transcendental, entende-se que os homens modernos sintam-se 
esmagados, angustiados. Particularmente na América do Sul o quadro social muda 
rapidamente, a população demonstra um crescimento imenso, a industrialização faz 
sua invasão abalando aquela pouca tradição social que podia desenvolver-se durante 
os quatro séculos de existência. (BENKÖ, 1960a, p. 8). 

  

 O texto de Benkö deve ser entendido pelo lugar de sua escrita. O padre realiza uma 

crítica ao mundo moderno ao associar a modernidade e a industrialização aos problemas 



186 
 

emocionais e à falta de religiosidade. Ele fala de seu lugar religioso, e estrategicamente o 

utiliza para tentar delimitar a representação de uma família, que não era a ideal, segundo seus 

padrões.  

 O padre José Dinkö Mravak também tentou descrever a família daquela época que, 

para ele, passava por uma fase de transição ao: a) desaparecer a estrutura patriarcal e surgir a 

figura da mulher como competidora e igual; b) diminuir o número de membros da família 

(geralmente tinham um “casalzinho” – 2 filhos – e estavam emancipados dos avós); c) 

crescimento da urbanização da família pelo desaparecimento da “vizinhança no bairro-

agregado residencial, do grupo face-a-face no anonimato, do controle social no laisser faire, 

laisser passer”; d) despulsionalização progressiva ao fazer em agências sociais (clubes, 

sindicatos, escola, entre outros) o que antes se fazia em família (MRAVAK, 1961, p. 6-7). A 

família representada por Mravak é a urbana, que passa pelas transformações sociais e 

econômicas resultantes da década de 1950. Além dessas características, o autor faz algumas 

ponderações sobre a família, tais como: é transmissora de cultura; é o campo privilegiado da 

socialização, pois a “sociedade não perdoa, só a família”; e é a zona pacífica que é obrigada a 

“dar atenção carinhosa aos indivíduos de idade e sexo diferentes” (MRAVAK, 1961, p. 8-9).  

 A urbanização e o crescimento das cidades eram vistos como transformadores das 

relações sociais, por exemplo, numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, jovens poderiam 

morar em casas ou apartamentos. Entretanto, para autores como Cardoso (1958b), aqueles que 

viviam em casas estavam num processo mais humano de socialização, por terem contato com 

a terra (jardim e quintal), enquanto aqueles que moravam em apartamentos estavam afastados 

do meio natural, vivendo num meio “frio e rígido” onde os moradores “lutam pela água, pelos 

elevadores, depósitos de lixo e áreas de recreação” (CARDOSO, 1958b, p. 39). A vida em 

apartamentos, que alguns poderiam observar como uma convivência comunitária, era 

encarada por certos autores da CADES como um espaço de lutas e disputas, que apartaria a 

“humanidade” das pessoas.  

 A industrialização que aconteceu no Brasil a partir da década de 1940 gerou diversas 

transformações na vida social e econômica de grandes cidades como São Paulo e Rio de 

Janeiro. “Evidentemente, essa industrialização acelerada irá ter como centro as grandes 

cidades brasileiras, fazendo com que estas mudem significativamente de perfil, transitando da 

condição de pólos administrativos e comerciais para se constituírem o ‘locus da atividade 

produtiva165’.” (MARTINS; KRILOW, 2015, p. 529). Além disso, os “fenômenos associados 

                                                           
165 As afirmações dos autores estão baseadas em (PATARRA, 1986, p. 260; KATZMAN, 1986, p. 198.) 
PATARRA, Neide. Dinâmica Populacional e Urbanização no Brasil: o Período pós-30. In: Boris Fausto (org.). 
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a tal processo, porém, não são só positivos, na medida em que implicaram fortes 

estrangulamentos infraestruturais urbanos. O incremento populacional não planejado 

acarretou, por exemplo, o colapso no fornecimento de energia, uma crise nos transportes e 

carências no abastecimento das grandes cidades166.” (MARTINS; KRILOW, 2015, p. 529). E 

neste ambiente de transformações sociais e econômicas, as condições e percepções de vida 

das famílias alteravam-se, e a própria configuração da família entrava em processos de 

mudanças.  

 Em trabalho apresentado no II Simpósio de Orientação Educacional, um grupo de 

professores167 afirmou que “numa verdadeira hierarquia de valores do processo educativo no 

plano natural” a prioridade era a da família. Por natureza, a família teria a tarefa de educar, no 

entanto, ela delegava “à escola parte de sua autoridade, arrogando contudo para si as decisões 

finais de maior responsabilidade” (CASTRO et al., 1959, p. 10). A família não deveria se 

omitir de suas funções essenciais, e estas não se limitavam apenas ao “sustento corporal”; a 

mesma assumia a obrigação de cumprir uma educação integral dos filhos. Afinal, são os pais 

que geram esse novo ser humano, que deveria exercer o “papel de homem livre” quando 

estivesse “dotado intelectual e moralmente” de todos os “meios exigidos”. Esta seria uma 

maneira diferente de reafirmar o papel de preparação dos alunos para serem os futuros 

cidadãos responsáveis dos anos que estariam por vir. Interessante notar no discurso desses 

professores que a família era considerada incapaz e limitada para cumprir sua tarefa, por isso 

elas recorriam à uma escola de “sua escolha”. No texto original a expressão “sua escolha” 

aparece em letra itálica, indicando uma ênfase no que estava sendo dito. Ou seja, se uma 

família selecionava uma escola ela devia manter uma “íntima conexão” (CASTRO et al., 

1959, p. 10) e aceitar as orientações da escola, pois a mesma foi escolhida num sistema 

baseado na confiança. Não obstante, como realizar essa aliança, se a família não acreditava na 

Orientação Educacional? Esta preocupação pairava os debates: a família precisava confiar no 

trabalho do Serviço de Orientação Educacional das escolas de seus filhos.  

                                                                                                                                                                                     
História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III: O Brasil Republicano, 4º vol. Economia e Cultura, 1930-
1964, Capítulo V, 2ª ed., São Paulo, Difel, 1986, p. 247-268. KATZMAN, Marin. Urbanização no Brasil a partir 
de 1945. In: BACHA, Edmar Lisboa & KLEIN, Herbert S. A Transição Incompleta : Brasil desde 1945. Vol. I. 
População, Emprego, Agricultura e Urbanização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
166 Com base em MORAES, José Geraldo Vinci de. Ambiguidades da Modernização Urbano-industrial no Brasil 
Republicano (fins do século XIX – início do século XX). In.: REGO, José Márcio e MARQUES, Rosa Maria 
(Orgs.). Formação econômica do Brasil. São Paulo, Saraiva, 2011. 
167 O grupo possuía a professora Noemi Nogueira Meira de Castro como relatora e os professores João Oliveira e 
Silva, Maria de Lourdes Souza Pereira, Fany Tchaicowsky, Maria Emília Alves Saltiel e Ramilda Collares 
Quitête de Morais como demais participantes. 
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 A cooperação entre família e Orientação Educacional era algo descrito também na 

legislação. Por exemplo, a Lei Orgânica do Ensino Secundário previa uma ação na qual o 

aluno se encaminhasse nos estudos e profissão e recebesse esclarecimentos e conselhos, 

porém isto tudo deveria acontecer “sempre em entendimento com a família” (BRASIL, art. 

81, 1942b). Ou seja, os orientadores educacionais tinham uma prática educativa diretamente 

ligada aos alunos, no entanto, o conhecimento da família, e em alguns casos suas permissões, 

eram relevantes para que esse processo acontecesse. Mas, se a estrutura de família estava em 

crise e alterada com as transformações da época, acreditava-se que ela precisava ser primeiro 

orientada, para depois conseguir educar seus filhos. É neste sentido que muitos autores 

indicavam a necessidade de os orientadores educacionais conhecerem os tipos de família e se 

prepararem com possíveis intervenções e estratégias para trabalhar com os pais e, desta forma, 

alcançarem os filhos. Nesta parceria a escola verificava, a título de exemplo, as aptidões dos 

alunos ou suas dificuldades, e encaminhava-os para um serviço especializado ou para uma 

orientação individual, com o conhecimento da família. 

 Segundo Castro et al. (1959), não eram raros os casos em que “a perturbação do 

ambiente familiar” era a principal causa dos problemas dos alunos. Neste caso havia a 

necessidade de uma “aceitação mútua” entre escola e família, para tentar resolver as situações. 

Tentando dar rumos práticos aos orientadores educacionais, algumas sugestões foram dadas 

no II Simpósio sobre como orientar os pais, tais como: encontros individuais ou em grupo 

(como o Círculo de Pais e Mestres que veremos a seguir); convocação à família dos alunos de 

uma mesma série ou turma; encontros periódicos de acordo com as conveniências do serviço; 

verificar os melhores meios técnicos para realizar um encontro (entrevista, círculos e visitas); 

o orientador ter um tempo disponível para receber as famílias na escola; e “criação de uma 

atmosfera de solidariedade e estímulo mútuo, que favorece o desenvolvimento pleno do 

adolescente” (CASTRO et al., 1959, p. 13). 

 Seguindo princípios semelhantes, a professora Doris de Mello Brito, em conferência 

pronunciada no Curso de Orientação Educacional do Colégio do Ar168, falou sobre o binômio 

                                                           
168 O Colégio do Ar era um programa radiofônico da CADES em parceria com o Serviço de Radiodifusão do 
MEC que possuía programas de difusão cultural e de divulgação de iniciativas do governo, com o “objetivo de 
aperfeiçoar nossos professores de nível médio, principalmente do interior do país” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 
1957a, p. 15). No Colégio do Ar era transmitido um curso de Orientação Educacional com a participação de 
diferentes professores da área. Fazia parte do programa do curso os seguintes temas: “Fundamentos Filosóficos 
da Orientação Educacional. Relações do orientador com o diretor e os professores, com o aluno e sua família. A 
Orientação Educacional e a formação do caráter do aluno. Auto-disciplina. A Orientação e as atividades extra-
classe. Liderança. Clube de leitura e Cine Clube. A Orientação e o rendimento escolar. Estudo dirigido. A 
Orientação e os problemas da saúde física e mental. Educação sexual. Higiene mental. A Orientação e a escolha 
da profissão. Orientação Profissional. Métodos e técnicas de Orientação Educacional. Estudos de casos. 
Orientação Educacional e Psicoterapia. Laboratório de OE. Requisitos da personalidade do orientador 
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orientador-família. Segundo a autora, a família deveria “ser esclarecida sôbre a finalidade e 

objetivos do serviço de orientação educacional, para saber o que dêle pode esperar, mas 

também, o que dela espera o orientador e o valor de sua cooperação.” (BRITO, 1960, p. 19). 

A palavra cooperação é uma constante em diferentes textos sobre o assunto. Se partirmos do 

princípio que cooperar169 é a atuação de um grupo que unido gera esforços voltados para um 

bem comum, logo compreenderemos a fala dos orientadores educacionais nas décadas de 

1950 e 1960: família e escolas deveriam estar unidas, a favor do ajustamento dos 

filhos/alunos. 

 Aos orientadores caberia a realização de entrevistas com pais ou responsáveis para 

“incrementar essas relações” e para obter melhor conhecimento sobre a família. Os pais eram 

chamados até a escola, mas Brito acreditava que “seria melhor” se eles comparecessem 

espontaneamente, quando acontecesse algum problema. Este era um desejo parcialmente 

aceitável, pois seria realmente ideal que os responsáveis aparecessem somente quando um 

problema surgisse? Por isso nos perguntamos: o intento dessa relação era o conhecimento ou 

o ajuste de situações problemáticas?   

 Num ambiente permeado por estratégias e táticas, os orientadores educacionais 

dosariam o que escutavam e o que iriam realizar. Eram convidados a ter “cuidado e tato”, para 

compreender que “quer para evitar que a ajuda oferecida seja interpretada como ‘tem que 

atender’ a tudo que lhe foi solicitado, quer para evitar o extremo de se deixar levar para uma 

orientação excessiva que, por vêzes, os pais tentam impor.” (BRITO, 1960, p. 20). O terreno 

poderia ser movediço e o orientador educacional deveria conhecer seus limites, para não 

parecer que estava impondo suas regras para a família. 

 Muito do comportamento das crianças era atribuído ao proceder dos pais, e Benkö 

(1960b) afirmava que a criança não avaliava somente o amor que recebia de seus pais, como 

também “sentia” a dinâmica de amor entre eles. Isto teria um peso importante na formação da 

criança, pois, com o passar dos anos essa pessoa saberia (embora não sendo capaz de exprimir 

com palavras) se seus pais a amam, se amam entre si ou se estavam apenas procurando 

satisfação própria. Assim, a criança “sabe se o amor dos pais é ou não um amor sincero, de 

pessoa adulta (que sabe mais dar do que receber), ou se é um egoísmo disfarçado” (BENKÖ, 

1960b, p. 26). O padre Benkö afirmava que as crianças imitavam seus pais, e suas atitudes 
                                                                                                                                                                                     
educacional. Requisitos técnicos do orientador educacional” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1957c, p. 20). Alguns 
estudos apresentados no Colégio do Ar foram publicados nos Cadernos de Orientação Educacional. 
169 Segundo o dicionário Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, o verbete cooperar possui o 
seguinte significado: Agir ou trabalhar junto com outro ou outros para um fim comum; colaborar (Disponível 
em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/cooperar Acesso em: 
26/03/2020. Apesar de a definição ser atual, o sentido empregado nas fontes corrobora com este ponto de vista. 
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retratavam os moldes em que foram ensinados. Mas o molde referido não é qualquer um, 

podemos inferir isso num indício escrito pelo próprio padre, ao indicar que pessoas 

“intimamente ligadas à família, avós e tios, irmãos e criados também intervêm nesta formação 

afetiva e podem, eventualmente, corrigir ou destruir o que os pais constroem. Mas, geralmente 

o pêso da influência vem dos pais.” (BENKÖ, 1960b, p. 26). Será que todas as 

crianças/adolescentes possuíam uma família neste formato? Quem eram as pessoas que 

possuíam contato e estavam ligadas aos seus “criados”? Concordamos com Chaves Júnior, 

que com relação ao ensino secundário havia 
[...] o tensionamento entre a formação voltada às “camadas populares” e a 
direcionada às “elites”; a dicotomia entre uma “formação para o trabalho” e a 
“formação intelectual” para a continuidade dos estudos; a  expansão  da  rede  de  
instituições  privadas, sobretudo  confessionais,  e  a  necessidade  de  investimentos  
em  instituições  públicas  para atender à crescente demanda de jovens; o prestígio 
do nível secundário em detrimento aos outros ramos do ensino médio (normal, 
comercial, industrial e agrícola); as disputas entre grupos “católicos” e “liberais”, 
principalmente em razão dos debates sobre a liberdade de ensino  e  a  sua  dimensão  
pública;  o  debate  sobre  a  necessidade  de  modificações  na legislação  do  
ensino,  em  torno  de  reformas  legais  que  estivessem  atentas  aos  “novos 
rumos”,  ao  “rápido  desenvolvimento”  e  aos  resultados  da  “democratização  do  
ensino secundário”. (CHAVES JUNIOR, 2016, p. 524). 

 

 Realmente o período histórico demonstra essas movimentações do ensino secundário, 

mas chamamos a atenção para o fato de que as publicações da CADES sobre a Orientação 

Educacional tendem a privilegiar um modelo de família, independente da classe social ou das 

características das escolas. Em nossas palavras, a família mais “ajustada” atendia aos 

interesses de uma sociedade “desejada”. Todavia, nem sempre os pais encaixavam-se no 

padrão de família modelar, pois no interior da família existiam problemas que precisavam ser 

observados (para compreender o posicionamento dos alunos na escola), mas também 

ajustados (para evitar maiores “complicações”). Vamos conhecer primeiro o que os 

orientadores entendiam por problemas, para em seguida discutir alguns possíveis 

ajustamentos de condutas. 

 Os textos publicados durante a CADES não possuíam uma visão romantizada da 

família brasileira. Em certos momentos as famílias eram duramente criticadas e julgadas pelos 

orientadores educacionais. Pais com diferentes “problemas”, exemplos de situações, 

atendimentos e indicações de estratégias eram redigidos ou explanados num esforço de 

demonstrar aos demais orientadores educacionais o que teriam à frente em sua jornada de 

trabalho. Podemos conjecturar que o material produzido dizia: vamos conhecer nosso inimigo, 

ou melhor, nosso futuro aliado. Aliada ou não, a família deveria cooperar com o processo 

educativo. 
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 Para Benkö (1960b) havia a possibilidade do orientador educacional se deparar com 

pais que não atingiram sua maturidade, que “devem ser contados ainda entre os adolescentes 

eternos ou entre as personalidades infantis”. Os filhos desses pais, segundo o autor, estavam 

propensos a experimentar “desordens afetivas” antes de sua puberdade e na adolescência, 

perceberiam a “falsidade do amor” ou seriam deformados pelo “excesso de carinho” 

(BENKÖ, 1960b, p. 26). Se o filho não recebia o treinamento de como ter uma vida adulta 

sem egoísmo, como seria um adulto que “encontra o caminho certo”? O caminho certo estava 

relacionado à vida emocional do futuro adulto, mas também era ligado às escolhas desse 

indivíduo dentro da sociedade, ou seja, refletia uma preocupação com o ajustamento social 

dessa pessoa.  

 Os pais “pouco cultos” (sem formação ou sem renda? Fica nossa pergunta.) pensavam 

que o filho ou filha já podiam sair sozinhos, também não necessitavam de assistência 

educativa e, por isso, eles também não foram poupados de críticas. Esse tom duro de 

desaprovação aos pais é amenizado no texto de Benkö (1960b) ao atenuar que nem sempre 

essa falha acontecia espontaneamente, poderia ser inconsciente. Nos casos das “cidades 

modernas” os pais até podem ser “adultos”, porém, por questões econômicas não conseguem 

tomar conta dos filhos (o texto não explica, mas, sugere que a ausência gerada pelo trabalho 

poderia diminuir o contato entre pais e filhos durante o processo educativo). 

 Ainda que em outro contexto, apontamos a tese de Elisângela Mantagute, que realizou 

o estudo sobre as creches públicas de Curitiba entre 1977 a 2003. Em seu estudo a autora 

verificou que na década de 1970 e início de 1980 existiam critérios de atendimento social às 

famílias, e neles, pais com deficiência física, mental, viciados ou desempregados teriam uma 

preferência na vaga da creche (MANTAGUTE, 2017 p. 228). Chamamos atenção a este 

aspecto, para refletir que o conhecimento do núcleo familiar fazia parte das ações escolares, 

assim, quando o orientador educacional realizava esse levantamento, poderia influenciar na 

orientação do aluno e, quem sabe, nas decisões referentes ao Conselho de Classe, oferta de 

vagas, aprovações, retenções ou encaminhamentos educativos/profissionais. 

 A professora Maria Emília Alves Saltiel teve seu artigo “Pais problemas – alunos 

problemas”, publicado na quarta Revista Escola Secundária. Tal artigo trazia uma listagem de 

tipos de pais considerados problemáticos: pais levianos, pais egoístas, pais nervosos, pais 

insatisfeitos, pais alcoólatras e pais autoritários. A autora propõe a reflexão sobre como era 

comum falar e escrever sobre “alunos problemas” e que os pais deveriam estar atentos às 

condutas de seus filhos “antes de culparem os professores pelas falhas que os jovens possam 

apresentar na escola, pois, quanto a isso dificilmente terão razão” (SALTIEL, 1958, p. 45). 



192 
 

Apesar de admitir que existiam professores com seus próprios problemas, Saltiel (1958) 

escrevia com o objetivo de destacar como a conduta dos pais levava ao desajustamento dos 

filhos pela “vida a fora”. Era primordial o professor conhecer as famílias, para dar ao aluno o 

“tratamento” aconselhado e, desta forma, o trabalho do orientador era mostrar à família a 

responsabilidade dela “nestas horas em que a humanidade trabalha por um mundo melhor”, 

pois a família é “o embrião da felicidade ou desgraça170” (SALTIEL, 1958, p. 48). Abaixo 

segue um quadro por meio do qual podemos observar um detalhamento sobre os pais 

considerados problemáticos. 

QUADRO 11 – PAIS PROBLEMA – MARIA EMÍLIA ALVES SALTIEL 
Tipos de 

pais 
Características Consequências para os 

filhos 
Sugestões 

Levianos - Buscam prazer próprio, suas 
distrações são mais importantes que 

os prazeres. 
- Recalcados e neuróticos. 

- Um dia os filhos julgarão 
sua vida. 

- Devem escolher educar 
com liberdade ou 

assumir seus deveres 
paternais. Cuidado e 

sacrifício da sua própria 
vida afetiva. 

Egoístas - “Educam os filhos visando mais 
tarde usufruir seus lucros”. 

- Dificultam a independência dos 
filhos, sua profissão e casamento para 

não ficarem sozinhos na velhice ou 
fingem doença. 

- Obrigam os filhos a 
escolherem uma profissão. 
- Alguns não permitem que 

o filho aproveite a 
mocidade, pois eles não 

usufruíram a sua. 

- Os filhos não devem 
ser ingratos, são muito 
do que são devem aos 
pais, mas têm o direito 

de serem independentes, 
auxiliando os pais 

quando houver 
necessidade. 

Nervosos - Brigam, aborrecem-se facilmente e 
não criam um ambiente de paz. 

- Desacatam pessoas estranhas sem 
razão, possuem complexos. 

- São nervosos contra os que não 
podem reagir. 

- Alguns infelizes (conflitos íntimos 
conscientes e inconscientes). 

- Os filhos têm medo de 
sair com eles (alguns pais 
arrumam brigas nas ruas. 

- Rigor excessivo ou 
satisfação dos filhos em 

suas vontades e caprichos 

Sem indícios. 

Insatisfeitos - Nunca se satisfazem com o sucesso 
dos filhos, eles sempre deveriam 

fazer mais. 
- Descontentes consigo mesmo. 

- Ranzinza que torna a família infeliz. 

- São comparados com 
outros colegas. 

- As melhoras dos alunos 
de um mês para o outro na 
escola não são valorizadas. 

- Filhos desencorajados 
que perdem o estímulo e 
fracassam nos estudos. 

Sem indícios. 

Alcoólatras - Viciados em bebidas. 
- Ênfase dada aos homens. 

- Casos de violência que ao passar o 
efeito da bebida dizem não recordar 
de terem sido rudes. Desculpam-se e 

tempos depois a cena se repete. 
- Em poucos casos o homem se torna 

meigo e delicado. 
- Problema tóxico, psíquico e moral. 

- Desordem psíquica 
ocasionadas por vergonha 

dos pais. 

- “Nunca deve começar 
a beber aquele que não 
possui domínio de si 

para parar quando deve”. 

                                                           
170 A expressão “o embrião da felicidade ou desgraça” aparece no texto original entre aspas. No entanto, não há 
referência se ela pertence a outro autor, ou se era uma espécie de ditado comum da época. 
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- Quem se entrega ao vício era digno 
de piedade por ter força de vencer 

uma crise. 
- Covardes e infelizes que bebem 

para ganhar coragem. 
Autoritários - Sua palavra é lei. 

- São os pais que usam a autoridade 
com os filhos e esposas. 

- Deturpam a expressão “chefe de 
família”. 

- “Autoridade coercitiva é 
contraproducente”. 

- Não consegue discutir a 
ordem dada. 

- A autoridade dos pais 
deve ser mantida sem 

precisar recorrer à 
coação. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Saltiel (1958, p. 46-48). 

 
 A lista elaborada por Saltiel (1958) trouxe seis tipos de pais problemas. Em todos os 

casos, a autora fez uma descrição das características de cada grupo e indicou de que maneira 

isso afeta a vida dos filhos. O que neste quadro nós optamos por chamar de sugestões, são 

indícios que ela descreveu como possíveis atitudes que poderiam ser tomadas em cada 

situação. Mas como não é tão simples encontrar uma solução para estes problemas, Saltiel deu 

somente algum ou nenhum indício de possibilidade. Ao que parece, o texto apresenta-se mais 

como informativo do que prescritivo.  

 Um ponto a ser indagado é: seriam as mães menos “problemáticas”? Em dois tipos 

elas são praticamente descartadas: alcoólatras e autoritárias. Sobre o alcoolismo, lembramos 

que a “Medicina Higienista brasileira dos anos 1950, a ‘toxicomania alcoólica’ era 

consequência das influências socioculturais nas quais o consumo alcoólico era permissivo nas 

comemorações sociais, na publicidade das cervejas dirigida às crianças, na ausência da 

educação familiar e no contexto de penúria e esgotamento físico dos trabalhadores.” (COSTA; 

DANZIATO, 2018, p. 29). O alcoolismo era discutido na década de 1950 como uma questão 

“psicodinâmica” e não como “degenerescência” como na década anterior, e, especificamente 

neste artigo da professora Saltiel, fazia uma relação maior com a figura masculina. 

 Surge uma representação de que o perfil materno não estaria relacionado com essas 

características de força e agressividade. Afinal, embora os anos de 1950 e início de 1960 

trouxessem uma discussão de desenvolvimento e “modernidade”, o papel da mulher 

continuou sendo cobrado conforme certos costumes e atitudes (MITTANCK, 2017, p. 9). Em 

“meados do século XX, continuava-se a acreditar que ser mãe e dona de casa era o destino 

natural das mulheres, enquanto a iniciativa, a participação no mercado de trabalho, a força e o 

espírito de aventura definiriam a masculinidade”, e “as moças de família não abusavam de 

bebida alcoólica e, de preferência, não bebiam” (DEL PRIORI, 2011, p. 163). 
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  Esta visão foi reforçada em outros momentos, como no texto de Schmidt (1960b), já 

visto no final do tópico sobre a Psicologia e a religião, que relata que ao pai cabia a força e a 

receptividade para a mãe. Brito (1960) destacou que “normalmente” o contato realizado com 

a família acontecia por intermédio da mãe, em menor frequência pelos pais e 

“ocasionalmente” pelos outros membros da família.  

 Uma representação supostamente diferente foi apresentada por Mravak, ao afirmar que 

estava surgindo uma “figura de mulher competidora e igual” (1961, p. 6). O fato de essa 

figura materna surgir, não significa que esse lugar de “igual” estava estabelecido, assim o 

cenário social vislumbrava uma mudança no papel feminino, mas pela maioria dos autores, o 

papel de mãe ainda possuía uma característica muito tradicional. O próprio Mravak em 

páginas seguintes define a mãe como a amorosa e o pai como o detentor do poder. Sobre a 

mulher da década de 1940 e 1950, Gugelmin lembra que “é muito diferente da atual: a mulher 

com um papel social bem definido, como boa esposa, do lar e dos filhos. A mulher que se 

trabalhasse, teria que ter bem claro do seu papel de subserviência ao marido, que por lei, era 

considerado o provedor do lar. O papel da mulher como ‘moça de família’ ou ‘senhora de 

respeito’” (GUGELMIN, 2016, p. 92). Segundo Pinsky (2014, p. 24-26), a cultura geral e as 

publicações do período geralmente ratificavam esse padrão feminino, sendo possível observar 

algo semelhante nas publicações da CADES, nas quais o papel da família segue um padrão 

definido no período. 

 Se Saltiel (1958) fez uma lista de seis tipos de pais, Mravak (1961) elencou dez 

tipologias de lares: 1. Lares unidos; 2. Lares dissociados; 3. Lares divididos; 4. Lares 

incompletos; 5. Lares inexistentes; 6. Lares completados; 7. Lares remodelados; 8. Lares 

superlotados; 9. Lares mínimos; e 10. Lares máximos. O lar unido é o “ideal”, ou seja, aquele 

no qual não existem divergências, monopólios ou rivalidades edipianas. O lar dissociado é 

aquele onde havia abandono, divórcio, separação, desquite ou concubinagem.  

 Autores como Saltiel (1958) e Mravak (1961) trazem referências sobre o complexo de 

Édipo. “Complexo de Édipo” é um conceito da psicanálise caracterizado como um conjunto  

 
[...] organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. 
Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo-
Rei: desejo da morte do rival que é a personagem do mesmo sexo e desejo sexual 
pela personagem do sexo oposto. Sob a sua forma negativa, apresenta-se de modo 
inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do 
sexo oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na 
chamada forma completa do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do 
complexo de Édipo é vivido entre os três e os cinco anos, durante a fase fálica; o seu 
declínio marca a entrada no período de latência. É revivido na puberdade e é 
superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. O 
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complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade 
e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é o principal eixo de 
referência da psicopatologia. (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992, p. 77).  

 

 Podemos ainda destacar sobre a psicanálise e a educação no Brasil, que a  

 
[...] primeira fase foi caracterizada como um período de divulgação da teoria 
psicanalítica junto aos educadores, na década de 1920 até meados de 1930; a 
segunda fase foi marcada pela aplicação da psicanálise à higiene mental escolar, a 
partir da segunda metade da década de 1930 até 1950. A iniciativa de alguns autores 
nacionais de tomar a psicanálise como referência no auxílio à discussão das questões 
educacionais encontrava-se em consonância com o momento histórico, quando os 
saberes sobre a infância se ampliam, e a criança ‘desadaptada’ ou ‘difícil’ passa a ser 
estudada e olhada em seu amplo espectro. Tal condição favoreceu a penetração da 
psicanálise no meio educacional [...]. (BARROS; ABRÃO, 2017, p. 371-372).  
 
 

 Sobre o divórcio, Cardoso (1958b) traz o exemplo de uma aluna agressiva na escola, 

sem amigas e que repetia o segundo ano ginasial. Quando os motivos foram investigados, 

descobriu-se que seus pais estiveram separados por dois anos e meio (não oficialmente) e 

voltaram. A mãe, presa num relacionamento infeliz, projetava na menina todo desgosto 

decorrente do seu matrimônio. O marido não via motivos para a menina estudar, pois dizia 

não suportar mulheres intelectuais, e a menina mostrava claramente sua preferência para com 

o pai. Tanto neste caso como em outras passagens, é possível ver os autores reportando-se a 

Freud para explicar a relação entre mãe e filhos e pais e filhos. 

 Mravak (1961) justifica, com base em outros autores, que 60 a 80% dos delinquentes 

provinham de lares dissociados e que estes tinham o efeito negativo de dividir a criança entre 

dois amores (pai e mãe), ter reações antissociais, transferir seus ressentimentos para outros, e 

o infantilismo afetivo. Almeida (2010) defende que esse processo de separação ocorrido entre 

as décadas de 1950 e 1970 contou com o debate e as inferências da Igreja Católica, pois: 

 
No início da década de 1950, momento em que o divórcio transformou-se em uma 
questão altamente contenciosa social e politicamente, consolidava-se, no Brasil, o 
processo de urbanização e industrialização que acabaria por diluir as redes 
tradicionais de sociabilidade, democratizando as relações. A própria iniciativa para o 
casamento modificava-se, transferindo-se dos pais para as próprias partes 
interessadas. A dissolução do parentesco tornava-se cada vez mais uma questão 
individual, e não de grupos. [...] 
Essa é a lógica do que pode ser entendido como um processo de destradiconalização 
da família brasileira, em curso nas décadas em estudo, que é justamente a mescla da 
manutenção de dinâmicas arraigadamente tradicionais e de longa duração com 
padrões inéditos da cultura moderna. Ou seja, tradição e modernização não são 
mutuamente exclusivas. A destradicionalização não promove rupturas fundamentais 
com a tradição. No caso em estudo, é possível admitir, no máximo, que a distância 
entre a moral mais livre e pluralista e a religião aumentava aos poucos, pois o debate 
sobre o divórcio no Parlamento deu enorme importância às questões religiosas. 
Ademais, os parlamentares se identificaram marcantemente com uma nação cristã 
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católica e o ideal de família por ela preservado, uma vez que cuidar da família é 
tarefa essencial da Igreja, temerosa de que ela, no Brasil, perdesse sua força para 
tornar normativos os comportamentos afetivos e sexuais de suas filhas e filhos. 
(ALMEIDA, 2010, p. 11-12). 
 

 A discussão sobre o divórcio acontecia tanto na sociedade como na educação. 

Coincidentemente ou não, é um padre que em nossas fontes dá sua opinião sobre o divórcio e 

seus malefícios para a vida das crianças. Naquele período “a manutenção da família dentro de 

uma estrutura conservadora se fazia parte do esforço global da igreja para evitar qualquer 

alteração significativa na ordem social vigente no país.” (AZZI, 1996, p. 108). Já o “lar 

dividido” era caracterizado pelos desentendimentos conjugais e gerava hostilidades 

“intrafamiliares”. O “lar incompleto” era aquele que possuía uma ausência definitiva ou 

temporária do pai ou da mãe, e para Mravak (1961) a ausência da mãe era mais sentida na 

primeira infância, e a ausência do pai era mais enfática na idade escolar ou na adolescência. O 

“lar inexistente” seria no caso dos órfãos de pai e mãe ou de crianças que foram retiradas do 

convívio de “pais delinquentes”. A crítica a este tipo de lar era dura, ao ponto de alegar que 

“vale mais muitas vezes um lar dos pais medíocres, negligentes e um tanto frios, do que a 

ausência do lar. O amor espiritual pode ser melhor em muitos casos, mas não é o mesmo, não 

tem o eco do sangue.” (MRAVAK, 1961, p. 16). No caso dos “lares completados”, a voz da 

Igreja ecoa novamente, pois há uma censura religiosa às situações em que a criança nasce 

antes do casamento ou fora dele. Para o padre Mravak tal fato gerava um “sentimento de 

culpa”, mas a “certeza de ser perdoado por Deus ou pelos homens, pode em certos casos 

pacificar o pai ou a mãe culpada e libertar seus sentimentos naturais com grande proveito para 

a criança – mas esse perdão tira-mancha não é tão frequente como se pensa.” (MRAVAK, 

1961, p. 17). Deus perdoava, mas a Igreja e a sociedade não? Era uma espécie de aviso em 

forma de estratégia eclesiástica, alertando os fiéis que eles estavam sujeitos ao pecado, mas 

que nem todas as táticas para se livrarem da condenação seriam suficientes, pois, em muitos 

casos, não estariam livres de um julgamento.  

 A adoção também fazia parte de um lar completado, considerado perigoso quando as 

mães eram superprotetoras e escondiam a origem da criança. Fonseca lembra que “durante os 

anos 1950 a 1970, muitas unidades domésticas ainda incluíam “‘filhos de criação’, jovens de 

origem pobre que – em troca de casa, comida e alguma educação – pegavam nas lides do 

serviço doméstico”, no entanto, embora “esses pequenos criados pudessem desfrutar de certos 

privilégios da infância, ninguém esperava que fossem tratados em pé de igualdade com os 

filhos da família” (2012, p. 24). Um fato relevante ressaltado pelo autor é que no “clima 

eugenista da época, imaginar que o adotado fosse filho ilegítimo de uma empregada 
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doméstica ou mesmo que tivesse nascido numa família de poucos recursos podia ser razão 

suficiente para considerá-lo como intrinsecamente inferior às crianças legítimas de condição 

social mais elevada” (FONSECA, 2012, p. 24). 

 “Lares remodelados” eram aqueles que surgiam de segundas núpcias ou casais 

múltiplos, chamados de concubinagem, e desaprovados como uma união. Os “lares 

superlotados” contavam com a presença assídua ou ativa dos avôs (que geralmente 

“estragavam” os netos), tios e tias (com destaque para as solteiras). “Lares mínimos” com 

apenas um filho, depositavam todas ou nenhuma esperança na criança. Por fim, os “lares 

máximos” eram aqueles que possuíam muitos filhos. Neste caso, Mravak destacou que o mais 

velho e o caçula mereciam uma atenção especial, acreditando que o mais velho seria menos 

equilibrado e o caçula, embora mimado pelos pais, conseguia ser perdoado pelos irmãos mais 

velhos (1961, p. 21-22). 

 Dentro dos diferentes tipos de lares, as relações familiares eram compostas e as 

pessoas se comportavam de maneiras diferentes. No intuito de ilustrar esses relacionamentos, 

Mravak elaborou alguns exemplos de imagens para situar o relacionamento dos pais. Vejamos 

as figuras abaixo: 

 

FIGURA 12 – CONFIGURAÇÃO FAMILIAR171 

 

 
Fonte: MRAVAK, 1961, p. 22. 

 

 

 

                                                           
171 Esta figura e as duas seguintes foram reproduzidas num programa chamado Draw.io, respeitando a escrita e 
proporção presentes na fonte. Optamos por refazer as imagens, pois as originais não estão legíveis. 
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FIGURA 13 – DIMENSÕES DE COMPORTAMENTO 

 
Fonte: MRAVAK, 1961, p. 25 

 

 

FIGURA 14 – COMBINAÇÕES ENTRE O PODER E O AMOR 

 
Fonte: Mravak, 1961, p. 26. 

 

 As figuras apresentadas pelo autor sugerem a possibilidade de haver quatro quadrantes 

nos quais a relação de amor (representado comumente pela mãe) e poder (mais presente nos 

pais) poderiam unir-se ou combinar-se. O extremo do quadrante I era marcado pela 

“superafeição” e a “superproteção”, o quadrante II pela rejeição e dominância, o quadrante III 

pela rejeição e abandono, e o quadrante IV pela aceitação e indulgência. Para o autor, o ideal 
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era o equilíbrio, o meio entre os extremos do quadrante I. Mas de que serviam esses quadros e 

explicações?  

O autor mostrava a importância de conhecer os tipos de família para entender os tipos 

de alunos. Por exemplo, ao falar sobre o quadrante II (rejeição e dominância) ele cita uma 

pesquisa de 98 casos clínicos que “mostram que a criança rejeitada manifesta em seu 

comportamento uma frequência elevada de atos agressivos, de hostilidade, de ‘matar aulas’, 

de mentir e fingir.” (MRAVAK, 1961, p. 29). Alertava para o perigo que os orientadores 

educacionais, novos ou mesmo com experiência, de “sentir-se e comportar-se como os 

ungidos do Senhor”, achando que iriam substituir, corrigir, suplantar ou criticar a família. A 

tarefa dos orientadores era mais humilde, deveriam ser “apenas coadjuvantes”, estudando a 

dinâmica “psico-sociológica” da família para compreender “o que se passa nesses recintos 

sagrados e invioláveis e como se reflete nas crianças e adolescente que nos procuram tendo 

em vista a ajuda discreta e cordata aos filhos, que se tornem homens e aos pais que sejam pais 

cada vez mais.” (MRAVAK, 1961, p. 37). 

 Para Saltiel (1957b) os orientadores educacionais não poderiam dar uma norma de 

conduta ou regra para todos os pais indistintamente, mas poderiam dizer como os pais não 

deveriam educar, desta maneira não estavam invadindo os limites de cada família, porém, 

ainda assim, orientavam e ajustavam o que consideravam fora do padrão. Esta autora lista oito 

atitudes a serem evitadas pelos pais (listas em ordem numérica e/ou alfabética eram muito 

comuns nestes textos). Para iniciar sua lista de orientações, Saltiel traz o exemplo de um texto 

lido numa revista carioca sobre a vida de uma atriz de teatro. Ao ser questionada como se 

tornou atriz teatral, ela respondeu que seus pais eram muito rígidos e aos dezesseis anos 

resolveu casar-se para sair da tutela dos pais. Quatro meses depois seu casamento terminou e 

ela experimentou uma liberdade que não imaginava e para a qual não estava pronta. O fato de 

poder chegar em casa quando o sol nascia a fez ter contato com o teatro. Porém, naquele 

momento, aos vinte anos ela dizia sentir-se velha e com falta de “uma presença humana, 

diária, constante, permanente” (SALTIEL, 1957b, p. 48). Toda a história servia de “moral” 

para exemplificar que os pais não deveriam ser rígidos e controladores, pois isto gerava 

revolta, frustrações e falta de habilidade para lidar com situações desafiadoras e com a futura 

liberdade. O outro extremo também era criticado, pais que ofertavam uma liberdade total 

(assim o faziam por ignorância, preguiça, indiferença ou por seguirem a “psicologia moderna” 

– numa referência de que muitos pais não castigavam os filhos). Outro grupo de pais 

reprovados eram os que viviam “saltando” da severidade para a “complacência exagerada”, e 

que não acordavam entre si (pai e mãe) os seus posicionamentos.  
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 Pais que tratavam seus filhos como se fossem do sexo oposto foram tachados como os 

causadores de inúmeros casos de “homossexualismo”. Casais que desejavam ter uma menina 

e nascia um menino ou vice-versa cometiam erros em sua criação, davam abertura para que 

uma “educação errada” e privavam a “criança da sexualidade normal” (SALTIEL, 1957b, 49). 

Sobre o assunto, a autora cita o livro “Poço de solidão”, uma história de ficção lésbica da 

autora inglesa Radclyffe Hall publicado originalmente em 1928. Apesar de o texto original ser 

um romance no qual a “inversão sexual” era posta de maneira natural, a professora Saltiel 

utiliza-o como o exemplo de história em que a menina havia sido educada como um menino 

para reforçar sua ideia sobre o tema, ou seja, apropria-se do romance de forma tática para 

adequar às suas representações. Santos lembra que  
 
Foi a partir das décadas de 1940 e 1950 que a homossexualidade no Brasil começou 
a ganhar visibilidade pública para além das páginas policiais dos jornais. As intensas 
modificações sociais que o Brasil experimentava, dentre elas a intensa urbanização e 
industrialização, possibilitou a emergência de diversos locais de sociabilidade 
homossexual, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. (SANTOS, 2016, p. 
183). 
 
 

 A urbanização, os livros, os filmes, entre outras formas de expressão, traziam a 

visibilidade de relatos “homossexuais”, mas dentro das publicações da CADES o tema não 

era visto com bons olhos, caracterizados como casos de desajustamento sexual e em parte os 

pais eram responsabilizados. 

 Pais que não cumprem o que prometem, oferecem prêmios ou ameaçam com castigos 

e pais que “mimam” seus filhos, nunca negando nada e os fazem acreditar que são “os mais 

belos”, são tipos de pais igualmente rejeitados. A conduta dos pais deveria ser correta, pois 

como reclamar das mentiras dos jovens se os pais davam inúmeros exemplos disto? Pais que 

atendem ao telefone e inventam histórias na frente dos filhos não podiam exigir uma postura 

diferente deles. Ainda existiam os pais que não admitiam o fracasso dos filhos e muitas 

“vezes, na escola, surgem casos de alterações de notas em boletim e, ao procurarmos a razão 

dessa falha por parte do educando, vamos encontrar por trás de tudo isso pais intransigentes” 

(SALTIEL, 1957b, p. 50). Assim, os orientadores educacionais procuravam respostas dos 

comportamentos indesejados dos alunos, na maneira em que eles eram criados. 

 Sobre a presença dos pais na escola, Cardoso (1958a) relatou que “enquanto no curso 

primário os pais (muito notadamente as mães) procuram, tanto quanto possível, manter-se em 

contato com os professores, o interesse parece diminuindo ao nível secundário” (CARDOSO, 

1958a, p. 41), assim a família só procurava a escola esporadicamente. Apesar do discurso de 

“aperfeiçoamento e difusão” do ensino secundário realizado pela CADES, e da busca pela 
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valorização da escola nesta época, na prática a participação da família não parecia ser tão 

efetiva no âmbito escolar. A autora afirmou que os “pais, um pouco atordoados, sem saber 

que posição assumir, afastam-se, depositando o problema nas mãos dos professores com a 

ilusão de que a escola por si só possa resolvê-lo; no fundo, esperam sempre uma ‘solução 

milagrosa’ que, no entanto, via de regra, não aparece” e continua alegando que algumas vezes 

os pais “buscam a escola em sigilo, quase que disfarçados, para que o filho não saiba que eles 

lá estiveram; falam baixinho, como conspiradores, receosos de que algo possa transpirar. Eles 

mesmos não se sentem seguros, tal é a angústia que os invade.” (CARDOSO, 1958a, p. 42). A 

cena de pais entrando sorrateiramente nos portões da escola, quem sabe abaixando a cabeça e 

em passos cuidadosos procurando a sala de um orientador, falando com insegurança e medo 

de serem “descobertos” nos parece um tanto piegas. Mas, é possível sim que pais que 

precisavam resolver problemas na escola não queriam ser vistos por seus filhos e talvez por 

outras pessoas da instituição. Um sentimento de vergonha por ser chamado à escola, ou um 

sentimento de impotência por ter que recorrer à escola para resolver uma situação, com 

certeza geravam espaços nos quais estratégias e táticas eram realizadas. Ao buscar a escola 

em sigilo, os responsáveis aproveitavam as “‘ocasiões’ e delas depende [dependiam], sem 

base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas” (CERTEAU, 1999, p. 

100). Ao procurar a escola, os pais realizavam “lances”, conversas e ações para sobreviver no 

espaço do outro (a escola) e, ainda que envergonhados, buscavam soluções para seus 

problemas. Assim, essas “ocasiões” serviam de táticas para encontrar ajuda concernente aos 

“problemas” de seus filhos. 

 Em outro texto, encontramos os indícios de pais que eram solicitados a comparecerem 

à escola por motivos de “indisciplina172”. Num dos relatos um “aluno de conhecido colégio da 

zona sul do Rio de Janeiro falsifica seu boletim, sendo o seu responsável chamado à Diretoria 

para se inteirar do acontecimento”. O constrangimento, talvez esperado pela direção, não 

aconteceu e o “pai do menor afirma então ter muito que fazer, sendo lamentável ser solicitado 

seu comparecimento por motivo tão banal.” (ATTAYDE, 1959, p. 18). Em outra situação um 

aluno da zona norte do Rio de Janeiro foi suspenso por três dias por ocasião de uma “falta 

grave” (que não está detalhada) e seu “pai encontrava-se em férias; então, aproveita a 

                                                           
172 O Texto “A Indisciplina – Causas e Tratamentos” do professor Alcias Martins de Attayde foi publicado na 
Revista Escola Secundária nº 10 e faz parte da seção de Didática, no entanto, ele trata de casos relacionados ao 
comportamento do aluno, sua família e os tratamentos realizados pelo diretor ou orientador escolar. Neste artigo 
o autor define atos de indisciplina o: “a) desrespeito às autoridades escolares: professores, diretores, inspetores, 
funcionários administrativos, etc.; b) desconsideração a companheiros de turma ou de colégio; c) depredação de 
material escolar do estabelecimento ou dos colegas; d) não acatamento das tradições da escola.” (ATTAYDE, 
1959, p. 17). 



202 
 

companhia do filho para juntos realizarem uma série de passeios pelos pontos pitorescos da 

Capital da República” (ATTAYDE, 1959, p. 18). Como ajustar as condutas sem a 

colaboração da família? Seria praticamente impossível. Por isso, o assunto é recorrente e 

percebemos diversas críticas sobre as famílias e seu posicionamento. 

 A professora Ofélia Boisson Cardoso escreveu alguns artigos sobre o envolvimento 

dos pais na escola secundária. Em um deles ela afirma que é “muito provável que o fato de 

estar nosso caçula cursando no momento a escola secundária tenha concorrido para a 

valorização que ora atribuímos ao assunto.” (CARDOSO, 1958a, p. 41). A autora inclusive 

relatou uma experiência pessoal, na qual seu filho admirava um professor, mas se sentia 

ofendido por ele. Ela e a família procuraram a direção para conversar. Contrataram um 

professor particular que os alertou que o menino não possuía dificuldade intelectual, que seu 

caso era emocional. Em menos de um mês, com medidas tomadas pela direção da escola e 

pelo professor da disciplina, a situação se normalizou e no final do ano o menino estava entre 

os primeiros alunos da escola (CARDOSO, 1958a, p. 44-45). É no mínimo curioso perceber 

que um artigo escrito para a seção de Orientação Educacional da Revista Escola Secundária, 

trate de um caso da família da autora, que resolve seu problema somente com a direção e o 

professor envolvido. Neste atendimento, onde estava o orientador educacional? A escola tinha 

um orientador educacional? A família não confiava no orientador educacional? O texto não 

nos responde declaradamente, mas Cardoso afirmou que recorreu à diretora por ser uma 

“pessoa inteligente e esclarecida, com quem se pode discutir qualquer problema escolar” e 

que naquela situação problema, ela e a diretora eram “as pessoas indicadas para resolvê-la.” 

(CARDOSO, 1958a, p. 44). 

 A Orientação Educacional procurava algumas estratégias para atender e orientar esses 

pais. Certeau lembra que “as estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua relação com o 

poder que os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou pela instituição” (CERTEAU, 2012, p. 

47). Uma das estratégias engendradas pelos orientadores educacionais eram as “reuniões de 

pais” que poderiam acontecer com os pais de toda a escola, de uma série, de uma turma, de 

um grupo de alunos ou apenas com os responsáveis de um aluno. A professora Lais Esteves 

Loffredi compartilhou uma experiência na Revista Escola Secundária sobre como realizava 

essas reuniões. A autora ressaltou que as reuniões eram feitas por turmas, pois com um grupo 

menor podia-se discutir problemas mais específicos e dava-se oportunidade para ser “exposto 

em poucas palavras e discutido por todos”. Ela sabia que a motivação que atraía os pais para 

“sondar” a escola era a “falta de notas”, no entanto, durante as reuniões pouco se falava do 

“rendimento escolar” e “os assuntos discutidos estiveram mais ligados aos problemas da fase 
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da adolescência” (LOFFREDI, 1960b, p. 28). Desta feita, embora a reunião tenha acontecido 

num horário “inconveniente” (de manhã), muitos pais teriam comparecido motivados pela 

nota de seus filhos e não pelos demais assuntos que poderiam ser tratados. Ou seja, os 

orientadores educacionais possuíam suas estratégias (ou em determinados momentos, táticas) 

para convencer os pais a irem às reuniões, o que indica que muitos não eram naturalmente 

dedicados a isto.  

Outra estratégia de orientação dos pais foi a Escola de Pais, que para Schmidt teria por 

finalidade exatamente essa “promoção especialíssima do educador moderno” (1960b, p. 33). 

Este termo foi utilizado pela primeira vez na França em 1928 e em 1929, Marguerite Vérine-

Lebrun fundou o movimento L’École des Parents et des Éducateurs. A Escola de Pais era um 

movimento cristão, dito apolítico, de voluntários que estariam dispostos a ajudar os pais a se 

conscientizarem do seu papel de educadores de seus filhos. A entidade foi oficialmente 

registrada em 1963173 (MARTINS; MARTINS, 2013, p. 17) e Maria Junqueira Schmidt foi 

uma de suas fundadoras no Brasil, mas como podemos verificar em artigo da Revista Escola 

Secundária de 1960, antes da fundação oficial ela estaria disseminando suas ideias sobre a 

existência de uma Escola de Pais no Ensino Secundário. A autora ocupava seu lugar de 

prestígio nas páginas de uma publicação oficial para expor suas opiniões e intenções. Ainda 

que a Escola de Pais não fosse uma prática institucionalizada pelo governo, era aceita por ele.  

Com a preocupação de alcançar os jovens antes mesmo de começarem sua missão 

como pais (educadores), assuntos seriam debatidos em grupo, e naquela troca onde 

aconteceria o “Receber para dar” possibilitaria a “progressão educativa”. A Escola de Pais 

visava à liderança desses pais ou futuros pais à frente de sua família. Como líder, deveria ter a 

obrigação de transmitir o que aprendeu para o seu círculo de relações, provocando assim uma 

“reação em cadeia” onde “Tudo que o que se dá floresce” e “tudo o que se guarda apodrece” 

(SCHMIDT, 1960b, p. 33).  

As tentativas de educar os pais não eram uma exclusividade brasileira. Novamente 

vemos os orientadores educacionais buscando fontes americanas e francesas. Nos Estados 

Unidos foi fundada a primeira instituição especializada na família em 1888, com a 

colaboração de Stanley Hall174, mas o maior impulso foi dado pela Rockefeller Foundation175. 

                                                           
173 Para saber mais sobre o assunto: ORLANDO, Evelyn de Almeida & HENRIQUES, Helder. Nota prévia sobre 
a Escola de Pais no Brasil e em Portugal. IN: Hist. Educ. (Online). Porto Alegre: v.21, n. 52. Maio/agosto, 2017, 
p. 56-80; e MARTINS; MARTINS (2013). 
174 Granville Stanley Hall foi psicólogo e educador norte-americano que tinha interesse no desenvolvimento 
infantil, e nesse “ambiente, as iniciativas de G. Stanley Hall (1844-1924) merecem especial destaque, não porque 
tenha sido precursor de muitas das teses que defendeu nem porque tenha sido matriz singularíssima de conceitos  
e procedimentos científicos; mas porque deslocou os parâmetros dos estudos e dos debates sobre a criança, suas 
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A “partir de 1923, somas fabulosas foram destinadas à organização de centros de pesquisas 

destinados a dar aos pais, através da informação já tão procurada, uma formação de atitudes e 

sentimentos, de hábitos e de reações, visando a compreensão e a capacidade de comunicação, 

firmeza e serenidade a um tempo na tarefa educativa” (SCHMIDT, 1960c, p. 36). Na França, 

em 1928, a escritora e educadora Vérine176 cria a École des Parentes com o propósito de 

“conciliar os princípios da autoridade paterna com a autonomia da criança”. Seu método se 

fundamentava “numa educação apropriada, isto é, no conhecimento das necessidades 

profundas da criança em cada idade, dos métodos que melhor satisfazem suas necessidades, 

dos requisitos de personalidade capaz de criar ambiente favorável ao desenvolvimento 

infantil” (SCHMIDT, 1960c, p. 37). Vérine, juntamente com senhoras da alta sociedade, 

“organizou um ensino cooperativo que buscava na educação moderna conciliar autoridade e 

liberdade nas ferramentas da fé” (SKRUSINSKI, 2020, p. 60). Entre 1928 e 1939, Vérine 

organizou diversos círculos de estudos, instalou cursos intensivos em Paris e na província, 

circulou no rádio e na imprensa, fundou biblioteca especializada e ampliou seu campo de 

estudo para a Puericultura, Higiene e Artes Domésticas, envolvendo médicos, sociólogos, 

psicólogos, psicanalistas, higienistas, assistentes sociais e educadores em seu movimento 

(SCHMIDT, 1960c, p. 37). Em 1946, a presidência da École des Parentes foi assumida por 

Andre Isambert e por conta dos índices de “moléstias nervosas” provocados pelo final da 

Segunda Guerra Mundial, o grupo de pais passou a discutir ideias de prevenção de distúrbio 

nervosos. Os pais começaram a interagir em discussões conduzidas por um “animador” ou 

grupo de “animadores”. Neste formato, os pais não eram só receptores de lições, mas atuavam 

coletivamente para procurar soluções de problemas concretos da vida. Claramente a École des 

Parentes era uma inspiração (ao menos para Schmidt) de ações desenvolvidas na década de 

                                                                                                                                                                                     
relações com a pedagogia e as reformas escolares, as relações da universidade com o kindergarten e a escola  
primária, com os professores primários e pais; porque polemizou em todas as frentes e porque formou um 
número vultoso e relevante de acadêmicos e líderes educacionais. Além disso, as intervenções de Hall no âmbito 
associativo e dos impressos especializados permitem que se verifiquem suas tentativas de conjugação de 
diferentes perspectivas para a edificação do child study, ao mesmo tempo em que investia na afirmação da  
Psicologia como disciplina autônoma” (WARDE, 2014, p. 247). 
175 Fundada em 1913, declarava como sua missão a pesquisa e o estudo sobre educação sexual, controle de 
natalidade e saúde materna. Disponível em: https://www.rockefellerfoundation.org/about-us/our-history/ Acesso 
em: 03/04/2020. 
176 Jeanne Emilie Marguerite Nivoit (1878-1947), também conhecida como Marguerite Vérine-Lebrun, era 
militante católica, “escritora e colaborava regularmente com a Revista Aliança, por meio de artigos de opinião 
Nessa revista, Vérine acabava por conhecer o trabalho realizado por André Berge, de quem se aproximou pela 
qualidade atribuída a seus romances. Este, por sua vez, acabava por se tornar um dos intelectuais de grande 
importância na Escola de Pais na França e também no Brasil. Junto a algumas senhoras da alta sociedade 
francesa, no ano de 1929, organizou um ensino cooperativo que buscava, na educação moderna, conciliar 
autoridade e liberdade nas ferramentas da fé. Criou a École des parentes et des éducateurs e convidou pedagogos 
e psiquiatras para palestrarem sobre o desenvolvimento infantil e problemas da adolescência.” (SKRUSINSKI; 
ORLANDO, 2019, p. 65-66). 
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1950 em toda Europa e América, sendo a inspiração da Escola de Pais Pio XII fundada em 

1957 no Rio de Janeiro. 

As experiências francesas influenciaram o pensamento de Schmidt. Segundo 

Skrusinski e Orlando, acreditando  
 
[...] na influência da pedagogia moderna, Maria Junqueira Schmidt juntamente a 
outros intelectuais católicos buscou estratégias que fortalecessem o papel educativo 
dos pais nas instituições familiares. A mesma visão, que encontramos nos livros de 
Vérine, a respeito da relevância da educação moderna na produção de ferramentas 
mais eficazes para a aprendizagem, foi também observada nos livros de Maria 
Junqueira. (SKRUSINSKI; ORLANDO, 2019, p. 71). 
 

A dedicação de Schmidt sobre a Escola de Pais foi reconhecida pelo Jornal do Brasil 

de 26 de setembro de 1961. O jornal declarava que “a maior parte das técnicas, coletadas em 

publicações de todo o mundo, foram conseguidas pela Sra. Maria Schmidt nos cursos que ela 

frequentou, desde 1952, em Paris, onde funciona a mais famosa escola de pais do mundo, com 

ramificações em todo o país”, e faz referência a Itália, “onde funcionam 60 escolas de pais, 

foram enviadas técnicas assimiladas pelas professoras brasileiras” (JORNAL DO BRASIL, 

1961, p. 8). Schmidt (1961a) alerta para o cuidado de não confundir o Círculo de Pais com a 

Associação de Pais e Mestres, a autora afirma que a  
 
Associação tem os mais amplos objetivos. Abrange a colaboração dos pais de alunos 
com a escola nos seus movimentos junto à comunidade, na ampliação e melhoria de 
suas instalações, nos seus programas sócio-culturais e recreativos, nas suas 
inovações pedagógicas, e até mesmo na fixação das anuidades. Todavia, seu 
conteúdo mais significativo, porque de repercussão mais direta no desenvolvimento 
harmonioso do aluno é, sem dúvida, o Círculo de Pais. (SCHMIDT, 1961, p. 28). 
 
 

Além disso, no Brasil, em diversos momentos a função da Escola de Pais e do Círculo 

de Pais se confunde. Em linhas gerais, ambos procuravam dar suporte psicológico e 

pedagógico (e na visão de Junqueira, espiritual) para a missão de ajustar o jovem (ora na 

sociedade, ora na família ou na escola). Para a professora Loffredi 
 
A Escola de Pais era uma das atividades da “Ação Social Diocesana” desenvolvida 
pela Diocese do Rio de Janeiro, coordenada pela Profª. Maria Junqueira Schmidt e 
tinha, obviamente, cunho católico. Sei pouco sobre o funcionamento da “Ação 
Social”. Sobre a Escola de Pais, comparecia como convidada às reuniões 
convocadas pela Profª. Maria Junqueira, quando era organizada a temática dos 
Círculos de Pais. Estes constituíam em uma série de conferências, quatro ou cinco, 
em Escolas Católicas e Salas Paroquiais para grupos de pais. Como sempre o 
comparecimento maciço era de mães. Não havia relação entre esses círculos e o 
sistema de ensino. Chamavam-se, também, Círculo de Pais e Mestres177 as reuniões 

                                                           
177 Loffredi (2019; 1958b), utiliza o termo Círculo de pais e mestres ou Círculo de pais e professores, Saltiel 
(1958) usa a expressão Círculo de pais e professores e Schmidt (1958b; 1961) chama de Círculo de Pais e 
Mestres e Círculo de Pais. Apesar das pequenas variações o sentido é praticamente similar.  
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que se realizavam na escola com a presença rara de professores, pela dificuldade de 
horários. Julgo inapropriada a denominação de “Círculo” já que eram reuniões 
realizadas ao longo do ano letivo, onde as discussões estavam centradas nos 
problemas escolares. (LOFFREDI, 2019). 

 

Provavelmente pelo fato de Schmidt ser uma das autoras das publicações da CADES, 

ela utilizava o espaço para descrever suas atividades, que estavam sendo desenvolvidas tanto 

nas escolas como no seu ambiente religioso, e dentro de seus textos, não fazia uma 

diferenciação muito clara dos termos (apesar de dar indícios sobre a ação da Igreja).  

O Círculo de Pais estaria em não utilizar a psicopedagogia familiar “pura e simples” 

como forma de trabalho, pois tal método acarretaria sentimentos de culpa nos pais ao 

chegarem ao seguinte pensamento: “Já experimentei tudo; nada dá resultados. É resultado da 

época. O que se vai fazer?” (SCHMIDT, 1958b, p. 36). Numa definição mais detalhada 
 

O "Círculo de Pais" tem por finalidade tornar pai e mãe conscientes de seus 
problemas educativos; instruí-los na arte e discernir as causas das dificuldades 
ocorrentes; prepará-los para desdramatizar os conflitos nos quais estão 
emocionalmente envolvidos; levá-los a enquadrar as dificuldades equacionadas 
como problemas, no conjunto da evolução da criança ou do adolescente e das 
relações familiares; incentivá-los a procurar, a encontrar e aplicar soluções 
adequadas ao estilo de vida de cada um e aos reclamos do grupo familiar; fazê-los 
assumir a responsabilidade, tomar suas decisões e dominar suas reações instintivas; 
levar, enfim, ao amor oblativo. 
Através dêsse trabalho de ajustamento progressivo cumpre destacar-se nitidamente 
os objetivos gerais da educação, isto é: a formação do caráter, da consciência, do 
sentido moral, a formação religiosa, cívica e social; a cultura e as habilidades 
artísticas e manuais; a capacidade de usar o lazer para repouso, diversão e 
desenvolvimento salutares; a estruturação de bons hábitos físicos e mentais. 
(SCHMIDT, 1961a, p. 28). 

 

O Círculo de Pais, visto por esta descrição, era a maneira que a escola dispunha para 

ajustar a família, para que o trabalho desenvolvido por diretores, orientadores e professores 

acontecesse melhor. Conscientizar os pais a desenvolverem “corretamente” seus papéis era 

aliviar a escola da carga de lidar com os problemas dos alunos, surgidos pela influência da 

família. O Círculo de Pais é apresentado como tendo três momentos: “A tomada de 

consciência, realizada através da formulação de problemas, de preferência referentes ao tema 

a ser estudado; da integração dos mesmos no conjunto da evolução do adolescente e das 

relações familiares; da descoberta das razões profundas do comportamento analisado” 

(SCHMIDT, 1958b, p. 37). No entanto, o estudo dos problemas referentes ao aluno não ficaria 

restrito apenas ao ajustamento da educação na família, estaria ligado também ao trabalho do 

orientador educacional, desta feita: 
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O êxito do Círculo é, afinal de contas, a maior equilibração da personalidade dos pais. 
Proporcionando-lhes uma ótica nova de velhos problemas, o dirigente desperta nêles 
possibilidades surpreendentes de ajustamento. A técnica do psicodrama, ensaiada 
recentemente nas sessões dos Círculos, visa exatamente à revelação mais espetacular dos 
motivos ocultos do comportamento e à participação mais ativa nas discussões. A própria 
técnica do eco, repetição de frase significativa pronunciada pelo interessado, é processo que 
intensifica a reflexão e produz envolvimento da assembléia num sentido de adesão às 
soluções mais adequadas.  
O Círculo de País e Mestres é a técnica por excelência da Orientação Educacional. Com 
efeito, é muito particularmente através do Círculo que o Orientador completa seu 
conhecimento do educando, ajusta sua diretriz de Orientação, consegue estimular o aluno 
no sentido de um rendimento pleno de suas capacidades. (SCHMIDT, 1958b, p. 37-38).  
 
 

 A ideia de cooperação e sociedade era presente, pois “Interessar-se pelo problema 

alheio alivia a tensão das angústias pessoais, permitindo aceitação das dificuldades modernas 

de ajustamento”. A vida moderna traria dificuldades de ajustamento, desta forma, percebemos 

a visão desapontada daquele momento histórico, no qual as relações aceleradas e sem limites 

geravam situações fluídas, que necessitavam de um ajuste que os pais não estavam 

conseguindo fazer sozinhos. E que a escola, por meio de seus orientadores educacionais, 

precisava assumir a iniciativa de começar esse processo. Em palavras poéticas, a autora 

convoca para o que chama de verdadeira modernidade (a educação moderna), ao declamar: 

“Floresce o coração no milagre do dom da atenção; florescer o espírito de uma visão mais 

total da criança. E, intuições que são luzes de inspiração para a arte vital de EDUCAR PARA 

A RESPONSABILIDADE178.” (SCHMIDT, 1960, p. 33).  

 Em um Encontro de Pais e Mestres, realizado no auditório da reitoria da Universidade 

Federal do Paraná, juntamente com a Associação de Pais e Mestres do Grupo Escolar Julia 

Wanderley, em outubro de 1964, a abertura do evento contou com a participação de Schmidt, 

do secretário de Educação e Cultura e do governador do Estado do Paraná. Envolvia 

educadores (muitos ligados à Orientação Educacional), mas verificamos que autoridades 

políticas, por exemplo, eram convidadas a prestigiarem esse tipo de evento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 “Educar para a responsabilidade” também é o título de seu livro publicado em 1963 pela editora Agir. 
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FIGURA 15 – ABERTURA DO ENCONTRO DE PAIS E MESTRES EM CURITIBA – 

1964 

 
Fonte: DIÁRIO DA TARDE, 1964, p. 3.  

Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/800074/106486 
 

 Observamos na imagem do jornal Diário da Tarde a professora Schmidt (segunda 

pessoa da esquerda para a direita, na parte superior da fotografia), em posição formal, 

juntamente com as demais autoridades que compunham a mesa de apresentação. Abaixo, 

vemos os participantes, em pé, com os braços em posição de sentido. Pela postura, 

poderíamos supor que se trata de algum momento cívico, como a escuta do Hino Nacional 

Brasileiro.   

 Em 1966, a professora Schmidt realizou juntamente com o padre Eugene 

Charbonneau179, o “Seminário dos Pais” no auditório da Reitoria da Universidade Federal do 

Paraná, nos dias 19 a 21 de maio. Segundo Jahnke, o  
 
Padre Charbonneau participou ativamente da Escola de Pais do Brasil, fundada em 
São Paulo em 1963, por inspiração da Madre Inês de Jesus, cônega de Sto. 
Agostinho e lançada à família brasileira Pelo Padre Lionel Corbeil, seu Presidente 
de Honra, que tinha por objetivo aprimorar a formação dos pais e torná-los mais 
aptos para exercerem suas funções educativas na família e na sociedade. Ele adotou 
uma metodologia própria e procurava despertar o nível de interesse dos pais 
enfocando a real problemática educativa de cada grupo. (JAHNKE, 2017, p. 31). 

                                                           
179  O padre Eugene Charbonneau foi um canadense, lecionou Teologia na Universidade de Montreal (1953-
1954) e atuou no Brasil.  
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 O Diário da Tarde de 16 de setembro de 1966 informou que o auditório lotado da 

Reitoria da Universidade Federal do Paraná aplaudiu o padre de pé por mais de cinco minutos 

(DIÁRIO DA TARDE, 1968, p. 2).  

 O Seminário foi uma atividade da Administração Regional do SESC Paraná. O 

Serviço Social do Comércio (SESC) foi criado por meio do Decreto-Lei nº 9.853 de 13 de 

dezembro de 1946, que em seu artigo primeiro trouxe “a finalidade de planejar e executar 

direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social e a melhoria do 

padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral 

e cívico da coletividade” (BRASIL, 1946f). Indo ao encontro com um de seus objetivos, o 

SESC Paraná oferecia para as “famílias paranaenses”, conferências sobre a juventude e a 

família. 

 O evento que teve como tema “Conflito das gerações e subversão de valores”, contava 

com o apoio da União Cívica Feminina180 e do Arcebispado, e possuía as seguintes 

conferências: “A educação do amor” (padre Eugene Charbonneau) (DIÁRIO DA TARDE, 

1966a, p. 6), “Crise da Juventude, dos Pais ou da Civilização” e o cine debate de “O Corvo 

amarelo” (professora Maria Junqueira Schmidt), “Valores Prioritários em Educação” (padre 

Emir Caluf181), “Patriarcado ou Matriarcado” (painel dirigido por Alzira Lopes182) e 

“Expressão da atualidade” (Terezinha Flam183) (DIÁRIO DO PARANÁ, 1966, p. 13). 

O filme O Corvo amarelo, de 1957, é um drama japonês que “conquistou o prêmio 

norte-americano Globo de Ouro, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro” (KISHIMOTO, 

2009, p. 76). Segundo Marques de Oliveira, “O corvo amarelo é importante na medida em 

                                                           
180 Movimento feminino católico, criado em 1962, como forma de oposição ao governo do presidente João 
Goulart, encerrando suas atividades concomitantemente com a deposição do presidente em 31 de março de 1964. 
Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-civica-feminina. Apesar do 
movimento oficialmente encerrar suas atividades em São Paulo com o início ditadura civil-militar, vemos ainda 
atuações similares (ou seriam remanescentes?) em Curitiba no ano de 1966. 
181 Padre diretor da Arquiconfraria das Mães Cristãs, escrevia para jornais locais e apresentava programa 
televisivo, mostrando-se como nome influente do período. Calluf “nasceu em 12 de fevereiro de 1930 em 
Curitiba, oriundo de uma família abastada da cidade e quando decidiu seguir a vocação eclesiástica surpreendeu 
seus familiares. A sua formação educacional no ginasial e no colegial foi realizada no Colégio Santa Maria, um 
dos colégios mais conceituados da cidade, na qual a elite católica educava os seus filhos. Tornou-se padre em 
1960, filiado à ordem jesuítica. Mais tarde, em 1972 e 1973 realizou estudos nas áreas de Filosofia, Teologia, 
Letras Clássicas e Psicologia na Universidade de Harvard.” (GUARIZA, 2009, p. 102). 
182 O Diário do Paraná trouxe uma apresentação das conferencistas, no entanto, os homens envolvidos no evento, 
não tiveram suas funções detalhadas. Seriam porque eles já eram conhecidos na cidade de Curitiba ou o redator 
do texto não viu a necessidade de reforçar as ações deles? “Alzira Lopes é presidente da Escola Nacional de 
Pais, técnica em Organização de Currículos e estágios de casais animadores de círculos de pais.” (DIÁRIO DO 
PARANÁ, 1966, p. 13). 
183 Diretora “do grupo experimental da Lapa, professora de Psicologia da Faculdade Sedes Sapientia, de São 
Paulo, técnica de formação de voluntariado do Fundo Americano de Treinamento de Voluntários e técnica das 
Escolas de Pais do Brasil.” (DIÁRIO DO PARANÁ, 1966, p. 13). 
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que coloca problemas de pais e filhos desajustados pela guerra e, apesar de seu final ser 

simplista, chega a exemplificar de modo satisfatório o encontro de dúvidas no mundo interior 

infantil, por meio de criações artísticas.” (MARQUES DE OLIVEIRA, 1963, p. 36 apud 

KISHIMOTO, 2009, p. 77). Pela citação, podemos compreender o motivo pelo qual a 

professora Schmidt escolheu tal filme para exibir nesse encontro de pais, vindo ao encontro de 

temas e abordagens que ela trabalhava em suas falas e textos. 

 

  

 FIGURA 16 – PROGRAMA DO SEMINÁRIO DE PAIS NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 

 
Fonte: Diário do Paraná, 1966, p. 13.  

Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/761672/per761672_1966_03691.pdf 
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FIGURA 17 – SEMINÁRIO DE PAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 
Fonte: Diário da tarde, 1966b, p. 2.  

Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/800074/111617 
 

 Um auditório superlotado, participantes com possíveis programas em mãos e flores 

decorando o ambiente. O Seminário configurava um evento de expressão. Um cronograma de 

três dias para discutir sobre os conflitos de gerações e sobre a importância da família nesse 

processo. Desta feita, Seminários ou Encontros dessa natureza mostravam-se relevantes 

dentro da sociedade, ao ponto de serem registrados, com textos e imagens, em jornais da 

época. A professora Schmidt recebia grande destaque e era colocada como o nome central 

dessas atividades.  

 O Diário do Paraná de 31 de março de 1964184 não fez distinção entre Escola de Pais e 

Círculo de Pais. Com o título “Pais deverão ir à escola para educar filhos”, a reportagem 

                                                           
184 A notícia informa que as primeiras escolas de Pais foram criadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, Curitiba 
era filiada a de São Paulo e foi instalada com a Associação de Professores do Paraná (DIÁRIO DO PARANÁ, 
1964, p. 6).  
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sugere que os pais precisavam ir à escola conhecer os “modernos conhecimentos 

educacionais” para a boa formação de seus filhos. A “necessidade de atualização dos 

conhecimentos paternos, numa época que a transição é uma constante” seria o motivo pelo 

qual professores buscavam esse tema. Pois nos “tempos atuais, os pais descobrem que a 

evolução da ciência e da técnica requer novas técnicas de ensinar” e por isso precisavam de 

auxílio e orientação. Com a união de pais e professores, estes formariam uma frente “contra as 

forças desagregadoras da personalidade em formação.” (DIÁRIO DO PARANÁ, 1964, p. 6). 

A Escola de Pais configurava-se como um espaço de busca do conhecimento, sendo 

representada de forma moderna.  

 Tão inovadora, que recebeu um espaço na programação televisiva da TV-Continental, 

que todas as quartas-feiras, às 22 horas, transmitia o programa Escola de Pais. Em janeiro de 

1964, os temas foram: Técnicas escoteiras; Afazeres de verão; Bandeirantismo e a juventude 

no verão; Jogos infantis; e a Passagem do escolar para o estudante. Schmidt, professora Maria 

Natália, Dr. João Santos, Lia Roquete Pinto, Ethel Banzer, Maria da Penha e o grupo de 

orientadoras educacionais dos Estados foram descritos como os participantes dos programas 

(CORREIO DA MANHÃ, 1964a, p. 6). A televisão Continental era o canal nove no Rio de 

Janeiro, fundada em 1959, pelos “irmãos Rubens (deputado federal), Carlos e Murilo Beraldo, 

sócios na propriedade das rádios Continental e Metropolitana e da Companhia 

Cinematográfica Flama.” (BARROS FILHO, 2010, p. 32), teve suas atividades encerradas no 

início da década de 1970. Segundo Barros Filho 
 
Em 1962, a TV Continental passou a exibir alguns programas didáticos pertencentes 
ao projeto educacional “Universidade Sem Paredes”, dirigido e supervisionado por 
Gilson Amado. Um deles, o Artigo 99, exibido a partir de 1964, tinha como 
finalidade a formação dos atuais ensino fundamental e médio. Professores de 
português, geografia, matemática, ciências e história apresentavam aulas na 
emissora diariamente. As apostilas confeccionadas para acompanhar os telecursos 
eram impressas pela Bloch Editores. O programa ganhou prêmios internacionais e 
foi copiado em outros países. Havia ainda telecursos ligados à cultura geral, tais 
como História da Liberdade no Brasil, Educação Familiar e Os Mistérios da Pintura 
Moderna. Ademais, a TV Continental contou em sua grade com um curso de inglês, 
o Let´s learn english, alcançando grande audiência e mantido no ar entre 1963 e 
1970. (BARROS FILHO, 2010, p. 53-54). 

 

 Configurando-se também como um programa didático, podemos citar “Escola de 

Pais”. Ponderamos que, ainda que não fosse uma emissora de expressão igual às suas 

concorrentes, o fato de essa temática ter um horário na televisão brasileira reforça os indícios 

de como a discussão sobre a Escola de Pais, que contava com a participação de orientadoras 

educacionais, foi intensa em diversos âmbitos da sociedade. 
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 Na visão da professora Loffredi, o Círculo de Pais e Professores deveria funcionar 

com características distintas, conforme o grau de ensino (primário ou secundário), o tipo da 

escola (industrial, agrícola ou ginasial), sua organização administrativa, tamanho da escola, 

nível cultural dos pais e regime escolar (integral ou não). Os problemas que deveriam ser 

tratados nesses encontros eram: “1. Problemas de ajustamento escolar; 2. Problemas 

concernentes a planos futuros; 3. Problemas de lar e família; 4. Problemas pessoais e sociais; 

5. Problemas de saúde” (LOFFREDI, 1957, p. 44). A autora reforça que essa classificação não 

deveria ser rígida, pois outros problemas poderiam surgir no ambiente escolar. Embora alguns 

problemas pudessem parecer um assunto específico de uma reunião para os professores, era 

interessante deixar os pais cientes do que estava acontecendo em sala de aula. Elaboramos um 

quadro para melhor detalhar a subdivisão dos cinco grupos de problemas, feita por Loffredi 

(1957b): 

 

QUADRO 12 – TEMAS DISCUTIDOS NOS CÍRCULOS DE PAIS E PROFESSORES 
Problema central Problemas secundários, causas ou orientações 

Problemas de 
ajustamento escolar 

a) causas do baixo rendimento escolar de alguns alunos; 
b) desinterêsse pelas atividades propostas em classe; 
c) hostilidade disfarçada ou flagrante para com os professôres ou colegas; 
d) falta de apresentação das tarefas de casa; 
e) dificuldade em acompanhar a classe, ou grupo de estudo, etc.; 
f) seleção de livros, etc. 

Problemas 
concernentes a 
planos futuros 

Devem ser, então, esclarecidos os pais pelos educadores, no sentido de não imporem 
seus próprios desejos, mas de ajustar seus filhos na escolha de padrões de vida, segundo 
as crenças, aptidões e inclinações dos adolescentes. 

Problemas 
relacionados ao lar e 

à família 

a) confiança entre pais e filhos; 
b) restrições impostas pelo grupo familiar; 
c) conflitos com os membros da família: pais, irmãos, etc.; 
d) compreensão das atitudes dos adolescentes e julgamento sereno das mesmas; 
e) obrigações e deveres do adolescente para com a sua família; 
f) desajustes familiares; 
g) respeito às liberdades dos outros membros da família;  
h) valor do conselho e do exemplo. 

Problemas sociais e 
pessoais 

a) tipo e número de amigos; 
b) amigos de outro sexo; 
c) atitude em festas e reuniões; 
d) timidez; 
e) popularidade; 
f) grêmios, clubes e associações de que faz parte; 
g) preocupação com a aparência pessoal; 
h) preenchimento das horas de lazer. 

Problemas de saúde a) descobrir o momento em que devem ser abordados os problemas de sexo; 
b) como abordá-los; 
c) seguir uma determinada linha de atitudes;  
d) compreensão de tais problemas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Loffredi (1957b, p. 45-46). 
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 Os temas propostos não divergem do que estamos acompanhando até o momento, e 

ainda os veremos no próximo capítulo, ao aprofundarmos algumas questões que envolvem 

professores e alunos. O ajustamento da vida escolar, familiar e social era comum entre os 

textos dos periódicos da CADES. Para Loffredi, o sucesso de uma reunião ou Círculo de Pais 

e Professores estava na organização. Era necessário escolher um tema e anunciá-lo com 

antecedência ao grupo participante, para despertar a curiosidade e servir de “ponto de partida, 

a fim de que todos compareçam à reunião, já tendo pensado alguma cousa sobre o assunto 

debatido” (LOFFREDI, 1957b, p. 46). A autora orientava que a reunião deveria ser feita com 

base numa cuidadosa pesquisa bibliográfica, que a exposição do tema fosse simples e clara 

(escrevendo os principais pontos no “quadro negro” e esquematizando as discussões e 

conclusões), proporcionando um “clima” em que todos tivessem liberdade de falar 

(auxiliando aqueles que não conseguiam), e nas escolas que tivessem orientador educacional 

este teria que coordenar os debates. Loffredi reconhecia a dificuldade de estabelecer um 

modelo de “círculo”, pois cada estabelecimento de ensino tinha suas características, mas ela 

afirmava que vários Estados brasileiros possuíam Círculos de Pais e Mestres “bem 

estruturados e em funcionamento plenamente satisfatório” (LOFFREDI, 1957b, p. 47).  

 Em outra proposta de organização dos Círculos de Pais, Schmidt (1961a) alega que a 

preparação era primordial: uma sala agradável, um “animador” (o orientador educacional) 

“irradiando alegria, gosto de viver, equilíbrio”, linguagem adequada, horário respeitado e 

avaliação do trabalho. Em reportagem sobre como os Círculos de Pais formam um “ambiente 

para solução de problemas familiares”, é ressaltada a dedicação da professora Schmidt na 

formação de “animadoras de círculos de pais”. Em janeiro de 1961 ela teria ofertado o 

primeiro curso de formação de animadoras na Faculdade de Filosofia de Santa Úrsula e outro 

curso estava sendo dado na CABES. Apesar de o jornal informar a sigla CABES, tendemos a 

supor que na verdade esteja se referindo a CADES (JORNAL DO BRASIL, 1961, p. 8). 

 Ao realizar o Círculo, a autora aconselha o acolhimento dos pais (sem ironias, 

censuras ou agressividades), a criação de um “espírito de grupo” e a valorização da 

assiduidade. Indica que nas reuniões poderia haver um livro de presença (para questões 

estatísticas), um pagamento de uma taxa (como valorização da presença), um lanche antes ou 

depois para “estreitar os laços de amizade”, e evitar entregar o boletim para não gerar uma 

atmosfera de “coação e angústia” (SCHMIDT, 1961a, p. 30). O Círculo de Pais possuía 

métodos e técnicas, das quais os métodos comuns eram: a) método expositivo – textos ou 

palestras, inclusive de rádio, que alcançavam um grande número de participantes; b) método 

da conferência-debate – quando uma pergunta individual era debatida no grupo, traçando 
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paralelo com outros casos como se fosse uma consulta geral; c) método de grupo – o 

“animador” acompanhava a evolução do debate, direcionando as soluções e preparando as 

conclusões. Dentre as técnicas estavam o sociodrama, o teste de espontaneidade, o diálogo 

espontâneo, fazer com que a família dramatizasse cenas de seu cotidiano gerando debates, 

defesas e solidariedade entre os participantes. A técnica do eco (repetição de frases 

significativas para o debate), a mesa-redonda, a reportagem, os meios audiovisuais (filmes, 

cartazes, trechos registrados em magnetofone185, discos etc.), exemplos e histórias ilustradas, 

poderiam ser possibilidades de estratégias para se comunicar nos Círculos de Pais 

(SCHMIDT, 1961a, p. 32-33).  

 Os passos dos “círculos” deveriam estar pautados na documentação dos fatos (o tema 

inicial), formulação do problema (comparando com outros casos), estudo e enriquecimento do 

problema (a conscientização dos pais), elaboração de soluções e a avaliação (dando atenção à 

criança e não ao defeito). O texto de Schmidt (1961a) pretendia ser muito didático com 

relação ao comportamento tanto do “animador”, quanto da família. Para o “animador” 

destinava-se uma atitude nem imperativa nem passiva, devendo respeitar os participantes e só 

rir ou se divertir quando a intenção do participante for clara, mostrando-se como aliado dos 

pais e dos jovens, demonstrando boa vontade e confiança, instruindo com delicadeza e 

cuidado (utilizando frases do tipo: “que posso eu fazer para que seu filho tire maior proveito 

da escola?”), incitando a reflexão, documentando e fomentando o debate. O cuidado com a 

postura do orientador é descrito detalhadamente para que um clima de profissionalismo e 

cuidado seja delimitado nessa função, que estava criando forma e conteúdo na escola 

secundária brasileira. Aos familiares participantes, restava o clima de franqueza e respeito, 

bem como uma dose de otimismo para encarar o futuro, ou em nossas palavras, maturidade 

para aceitar as diferenças de seus filhos e se prepararem para os ajustamentos solicitados. 

Como saber se o Círculo de Pais obteve êxito? Pela “animação dos debates, pela assiduidade, 

pelo relaxamento das tensões, pelas fisionomias que se iluminam, pelo interêsse na 

experimentação de métodos novos, pelo aparecimento de novos participantes”, pelo “pipocar” 

das perguntas e atmosfera de simpatia (SCHMIDT, 1961a, p. 37). Em meio às diferentes 

formas de expressão sobre o que acharam da reunião 
 

Muitos confessam erros: “As carapuças entraram até os pés. Meu marido é que devia 
ter ouvido isso. Eu estava vendo as cenas lá de casa: exatinho como foram 
descritas!” 
Alguns reclamam: “Hoje em dia são os pais que levam a culpa de tudo. E os filhos? 
Uns anjinhos, não é verdade?” 

                                                           
185 Aparelho que grava ou reproduz sinais de áudios de fitas magnéticas. 
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O pessimista dirá: “Meu filho só estuda mesmo é na amarra. Tranco-o no quarto e só 
abro a porta quando todos os deveres estão feitos. Jamais conseguirei que trabalhe 
de outra forma”. 
Outros aderem a tudo: “Admirável” É isso mesmo. Somos muito ignorantes?” 
O que importa é que haja reação. (SCHMIDT, 1961a, p. 37). 

  

 O importante era a reação, ou seja, de uma maneira ou outra provocar a família. 

Apesar de não nos debruçarmos às práticas, este trecho nos dá diferentes indícios sobre como 

os Círculos de Pais funcionavam: nem todos os pais aceitavam as orientações do “animador”, 

muitos se sentiam insultados ou culpados pelo “problema” dos filhos, outros embora 

entendessem o problema, não acreditavam que poderiam mudar a realidade, e alguns aderiam 

a tudo (ou naquele momento para não entrar em debates, dissimulavam uma aceitação 

imediata, de maneira tática). Então, assim como seus filhos, os pais demonstravam suas 

diferenças, adesões e resistências com relação ao trabalho dos orientadores educacionais. Para 

finalizar, o sucesso estaria em despertar a capacidade de mudança das atitudes dos pais, 

proporcionando uma “ótica nova de velhos problemas”. 

 Ao descrever a “insegurança de pais e mestres diante da juventude”, a professora 

Ofélia Boisson Cardoso trouxe outros indícios do comportamento dos pais com relação ao 

atendimento dos orientadores educacionais. As entrevistas em seu consultório revelavam 

como pais e mães se comportavam quando questionados sobre as dificuldades de seus filhos. 

Sobre um adolescente de quinze anos, com rendimento escolar ruim, repetindo pela segunda 

vez a segunda série ginasial, e de atitudes grosseiras com seus pais e professores, o relato de 

sua mãe foi que “Tenho prometido tudo: até uma lambreta já lhe prometi, mas ele não 

melhora; quando traz o boletim com notas baixas e eu pergunto porque não estuda, responde 

com mau modo que estuda o mais que pode, mas não entende nada do que os professores 

ensinam”. O pai, por sua vez, declarava: “Já lancei mão de todos os recursos, de promessas de 

dinheiro, aumento de mesada, de castigos, até físicos; já lhe tirei todas as regalias e nada 

adianta. Parece que ele está determinado a nos aborrecer e envenenar a vida; é a consequência 

desta mocidade sem moral e sem respeito por nada.” (CARDOSO, 1958b, p. 41).  

 O filho, ao ser indagado, reclamou que os pais prometiam coisas e não cumpriam, 

falam em lhe dar uma lambreta como se fosse “coisa do outro mundo”, no entanto, para ele 

era algo normal, que todos seus colegas tinham. Protesta que o pai trocou o carro antigo, um 

Cadillac 55 por um 57 voltando “não sei quantos mil cruzeiros”, alegando que dinheiro não 

era problema para os pais. Quando era criança recebia tantos brinquedos que já nem lhe 

interessava mais. O filho reclamava que quando era menor tinha que ficar com a governanta, 

que claramente não gostava de crianças e o fazia dormir cedo. Agora que o menino tinha 
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quinze anos, ninguém mais poderia fazer isso com ele. Os professores reclamavam que além 

de não querer estudar o menino era insolente. O “remédio é afastá-lo da escola e os pais que 

procurem dar-lhe outro destino; a escola é pra quem quer estudar. O pai tem relações, pode 

fazê-lo trabalhar e assim ele aprenderá a viver” (CARDOSO, 1958b, p. 41). Neste exemplo, 

qual o papel do orientador educacional? Conhecer todas as partes envolvidas e procurar 

mostrar para família, aluno e professores a responsabilidade que possuem e tentar gerar uma 

mudança de conduta.  

 Em linhas gerais, observamos como as publicações da CADES trouxeram informações 

sobre as famílias e como os orientadores educacionais deveriam se relacionar com elas. 

Tornava-se importante conhecê-las para melhor compreender os alunos que possuíam na 

escola secundária, e para ajustar determinadas condutas que estavam comprometendo o 

rendimento escolar. Os autores sabiam que essa tarefa não era simples e que exigia limites e 

equilíbrio, e desenvolviam estratégias e táticas para se aproximarem do espaço familiar e 

conseguirem a cooperação dos responsáveis dos alunos. Conheciam para entender e para 

educar, criando um espaço de colaboração e ampliando a sua influência em diferentes 

espaços. 

Desta forma, a Orientação Educacional estava na legislação, nas publicações de 

órgãos oficiais (MEC/CADES), entrava em contato com modelos internacionais 

(principalmente Estados Unidos e França), dialogava com a psicologia e a religião e seus 

interesses circulavam entre o ambiente familiar. Assim, conhecemos a circulação de autores e 

suas ideias de Orientação Educacional na escola e em alguns lugares fora da escola que 

refletiram suas experiências em seus artigos publicados. Verificamos que as viagens de 

educadores proporcionaram a circulação de ideias entre países, e neste cenário o Brasil 

conheceu aspectos da Orientação Educacional dos Estados Unidos e da França. Segundo os 

textos dos educadores, a OE dos EUA estava avançada e poderia se tornar um modelo para 

nosso país, já a França possuía um serviço de Orientação mais recente, e embora não fosse tão 

modelar, poderia servir como uma inspiração. No entanto, os autores da CADES chamam a 

atenção para que os orientadores das décadas de 1950 e 1960 adaptassem as experiências à 

realidade brasileira, pois sabiam que os modelos institucionais e pedagógicos do Brasil eram 

diferentes dos da França e EUA.  

Conhecemos as estratégias utilizadas pelos autores, para falar sobre Orientação 

Educacional nas publicações da CADES ao utilizarem discursos provenientes da psicologia e 

da religião para justificar e legitimar suas falas. Ao usarem essas perspectivas, alguns autores 

procuravam ser vozes autorizadas, pois utilizavam a Psicologia (que ganhava novos adeptos 
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desde os primeiros estudos relacionados ao conhecimento do homem e à educação) sem 

deixar de utilizar os antigos preceitos católicos que já possuíam um amplo apoio da sociedade 

da época. Além disso, verificamos que a família foi um tema recorrente nas publicações e que 

ela estava envolvida na ação de ajustamento de condutas de seus filhos com a ajuda dos 

orientadores educacionais.  

Posto este cenário, vamos agora adentrar os portões da escola e verificar como as 

representações, estratégias e táticas da OE configuravam-se entre os profissionais da educação 

(orientador educacional, professores e diretores) e os alunos, e quais métodos eram utilizados 

para realizar essa prática educativa. 
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CAPÍTULO 3 

A Orientação Educacional e seu lugar na escola 

 
3.1 O ORIENTADOR EDUCACIONAL: O PROFISSIONAL DO SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL SEGUNDO A CADES 

 
Tão delicada é a missão do Orientador Educacional, que difícil se torna encontrar 
pessoas com todas as credenciais necessárias. 
Mas elas existem. Será preciso descobrí-las, às vezes talvez com dificuldade com 
que se encontra no dizer do poeta, o “Ouro nativo, que na ganga impura/ A bruta 
mina entre os cascalhos vela”186. 
E isto porque o seu papel não é precisamente o de brilhar sempre, como os faróis, 
mas o de esconder-se para iluminar discretamente os caminhos alheios. (SOUZA 
LIMA, 1959a, p. 26).  

 

 Por todas as fontes e análises que realizamos até agora, não seria novidade dizer que o 

papel do orientador educacional era destinado a professores com características específicas e 

detalhadas no sentido de personalidade, comprometimento ou qualificação. Neste tópico, 

iremos mais a fundo nestas especificações de quem eram e do que era esperado desses 

profissionais, segundo a perspectiva da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário. Encontraremos as visões e as representações dos autores, sobre o perfil esperado 

para exercer a função de orientador educacional. 

 Para Schmidt (1960a), o orientador educacional possuía inúmeras tarefas que deviam 

ser salientadas, entre elas estavam: compor um ambiente educativo; atuar junto ao educando; 

                                                           
186 A autora faz referência ao trecho do poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac. As qualidades retratadas no 
poema são utilizadas para realizar o enaltecimento da Língua Portuguesa, originada do Latim. Segue o poema na 
íntegra:  

Língua Portuguesa  
Última flor do Lácio, inculta e bela,  

És, a um tempo, esplendor e sepultura:  
Ouro nativo, que na ganga impura  

A bruta mina entre os cascalhos vela...  
 

Amo-te assim, desconhecida e obscura,  
Tuba de alto clangor, lira singela,  

Que tens o trom e o silvo da procela 
E o arrolo da saudade e da ternura!  

Amo o teu viço agreste e o teu aroma  
 

De virgens selvas e de oceano largo!  
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,  

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!”  
E em que Camões chorou, no exílio amargo,  

O gênio sem ventura e o amor sem brilho!  
(Olavo Bilac. Poesia. Rio de Janeiro, Agir, 1976, p, 86.) 
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resolver casos disciplinares que evidenciam desajustamentos; e realizar mobilização da 

influência da família e dos recursos da comunidade. Ao compor um ambiente educativo, o 

orientador educacional criava na escola e nas classes uma “atmosfera de solidariedade”, o que 

era muito importante, visto que a autora acreditava que “em educação conta mais o 

inconsciente que o consciente, o sentimento que a inteligência”, assim este ambiente de 

confiança, calor humano, estímulo, compreensão e outros fatores, seria o “melhor fator de 

profilaxia dos desajustamentos” (SCHMIDT, 1960a, p. 11). Destacamos o uso da palavra 

“profilaxia”, pois como percebemos em outros trechos, havia uma preocupação com os 

“desajustamentos escolares”, encarados como uma doença que precisava ser tratada e curada. 

Desta maneira, era papel do orientador educacional tratar os “casos-problemas” e encaminhar 

para outros especialistas os casos de condutas considerados mais graves.  

 A atuação junto ao estudante acontecia em diferentes momentos e por meio de 

diversas possibilidades: fichas, entrevistas, atividades extraclasses, aconselhamentos, 

palestras, trabalhos em grupos, acompanhamentos individuais de frequência e rendimento 

escolar, entre outros. No entanto, optamos por descrever melhor esses métodos no último 

tópico desse capítulo, no intuito de termos oportunidade de olhar mais profundamente seus 

aspectos. Loffredi afirma que o orientador tem um campo vasto de atuação, mas “sua tarefa 

deve basear-se no conhecimento profundo dos adolescentes” que estão sob seus cuidados e 

que deve “estar técnica e moralmente preparado para exercer eficientemente” (1960a, p. 7). 

Mas, o que seria mais importante: técnica ou moral? Os textos da CADES procuravam trazer 

informações, sugestões, comparações, teorias e exemplos da atuação do Serviço de 

Orientação Educacional. Loffredi, pontuou a importância de um orientador educacional estar 

preparado técnica e moralmente, no entanto, ao longo da leitura de outros textos, podemos 

perceber que a moral desses educadores foi fortemente enfatizada. 

 Sucupira (1961) em trabalho apresentado no III Simpósio de Orientação Educacional, 

também reafirmou a importância de os orientadores fazerem uma “reflexão crítica sôbre os 

fundamentos teóricos de sua técnica, sôbre os princípios e fins que inspiram sua atividade” 

para conseguir uma clareza de seus postulados e ideais. Caso isso não acontecesse, a OE 

“correria o risco de vegetar no empirismo rotineiro e, o que seria mais grave, perder de vista o 

sentido exato de seus fins e objetivos mais profundos” (SUCUPIRA, 1961, p. 5-6). No 

entanto, a ênfase dada por Sucupira nas questões teóricas da área, foi logo explicada por ele: o 

autor alegou que por não ser orientador educacional faltava-lhe competência para abordar 

outros aspectos especializados dessa função e assim faz uma explanação voltada para 

fundamentos teóricos, enfatizando a importância da educação para a sociedade e o 
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ajustamento social. O autor afirmou que o “principal objetivo do orientador é fazer despertar a 

consciência do adolescente o verdadeiro sentido das relações comunitárias” (SUCUPIRA, 

1961, p. 30), corroborando com outros autores ao conceder à OE uma função social e não só 

educativa. Desta feita, “cabe ao orientador desenvolver no adolescente o tipo de personalidade 

democrática, caracterizada por uma mentalidade aberta, pela disposição a cooperar, pela 

capacidade de defender seus pontos-de-vista aceitando críticas e respeitando as opiniões 

contrárias.” (SUCUPIRA, 1961, p. 32). Sucupira utiliza expressões típicas da época, que 

representavam o rompimento com o regime político do Estado Novo, ao utilizar palavras 

como “democrática”, “mentalidade aberta” e “pontos-de-vista”. 

 O orientador educacional devia personificar um protótipo: o ideal era uma pessoa que 

se preocupava com questões superiores e eternas, aquela que estava preocupada com questões 

espirituais. Ou seja, na visão desta autora, o orientador deveria ser uma pessoa cristã, que 

comunicava aos seus alunos o bom exemplo que deveria ser seguido, pois, a heresia de seu 

tempo era “a realização do homem sem Deus” (SCHMIDT, 1960a, p. 16-17). 

 Era esperado que o profissional da OE tivesse uma aparição do amor e da verdade: o 

prestígio do orientador educacional não vinha essencialmente de sua aparência física, saúde, 

simpatia, conhecimento e outros atributos. Ele deveria possuir o amor pelo adolescente 

refletido em sua relação de verdadeira amizade com os alunos, transmitindo-lhes segurança na 

relação. Para Brito (1960), o orientador “deve ser amigo do aluno, sem descambar para o 

excesso de uma proteção prejudicial”, “ser firme em sua atuação sem intimidar”, esclarecendo 

sem impor, aconselhando “sem obrigar ao aluno a fazer o que deseja, por mera imposição de 

autoridade” e “cooperar de maneira efetiva nas realizações dos alunos” (1960, p. 17-18).  

 Este conceito de relação humana, Schmidt disse, abertamente, trazer do Escotismo e 

dos movimentos da Juventude Estudantil Católica, pois segundo a autora, esses exemplos de 

agrupamentos juvenis possuíam uma indiscutível eficácia pedagógica. Além disso, a 

“intransigência que procede do amor à verdade é bem aceita pelo adolescente, sedento de 

justiça e de conhecimento de si próprio. Mais ainda. A verdade assegura a humildade, que é 

uma das virtudes necessárias aos chefes.” (SCHMIDT, 1960, p. 18). A União dos escoteiros 

do Brasil foi fundada em 04 de novembro de 1924, sendo ela “uma associação de âmbito 

nacional, de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, ambiental, 

beneficente e filantrópico, reconhecida de utilidade pública, que congrega todos quantos 

pratiquem o Escotismo no Brasil.” (ESCOTEIROS DO BRASIL, 2013, p. 16). Segundo os 

próprios representantes do Escotismo no Brasil, ele é  
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[...] um movimento educacional de jovens, sem vínculo a partidos políticos, 
voluntário, que conta com a colaboração de adultos, e valoriza a participação de 
pessoas de todas as origens sociais, etnias e credos, de acordo com seu Propósito, 
seus Princípios e o Método Escoteiro, concebidos pelo Fundador Baden-Powell e 
adotados pela União dos Escoteiros do Brasil. (ESCOTEIROS DO BRASIL, 2013, 
p. 12).  

  

 Robert Stephenson Smith Baden-Powell nasceu em Londres em 22 de fevereiro de 

1857 e atuou no exército inglês. Contando com sua experiência, escreveu um livro com a 

intenção de ensinar os jovens a viver em meio à natureza. Para testar a eficácia de sua ideias, 

o autor realizou um acampamento com um grupo de 21 jovens entre 29 de julho e 09 de 

agosto de 1907. O acampamento demonstrou sucesso e fez com que este ano fosse 

considerado como o surgimento do Escotismo. No Brasil, as ideias sobre o escotismo 

chegaram a partir da década de 1910 (OLIVEIRA, 2011).  

 Os princípios do escotismo estariam divididos: em deveres para com Deus, para com o 

próximo e para consigo mesmo. Assim, percebemos que, em linhas gerais, ele se aproxima 

com as ideias que Schmidt pregava ao destacar a importância da religião e do trabalho em 

conjunto (em contribuição com a sociedade) e a preocupação de estar ajustado nesse 

ambiente, tendo consciência do seu papel. Sobre a relação do escotismo e a escola, para Lima 

(2008) esse movimento pode ser definido como uma atividade “paraescolar”, sobre esse 

conceito, se refere à  

 
[...] Educação popular, fora da escola. Através do tempo, tal Educação informal ou 
popular obteve outra conotação, como a desenvolvida em períodos em que era de 
interesse do Estado educar a sociedade para que esta assimilasse os planos e as 
posições políticas vigentes em uma determinada época (PAIVA, 1996187). Ainda 
adquiriu o significado de atividades paralelas à escola, ou extra-escolares, com o 
objetivo de complementar a Educação formal dos estabelecimentos de ensino 
(THOMÉ, 2006188). Denominava-se extra-escolar porque era uma atividade que não 
mantinha vínculo com alguma instituição escolar. Encontrava-se à margem da 
escola, embora fornecesse alicerce educativo para a Educação formal e estivesse 
atrelada a qualquer outra instituição, como por exemplo, o escotismo, mencionado 
por Nilson Thomé (2006). As definições acima percebem “atividades paraescolares” 
ora, como paralelas às escolas, ora, como uma forma de complementação de 
aprendizado dos alunos fora do âmbito institucional de uma escola e ora, como a 
apropriação de uma cultura popular que poderia fazer parte dos ensinamentos do 
currículo escolar. (LIMA, 2008, p. 33-34, grifo nosso). 

 

                                                           
187 PAIVA, V. Perspectivas e dilemas na Educação popular. (S.I.: S.n), 1986. Conforme citação de Lima (2008). 
188 Thomé, Nilson. Movimento Escoteiro: Projeto educativo extra-escolar In: Revista Histedbr on-line, 
Campinas, no. 23, set. 2006, p. 171–194. 
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  Assim, além das ideias de o escotismo circularem em pensamentos educacionais, 

como por exemplo, os relacionados à Orientação Educacional, também poderiam se 

configurar numa atividade “paraescolar189”. 

 A Juventude Estudantil Católica (JEC) organizou-se a partir de 1935 no mesmo 

contexto de ações desenvolvidas pela Igreja Católica Brasileira, no qual os representantes do 

catolicismo procuravam disseminar as ideias da igreja num cenário, que devido a 

industrialização, ao capitalismo e às guerras, parecia estar cada vez mais distante dos 

interesses religiosos. Neste sentido, a JEC tinha a missão de levar o cristianismo para dentro 

das escolas e, assim sendo, não seria de se estranhar que a professora Schmidt tivesse 

conhecimento e fosse simpatizante da Juventude Estudantil Católica, pois esta seria outra 

tática para evangelizar os alunos das escolas secundárias. 

 Em outro texto, a autora afirmou que a função do orientador é de “conhecimentos, de 

amor, de integração”, pois seria o “amor que mais seguramente nos conduz à visão do drama 

humano, pois que é ele que mobiliza nossa sensibilidade e abre as portas à confidência” 

(SCHMIDT, 1958a, p. 29-30). Abrir as portas para a confidência daria acesso a outra função 

importante do orientador educacional: a de ouvir o aluno. Essa tarefa (também realizada pela 

Psicologia) ajudaria a despojar “as máscaras” e permitiria o orientador a descobrir os 

verdadeiros motivos dos comportamentos dos alunos. Assim, o amor serviria para um 

caminho mais profundo, que não era somente o acolher, mas pretendia abrir acessos aos 

comportamentos dos alunos e, consequentemente, permitir ajustamentos. Podemos dizer que 

o discurso de amor era uma estratégia que gerava proximidade entre o orientador educacional 

e o aluno/família/comunidade e procurava modificar condutas.   

 O orientador devia possuir maturidade afetiva: isto significava auxiliar o aluno 

adolescente a ter autonomia, apesar da vinculação afetiva estabelecida com o orientador 

educacional. O orientador não definia as decisões finais dos alunos, isso “cabe àquele que é 

orientado, ou seu responsável. É função do orientador auxiliar os alunos a reconhecerem suas 

possibilidades e limitações e não impor normas de ação” (CRISTINA, s/d, p. 6-7). Ele 

acolheria os alunos conforme as necessidades de cada momento, praticando princípios de 

higiene mental (conhecer suas limitações, cuidar da paz, ordem e felicidade da sua vida 

interior, ter espírito esportivo, ter diversões fora do ambiente de trabalho, lembrar dos motivos 

de sua dedicação aos jovens e ter serenidade), e assim, equilibrar a “busca de compensação, 

na afeição dos educandos, às frustrações, quer na vida privada, quer na vida profissional. Em 

                                                           
189 No último tópico deste capítulo veremos mais sobre as atividades “paraescolares” ou atividades extraclasses. 
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síntese, o de que mais necessitamos, no campo educacional, é do ‘técnico do coração’” 

(SCHMIDT, 1960a, p. 20). 

 O orientador educacional seria um autêntico líder: para a autora, líder não era quem se 

posicionava pelo prestígio do cargo ou somente um amante da promoção humana, em sua 

definição, líder era quem “deseja ardentemente ver essa promoção comunicada a outros, 

formando assim uma cadeia de transformações benéficas e significativas” e também tem a 

atitude de “estimular o educando a procurar soluções aos seus problemas, pois que para ele 

importa muito mais achar um método próprio pra o progresso do que mesmo a remoção das 

dificuldades” (SCHMIDT, 1960a, p. 22). Neste sentido, o orientador não entregava respostas 

aos alunos, mas estimulava a liberdade de criação dele para resolver seus próprios conflitos.  

 Na última Revista Escola Secundária publicada, a professora Maria Junqueira 

Schmidt, apresenta o artigo “O orientador e o problema da liderança”, com a descrição que o 

presente texto fazia parte de um livro seu que estava em preparo, denominado Orientação 

Educacional190. Em seu artigo, a autora trouxe o orientador educacional representado como 

um líder. Apesar de o termo líder aparecer timidamente em outros textos, é neste que ele toma 

maior forma e representatividade.  

 Ao contrário de seus outros textos, a autora fez pouca referência aos aspectos 

religiosos, trazendo uma abordagem mais específica sobre o orientador como líder e os tipos 

de liderança. Schmidt afirmou que, embora cada pessoa possua suas próprias características 

para desenvolver sua liderança, existiam algumas qualidades que seriam comuns entre os 

líderes. Ela elaborou uma longa lista desses requisitos, entre eles, podemos pontuar: 

sensibilidade para captar mensagens não verbais; equilíbrio emocional, alegria de viver, 

capacidade de envolver; poder de curar-se de suas agressividades e negativismos; pessoa 

realizada que vive num mundo de luminosa felicidade; ama seus semelhantes; reconhece o 

esforço; trata todos com serenidade; possui competência profissional; conhece o 

comportamento humano possui empatia; entende, ajuda e estimula; possui um programa 

dinâmico; aproveita toda forma de liderança; não deixa forças inutilizadas; evita a frustração; 

se faz acatado por suas qualidades; acolhe iniciativas; encontra solução rápida; possui sentido 

alto de ética; tem capacidade de autocrítica, entre outros (SCHMIDT, s/d. b, p. 23-24). A 

relação de qualidades que seriam comuns a todos os líderes, já era um indício de seletividade, 

pois para preencher todos esses requisitos não era qualquer pessoa que se enquadrava no 

perfil de liderança descrito por Schmidt.  

                                                           
190 Livro publicado pela Editora Agir, em parceria com a professora Maria de Lourdes de Souza Pereira, e que 
teve várias edições.  
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 Para além dos atributos, a autora ainda contemplava três formas de liderança: a 

autocrática, a democrática e a “laissez-faire”. A primeira forma seria indicada somente em 

casos de emergência (com determinadas pessoas, quando o ambiente estivesse anárquico ou 

em situações de treinamento), com o cuidado de não deformar o sistema para a ditadura e a 

tirania; a segunda forma possibilita que o liderado trabalhe com o líder, que o interesse do 

grupo influencie nas decisões do chefe191, cuidando para que as minorias não sejam 

esmagadas pela maioria; e por fim na terceira forma o líder solta as rédeas, informando sem 

intervir na ação do grupo. Dentre os três, qual método utilizar? Para a autora, um verdadeiro 

líder sabia utilizar os três métodos dependendo da situação e das pessoas envolvidas. O 

orientador educacional devia analisar as suas motivações ao tender mais para um tipo de 

liderança. Schmidt escreveu uma série de perguntas que deveriam ser feitas a si mesmos para 

refletir em suas escolhas: “Não confio na capacidade de ninguém? [...] Ou desejo diminuir as 

minhas responsabilidades dividindo-as com os outros? [...] Não confio no meu critério? Sou 

fraco e instável?” (SCHMIDT, s/d. b, p. 26). Estas seriam algumas perguntas que refletiam 

aspectos negativos da escolha do modelo de liderança, pois o orientador não estaria pautado 

na certeza de sua decisão.  

 Relativo ao termo líder, este vem sendo usado na língua inglesa há aproximadamente 

duzentos anos, no entanto, a preocupação com a liderança é muito antiga. Bergamini (1994) 

afirma que 
 
Cronologicamente, a seqüência histórica do estudo da liderança mostra várias 
etapas. A teoria dos traços originou-se de pesquisas disponíveis a respeito de 
liderança dentro dos períodos compreendidos entre 1904-1948. Uma revisão dessas 
pesquisas conseguiu isolar cerca de 34 traços de personalidade considerados como 
típicos de bons líderes. O enfoque dos estilos de liderança aparece logo no início da 
década de 50. Nesse momento, um grande esforço de pesquisa foi mobilizado 
buscando saber como o bom líder deve agir. Essa segunda etapa da história da 
liderança inicia-se no pós-guerra, especialmente nos Estados Unidos. Nesse 
momento foram criados inúmeros instrumentos de análise do comportamento em 
liderança, representados principalmente pelos questionários. (BERGAMINI, 1994, 
p. 104).  

 

 As discussões sobre traços de lideranças, personalidades e modelos de bons líderes 

que aconteceu durante a primeira metade do século XX também alcançaram as escolas. Assim 

como os modelos de bons líderes afloram no período pós-guerra, os modelos de bons 

orientadores foram traçados por diversos autores da CADES e Schmidt (s/d. b) utiliza o termo 

líder para fazer essa relação. Entendemos que a utilização de termos demarca um momento e 

                                                           
191 Schmidt apresenta os termos líder e chefe como sendo sinônimos.  
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contexto, no qual a linguagem dos autores pode expressar suas opiniões, vivências, leituras e 

podem, igualmente, ser influenciados pelas discussões que circulam ao seu redor. 

 O orientador educacional devia possuir alto sentido da ética profissional: bom 

relacionamento com todas as pessoas da escola, entendimento e respeito às decisões 

familiares, discrição, prudência e sigilo eram algumas das qualidades e princípios que 

deveriam ser fundamentais na orientação. A importância do sigilo profissional foi citada em 

outros textos, como no caso de Saltiel, ao afirmar que esse sigilo “não deve ser quebrado em 

hipótese nenhuma. O aluno tem seus conflitos, seus problemas, e precisa encontrar no 

orientador uma pessoa que saiba ouvir, que seja discreta e possa aconselhá-lo com serenidade 

e simpatia” (SALTIEL, 1960, p. 39). Marques (1960b) chamou isso de idoneidade, ele 

orientou a tomar cuidado com as conversas nas salas dos professores e afirma que certas 

informações são tão sigilosas que talvez nem convenha registrá-las em fichários.  

 O orientador educacional tinha uma relação em vários aspectos com o trabalho do 

psicólogo (na França, como vimos no capítulo anterior, ele poderia, inclusive, ser chamado de 

Psicólogo Escolar) e, neste sentido, ele também possuía posturas parecidas como, por 

exemplo, a necessidade de manter sigilo sobre os casos atendidos. Podemos afirmar essa 

relação, ao analisar um texto que nos relata alguns momentos da discussão sobre o Código de 

Ética dos Psicólogos Brasileiros. Um anteprojeto do Código de Ética Profissional foi 

elaborado por meio das discussões realizadas pela Associação Brasileira de Psicólogos e, 

segundo Amendola (2014), foi proposto originalmente por Oswaldo de Barros Santos. 

Lembramos que Oswaldo de Barros Santos foi um dos nomes que publicou sobre a 

Orientação Educacional e Profissional e suas ideias circulavam em diferentes espaços, assim, 

muito do que idealizava para a profissão de psicólogo poderia ser projetada em menor ou 

maior proporção para a função de orientador educacional, como o sigilo. Sobre essa 

elaboração, Weil (1967) registrou que 

  
Cópias do referido anteprojeto foram distribuídas à Sociedade de Psicologia do Rio 
Grande do Sul, à Sociedade Mineira de Psicologia e a diversos serviços de aplicação 
da Psicologia, e Faculdades de Filosofia. Em seguida, foi o anteprojeto submetido a 
uma ampla discussão que teve lugar em Ribeirão Preto, em julho de 1964, quando 
da realização de uma assembleia geral da ABP, por ocasião da XVI Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em consequência, numerosas 
sugestões foram feitas, ou enviadas por escrito, e para estudar a conveniência ou não 
da inclusão das alterações propostas, foi nomeada uma comissão integrada pelos 
profs. Drs. Arrigo L. Angelini, Pedro Parafita de Bessa, Arthur M. Saldanha, Dante 
M. Leite, Pé. Antonius Benko, Enzo Azzi e Prof. Osvaldo de Barros Santos. Por 
dificuldades diversas, inerentes a uma Comissão, cujos componentes se 
encontravam em pontos diferentes do país, não houve oportunidade de um trabalho 
em conjunto. No entanto, isoladamente, cada membro dessa Comissão, que havia 
recebido cópia de todo o material resultante da Assembleia Geral realizada em 
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Ribeirão Preto, examinou o referido material à luz do anteprojeto original. Em julho 
de 1965, na Assembleia Geral de ABP, realizada em Belo Horizonte, por ocasião da 
XVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, voltou-se 
a discutir o novo anteprojeto, cujos pontos principais foram apresentados e 
aprovados nessa Assembleia Geral da Associação Brasileira de Psicólogos pelos 
relatores da Comissão anteriormente indicada em Ribeirão Preto — Drs. Pedro 
Parafita de Bessa e Arthur M. Saldanha que também cuidaram da redação final do 
novo anteprojeto. Ampla divulgação desse anteprojeto foi feita pela A. B. P. entre 
seus associados. Finalmente, na Assembleia Geral da A. B. P. realizada em 
Blumenau, por ocasião da XVIII Reunião Anual da S. B. P. C. aos 12 dias do mês de 
julho de 1966 o novo anteprojeto foi unanimemente considerado O CÓDIGO DE 
ÉTICA DOS PSICÓLOGOS BRASILEIROS e decidiu-se recomendar a adoção do 
mesmo por todos quantos se dedicam profissionalmente à Psicologia em nosso meio. 
(WEIL, 1967, p. 258-259).    
                                                                                                                                                 

Registramos essa citação para demonstrar como os autores da CADES participavam 

em diferentes espaços. Além do professor Oswaldo de Barros Santos, encontramos 

professores como Pedro Parafita Bessa, o padre Antonius Benko e Enzo Azzi participando de 

uma comissão que discutia o Código de Ética dos Psicólogos Brasileiros. Esses autores 

estavam presentes nas publicações da CADES sobre a Orientação Educacional e circulavam 

em outros grupos de discussões, que iam além das sobre a Educação. Essa circulação 

influenciou para trazer ainda mais elementos da Psicologia para os textos sobre a OE, visto 

que as discussões sobre o estabelecimento de condutas profissionais de ambas as áreas 

estavam sendo delimitadas quase que simultaneamente em encontros, simpósios, congressos e 

comissões. 

 Em texto elaborado pela chamada Primeira Comissão do II Simpósio de Orientação 

Educacional, encontramos um “Projeto para o código de ética dos orientadores educacionais”. 

O documento definia como 

 
Deveres gerais 
1. Exercer suas funções com zêlo e honestidade colocando-se a serviço do educando 
e do bem comum da sociedade, sem permitir que prevaleça qualquer interêsse 
particular ou de classe. 
2. Zelar pelo respeito às prerrogativas de suas funções e respeitar as de outrem, 
especialmente dos demais integrantes da equipe de educadores que atuam na escola. 
3. Dar exemplo, no exercício de suas funções, de cumprimento à lei, abstendo-se da 
prática de qualquer ato que envolva a sua violação, tanto ostensiva como disfarçada. 
4. Observar fielmente o sigilo profissional, quer nos contatos pessoais, quer na 
guarda de informes nos prontuários do Serviço de Orientação. 
5. Nunca se pronunciar decisivamente a respeito de um caso sem que todos os dados 
essenciais tenham sido recolhidos. 
 
Deveres para com o educando 
6. Respeitar no educando a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa humana, 
dando-lhe exemplo de bondade, justiça e amor à verdade. 
7. Efetuar o aconselhamento, diretivo ou não, respeitando sempre a auto-
determinação do educando ou de quem responde por êle. 
8. Desenvolver e aplicar ao máximo os seus esforços e recursos a serviço do 
educando. 
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Deveres para com a escola e a família 
9. Executar seu programa de trabalho dentro dos princípios ou da estrutura própria 
da escola em que atua. 
10. Contribuir para a harmonia das suas relações de trabalho com a Direção e os 
outros setores da escola. 
11. Respeitar os direitos da família na boa formação do educando. 
12. Empenhar-se por uma crescente aproximação entre o lar e a escola, bem como 
pela perfeita harmonia de suas relações. 
 
Deveres para com os colegas 
13. Tratar os colegas com urbanidade e respeito, independentemente de opinião, 
posição ou crença. 
14. Evitar discussões que possam gerar desprestígio próprio ou de outro educador. 
15. Abster-se de competir, no exercício de suas atividades, usando de meios 
incompatíveis com a dignidade profissional. 
16. Nunca oferecer o seu nome para cumprimento de exigências legais sem que 
exerça efetivamente as funções decorrentes do compromisso assumido. (CRISTINA, 
s/d, 13-15)192. 

 
 
 A proposta de um código de ética para o exercício da função de orientador educacional 

vinha ao encontro das definições vistas em outros autores. Podemos observar uma relação 

entre o trabalho do orientador e seu compromisso com a sociedade em geral. Seu trabalho iria 

além da escola, pois ele zelava pelo “bem comum da sociedade”.  

 Tizzott Filho afirma que, para Comte, “o espírito não era destinado a reinar, mas a 

servir à sociedade; não deveria através da personalidade procurar impor-se acima de todos, 

mas buscar a sociabilidade em prol do bem comum.” (TIZZOT FILHO, 2017, p. 85). Tais 

ideias são provenientes do Positivismo, “que surge ao final do século XVIII, inicialmente 

como uma crítica da burguesia antiabsolutista, acaba, no século XIX se transformando em 

uma ideologia conservadora que se identificava com a ordem industrial burguesa” (SVIECH, 

2021, p. 23). É interessante pontuar que desde o final do Império no Brasil, os filhos das 

classes abastadas, que realizavam seus estudos na Europa, e traziam (ainda que 

superficialmente, devido ao curto tempo de estudo) ideias positivistas para o Brasil, ou ainda 

intelectuais autodidatas que realizavam suas próprias leituras sobre esse pensamento 

(OLIVEIRA, 2010). Entre 1989 e 1930 aconteceu a “Era do Ouro” do positivismo no Brasil, 

na qual a “filosofia brasileira” e a política educacional trazem elementos dessa corrente para 

nosso país (OLIVEIRA, 2010). Destacamos a influência do positivismo em disciplinas como 

História, que pela perspectiva de uma narrativa indiscutível e linear, apresentava fatos e 

heróis, silenciando ou amenizando conflitos e induzindo o pensamento do bem comum. 

Acreditamos que os ecos do positivismo estavam, em determinados momentos, no 

                                                           
192 O mesmo texto foi publicado no documentário do II Simpósio de Orientação Educacional (BRASIL, CADES, 
1960a, p. 53-54). 
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pensamento da OE, ao enfatizar a importância do ajustamento para o “bem comum”, pois, 

neste mesmo período, tanto a Escola Nova, quanto a concepção positivista influenciaram, por 

exemplo, a LDB de 1961. 

 Ainda sobre a relevância de contribuir com o coletivo, a título de amostragem, vemos 

o discurso de solenidade da instalação de um Serviço de Seleção de Orientação Profissional 

de 1950, nele, afirmou-se que  
 
Somente o homem que escolheu a sua profissão de acordo com as suas aptidões, 
tendências e interesses pode ser verdadeiramente feliz, eficiente e útil à coletividade. 
(...) Quem exerce uma profissão em desacordo com o seu tipo de personalidade é 
sempre mais ou menos desajustado e ineficiente. Quanto mais desajustado, menos 
eficiente, e quanto menos eficiente, mais desajustado – forma-se, assim, um círculo 
vicioso que conduz numerosas vezes à infelicidade profunda e à neurose. (...) O 
indivíduo bem ajustado à sua profissão é sempre o que mais produz. 
(DISCURSOS..., 1950, p. 327193 apud CARVALHO et al., 2013, p. 14). 
 
 

 Um orientador ajustado em sua profissão seria aquele que iria contribuir para o “bem 

comum” sendo “útil à coletividade”. Continuando a análise do “Projeto para o código de ética 

dos orientadores educacionais”, citamos que outra possível comparação da necessidade do 

sigilo do orientador educacional estava relacionada ao sigilo religioso. Quando falamos de 

sigilo religioso associamos a confissão de “pecados”. Depois de Jesus Cristo, o pecador 

passou a confessar suas falhas para o ministro religioso, como, por exemplo, os apóstolos. No 

século XVI194, a Igreja Católica Romana estipulou o segredo absoluto da confissão, que não 

poderia ser violado pelos párocos, surgindo um novo conceito de sigilo profissional 

(AZEVEDO, 2015, p. 31).  Por este viés, podemos conjecturar uma analogia entre a confissão 

católica e o atendimento dos orientadores educacionais, na qual o pecador/aluno adentra ao 

confessionário/sala da orientação para relatar seus erros para o padre/orientador educacional. 

Em ambos os casos, o ouvinte recebe as informações e procura orientar o confessor para que 

ele altere os rumos de sua vida, tomando a direção considerada correta para ser um cidadão do 

céu/da pátria que cumpre com suas obrigações. Em alguns casos, sendo cobrado por meio de 

uma penitência/repreensão e em outros sendo encaminhado para outros profissionais que 

poderiam lhe ajudar a superar os problemas religiosos/educacionais. Padres e orientadores 

possuíam a missão de ouvir essas histórias e manter o sigilo delas. Afinal, sem sigilo não 

haveria confiabilidade para uma confissão. Os alunos sentiriam segurança em falar sobre seus 

                                                           
193 Discursos da solenidade de instalação do Serviço de Seleção de Orientação Profissional. Revista de Ensino, 
VIII (194), 1950, p. 325-340. 
194 Durante o Concílio de Trento II realizado pela Igreja Católica Romana entre 1545 e 1563. 
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problemas e desajustes se acreditassem que podiam falar para uma pessoa que não espalharia 

sua intimidade para outros.  

 Sobre os critérios de um bom orientador educacional, Schmidt realizou um apanhado 

de sua concepção ao definir que  
 

O Orientador deve constituir para o adolescente o espetáculo de um autêntico 
educador, transmissor de uma cultura, promotor de equilíbrio, encarnação 
empolgante de princípios de ação que possam edificar paralelamente ao mundo dos 
conhecimentos, um outro mundo, superior, o mundo dos valores que vão determinar  
suas opiniões e modelar seus sentimentos, instituindo assim  motivação consciente 
para um comportamento que aspire, em estado de paroxismo, à plenitude de 
utilização, em todos os planos, dos recursos de sua personalidade. 
São essas as promoções capazes de levar as gerações vindouras a viver dignamente a 
mais bela das aventuras - A AVENTURA HUMANA. (SCHMIDT, 1960a, p. 26-
27). 

  

 A concepção romantizada de um profissional praticamente perfeito em seus aspectos 

morais, técnicos e pessoais não era um discurso somente da professora Schmidt. A professora 

Maria de Lourdes Sousa Pereira também fez uma lista das qualidades que um orientador 

educacional deveria possuir. Em conferência pronunciada no Curso de Orientação 

Educacional do Colégio do Ar, pela rádio Ministério da Educação e Cultura, Pereira define 

que para ser um orientador propriamente dito: 

 
Primeiramente, impõe-se a necessidade de uma concepção de vida, não teórica, 
abstrata, mas que seja na verdade a razão de ser de sua vida. Uma filosofia que dê 
um sentido a seus atos, que traga em si a fôrça necessária para o dirigir para seu fim 
e superar os obstáculos que, a cada momento, surgem. 
É evidente que quem não deu um sentido à sua vida, quem não tem rumos definidos, 
jamais poderá dar conscientemente aos outros uma diretriz firme e segura. 
Em seguida deve o orientador educacional estar imbuído da compreensão do 
problema que tem diante de si, de uma fôrça que o impulsione para o desempenho 
de seu trabalho. Deve ter, em resumo, o que poderíamos chamar "a mística do 
orientador", "um élan" que o faça entender que tem a seu cargo um ser que é alguma 
coisa e que poderá ser mais; um ser que exige o seu serviço neste crescimento e a 
quem não apenas deve dar alguma coisa, mas dar-se. 
Mística que o faça prever a sua obra e amar sua realização. 
Está preparado para esta missão o orientador que vive sua filosofia e tem a mística 
capaz de o impulsionar, com amor, no desempenho de suas funções, que 
compreende a nobreza de seu trabalho e não vai além dos limites que lhe são 
impostos pelo respeito à pessoa de quem êle orienta, enfim o orientador que oferece 
ao orientando auxílio esclarecido para o· árduo trabalho de autorealização. 
(PEREIRA, 1960, p. 15-16). 

 

 Definitivamente, o cargo de orientador educacional não estava destinado a simples 

mortais, homens e mulheres humanamente falhos e com seus complexos interiores. Ironias à 

parte, percebemos a necessidade dos autores de reafirmar as altas capacidades desses 

profissionais. Pessoas com suas questões pessoais bem resolvidas, com sentido de vida 
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definidos (de preferência religiosamente cristãos) e que fossem capazes de conduzir os alunos 

ao trabalho árduo de sua autorealização.  

 Conforme Souza Lima, o orientador educacional deveria possuir simpatia, sabedoria e 

honestidade, uma “partida daqueles três ‘S’ que atribuíam à doutora da Igreja, Teresa d’Ávila: 

simpática, sábia e santa” (SOUZA LIMA, 1959a, p. 26). Para Schmidt o orientador “deve ser 

intransigente em relação à honestidade. A lealdade é a base da sã consciência e a suprema 

recompensa do esforço, a forjadora única de felicidade” (SCHMIDT, 1961b, p. 28), e neste 

ponto de vista, as qualidades exigidas de um orientador educacional eram inegociáveis. A 

comparação de um orientador educacional com uma figura santa da Igreja Católica não é 

descomprometida de um discurso. Essa proposta de encontro com o incentivo de que o 

orientador educacional tivesse uma vida de devoção, ao ponto de a autora acreditar que a 

“vida do Orientador quase não lhe pertence”, se ele fosse um bom professor de uma 

disciplina, deveria “se sacrificar” e tornar-se orientador educacional, pois a OE demandaria 

essa preferência por professores com qualidades especiais. Otão fez referência ao primeiro 

Caderno de Orientação Educacional escrito por Maria Junqueira Schmidt195, ao elencar as 

qualidades necessárias de um orientador educacional, além de ressaltar que o orientador 

educacional precisava ter uma base cultural muito ampla, experiência no magistério, trato 

com problemas educacionais, ser os melhores professores, mais brilhantes, acatados, 

personalidade equilibrada e conduta irrepreensível. 

 O padre Geraldo Servo afirmava que o orientador educacional deveria ser um 

professor ou alguém que já lecionou, ou seja, que já tivesse contato com a experiência 

pedagógica (SERVO, 1961, p. 23). Assim como outros autores, Souza Lima acreditada que a 

função de orientador não deveria ser imposta num estabelecimento escolar, ele precisava 

conquistar seu “terreno passo a passo, palmo a palmo, com calma, porém sem 

desfalecimento” (SOUZA LIMA, 1959a, p. 26). Apesar de não ser alguém imposto, quando 

lhe sobreviesse dificuldades, ele precisava encontrar seus meios de superá-las, assim aceito ou 

não dentro da escola, precisava conquistar seu território. Entendemos que nos lances 

                                                           
195 O trecho citado foi: “O orientador deve personificar um ideal – deve ser como uma aparição de amor e da 
verdade – deve possuir maturidade afetiva – deve ser compreensivo – deve ser um autêntico líder – e finalmente, 
deve possuir um alto sentido de ética profissional” (SCHMIDT, 1960a apud OTÃO, 1958, p. 38). Aqui 
percebemos a circulação do texto de Schmidt entre outro autor da CADES. É relevante notar a importância que 
Otão dá para a autora, ele afirma que se não resultasse numa escrita longa, o trabalho do primeiro COE 
mereceria um comentário e chama Schmidt de “ilustre educadora patrícia”. Parece-nos o reconhecimento da 
autora por um dos autores que fazia parte do seu círculo de pensamento, visto que Otão também era um dos 
professores católicos que falavam em nome da Orientação Educacional. Era comum os autores citarem seus 
colegas, em seus textos, de forma elogiosa.  
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realizados no cotidiano, o orientador avançaria na tarefa de remover e aliviar os fardos 

alheios. Ao menos, essa era a intenção e motivação representada nas publicações da CADES.  

 As exigências projetadas nos orientadores educacionais já eram esperadas dos 

professores da escola secundária, segundo Braghini 

 
O professor do ensino secundário deveria ser um indivíduo com características 
específicas, que somadas, gerariam um superprofissional, que primasse por 
qualidades excepcionais: excelente caráter, personalidade forte, porém suave e 
distinta para com os jovens; um elemento culto que dominasse os conhecimentos 
gerais de sua especialidade; sólido na postura, fluente, agradável da voz, com 
espírito ardoroso, sendo amável sem ser fraco, rigoroso sem ser ditador, bondoso 
sem ser paternalista; um missionário, um guia, um elemento que dominasse técnicas 
pedagógicas que fossem além da simples oratória. Um bom professor deveria 
possuir essas qualidades como “aptidões”, como qualidades que poderiam ser 
desenvolvidas com o tempo e a prática. (BRAGHINI, 2005, p. 100). 

 

 Desta forma, essas expectativas projetadas não configuravam em uma novidade, pois 

havia uma ideia corrente de missão e sacerdócio dos professores, no qual esses profissionais 

deveriam demonstrar qualidades pessoais, além de suas técnicas pedagógicas, o que foi 

estendido, também, aos orientadores educacionais. 

 A I Jornada de Diretores de Porto Alegre foi um evento ocorrido em 1957 que trouxe 

discussões sobre a Orientação Educacional no Brasil. Sobre essa Jornada podemos observar 

certo destaque no Jornal do Dia, de Porto Alegre, quando o periódico noticiou o 

planejamento, os professores convidados, o anúncio do evento um dia antes e o discurso do 

ato inaugural. Conforme notícia publicada no jornal, a Jornada atenderia diretores do Ensino 

Secundário do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Após diversas reuniões (uma delas 

registrada e publicada no jornal, como vemos abaixo), os responsáveis redigiram um 

anteprojeto contemplando os seguintes assuntos: 1) A escola secundária brasileira e as 

necessidades atuais da juventude; 2) A Orientação Educacional na escola secundária; 3) 

Relações da escola secundária com a comunidade; e 4) A vida escolar: relações humanas; 

coordenação das diferentes atividades da escola secundária, no sentido da educação integral. 

A proposta era dividir os participantes em grupos de trabalho, os quais, após discutirem sobre 

o tema levariam suas conclusões para a plenária. Todos os interessados deveriam enviar 

cartas, telegramas, fonogramas ou irem pessoalmente à Inspetoria Seccional da capital 

gaúcha, na Rua Andrade Neves, 155, 3º andar, no expediente diário das 13h às 15h30 ou aos 

sábados das 09h às 11h, endereçado à inspetora Ana Irís Amaral, indicando os assuntos dos 

grupos de trabalho que gostaria de participar (JORNAL DO DIA, 1957, p. 8). 
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FIGURA 18 – REUNIÃO PREPARATÓRIA DA I JORNADA DE DIRETORES DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA EM PORTO ALEGRE. 

  
Fonte: JORNAL DO DIA. Organizado o temário da I Jornada de Diretores de Escolas 

Secundárias196. Porto Alegre, 22 de agosto de 1957, p. 8, c. 4-7. Acervo: Biblioteca 
Nacional. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/098230/29516  

 

 A foto “colhida” e posada para o jornal nos mostra cinco profissionais envolvidos na 

organização e discussão dos temas da I Jornada de Diretores de Escolas Secundárias em Porto 

Alegre. Ao que indicava o periódico, o encontro dos diretores do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina possuiria quatro temas de discussões. Vemos um destaque para os debates referentes 

à Orientação Educacional, mostrando que o conhecimento da mesma era de importância para 

o trabalho dos diretores escolares, como veremos no próximo tópico. As análises e trabalhos 

realizados nessa jornada não se encerraram nas discussões da capital gaúcha, elas circularam 

entre diretores e orientadores de outras partes do Brasil, visto que, contribuições como a de 

Ribeiro (1960), foram publicadas nos periódicos da CADES. Assim, pontuamos o 

                                                           
196 A fotografia do jornal trazia a seguinte legenda: “Na Inspetoria Seccional do Ensino Secundário de Porto 
Alegre vêem realizando as reuniões preparatórias à I Jornada de Estudos para Diretores de Escolas Secundárias 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em uma dessas oportunidades foi colhida a foto acima, onde aparecem, 
sentados, da esquerda para a direita: Ana Irís Amaral, Coordenadora da I Jornada de Estudos; Golástica 
Comparsi, Inspetora Seccional; Inspetor do Ensino Secundário, dr. Ricardo Bonapace de Medeiros; de pé, na 
mesma ordem, dr. Vinícius Chagas de Carvalho, Inspetor do Ensino Secundário e Astrogildo Fernandes, 
Presidente do Sindicato dos Professores” (JORNAL DO DIA, 1957, p. 8). Lembramos que a professora Ana Iris 
Amaral foi uma das colaboradoras do texto publicado no Caderno de Orientação Educacional número 15. 
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envolvimento dos diretores nos assuntos concernentes à OE, bem como suas ideias 

contribuíram para construir uma representação da OE na Escola Secundária do período. 

 Ribeiro (1960) em conferência pronunciada nessa I Jornada de Diretores de Porto 

Alegre, trouxe qual seria a formação ideal, bem como uma relação de nove atribuições do 

orientador educacional. Segundo a autora, este profissional: 
 
[...] Deverá ser um especialista em orientação educacional de adolescentes, com 
capacidade para interpretar comportamentos e proporcionar terapêutica requerida. 
Deverá ter conhecimento das técnicas de orientação, aplicação de testes psicológicos 
e práticas de sua interpretação. Enquanto não houver cursos oficiais de formação 
pós-universitária de Orientação Educacional o cargo de Orientador deverá ser 
preenchido pelos formados em Pedagogia ou Filosofia com curso de especialização. 
A nomeação dependerá da aprovação do Conselho Técnico. 
2 - Atribuições: 
a) - Distribuir e guiar as atividades dos professôres-conselheiros; 
b) - Indicar ao Diretor os professôres que poderão exercer o aconselhamento; 
e) - Estudar com o professor-conselheiro os problemas dos seus orientadores; 
d) - Fazer estudos das causas de desajustamentos coletivos; 
e) - Estudar os casos-problemas e fazer a psicoterapia necessária; 
f) - Sugerir à Direção medidas administrativas que possam beneficiar a orientação 
educacional; 
g) - Sugerir ao Conselho Técnico atividades educacionais; 
h) - Fazer pesquisas de ordem educacional ou psicoterapêuticas; 
i) - Enviar ao Conselho Técnico um relatório mensal das atividades de orientação e 
resultados de pesquisas realizadas. (RIBEIRO, 1960, p. 10-12). 

 

 Para entendermos melhor essa relação da OE e da Pedagogia, vejamos as análises de 

Somacal (2010) sobre o terceiro marco legal do curso de graduação em Pedagogia ao citar o 

Parecer Conselho Federal de Educação n. 252/69197. A autora descreveu a base comum do 

currículo do curso de Pedagogia (Sociologia geral, Filosofia da educação, História da 

educação, Psicologia da educação e Didática) e pontua a Orientação Educacional como uma 

habilitação. Para a autora 

 

O Parecer recebeu inúmeras críticas com relação ao seu conteúdo, este considerado 
com cunho tecnicista, voltado para uma lógica essencialmente mercadológica, onde 
propõem a fragmentação do trabalho. No curso de Pedagogia crescia a ideia de que o 
técnico em educação deveria ser considerado um profissional indispensável à 
educação, vista esta como fator de desenvolvimento. Mostra-se claramente a 
insatisfação por parte de vários educadores, a esta nova regulamentação. Com a 
intenção de fixar uma estrutura curricular, onde propunha definir mais precisamente 
a formação e atuação profissional do Pedagogo, acabou gerando problemas de outras 
ordens, tais como, a insatisfação com a divisão das tarefas escolares, esta baseada no 
modelo tecnicista, separando os docentes e especialistas. (SOMACAL, 2010, p. 53-
54). 

                                                           
197 Somacal (2010) descreve alguns marcos legais do curso de Pedagogia: a criação e institucionalização do 
curso de graduação em Pedagogia – Decreto-Lei n. 1190 (1939), segundo marco legal do curso de graduação em 
Pedagogia – Parecer Conselho Federal de Educação n. 251 (1962), terceiro marco legal do curso de graduação 
em Pedagogia – Parecer Conselho Federal de Educação n. 252 (1969) e quarto marco legal do curso de 
graduação em Pedagogia – Diretrizes Curriculares Nacionais (2006). 
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 Assim como o pedagogo, o orientador educacional podia fazer parte desse corpo de 

especialista na área educacional. Neste cenário, muitas expectativas projetadas para o 

pedagogo eram refletidas na função do orientador educacional, pois a OE era uma habilitação 

inserida na formação do curso de Pedagogia. 

 Ribeiro, ao contrário de outros autores, não se detém nas qualidades pessoais do 

orientador educacional. Ela elaborou uma relação mais descritiva das atividades teóricas e 

práticas que deveriam ser desenvolvidas dentro da escola, reforçando a importância do 

trabalho em conjunto com outros profissionais da escola (diretor, professores, professores-

conselheiros), sugerindo ações, estudos e enfatizando os casos-problemas e desajustamentos 

que precisavam de intervenção. Parece-nos que a descrição foi mais técnica do que as 

realizadas por Brito (1960), Pereira (1960) e Schmidt (1960a). Apesar de enfatizar o preparo 

técnico necessário e a importância do estágio supervisionado na área, Schmidt (1960a) 

defendeu que os “dons naturais e as virtudes da personalidade” eram decisivos na escolha do 

orientador educacional. Soma-se ainda o fato de ser um professor bem aceito pelas turmas e 

“simpático” ao corpo administrativo. Ou seja, seu conhecimento técnico deveria ser 

complementado por suas qualidades morais e sua capacidade de socialização com as pessoas 

da escola. 

  Marques também fala sobre a relação entre teoria e prática na escolha198 dos 

orientadores educacionais. Para o autor, muitas vezes a questão da personalidade e da técnica 

do orientador são colocadas em termos de competição, ao pensar que “'Quem já tem aquela 

tendência não precisa de técnica'. Vice-versa, há o oposto: 'ter jeito não significa nada'” 

(MARQUES, 1960b, p. 32). Para ele, não era uma questão de competição, mas de 

complementação e integração. Segundo o autor, os atributos da personalidade do orientador 

educacional estariam pautados em três fatores: maturidade, idealismo e idoneidade. Como 

maturidade ele cita não ser uma questão de idade, mas de como a “capacidade de integração 

em um grupo e a capacidade de para ele contribuir, dar-lhe alguma coisa” já que o contrário 

mostraria a personalidade de uma pessoa imatura e egocêntrica. Para melhor exemplificar a 

maturidade, Marques recorre aos estudos de Gordon Allport199 citando três traços de 

maturidade (1º capacidade de ter interesses variados; 2º capacidade de objetivar-se, de aceitar-
                                                           
198 Para Souza Lima et al., quando o diretor escolhe o orientador educacional garantia o clima de confiança 
favorável. Os autores ainda ressaltam que em colégios públicos estavam estudando as possibilidades de medidas 
que favoreceriam a escolha de um orientador “à altura da missão” (SOUZA LIMA, s/d, p. 6). 
199 Como já mencionado, o padre Benkö também cita o psicólogo estadunidense Gordon Allport (1897-1967) ao 
falar sobre as noções de personalidade (BENKÖ, 1960b, p. 8). Ver mais no tópico “A FÉ E A RAZÃO: 
discussões sobre a religião e a psicologia”. 
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se, esportivamente; e 3º ter uma filosofia de vida – como religioso, Marques complementa o 

fato de existir uma teologia de vida). Com relação ao preparo técnico, reforça a importância 

da legislação vigente e enfatiza a Portaria 105 sobre o estágio. Também comenta sobre a 

possibilidade de o orientador passar pela experiência passiva (realizar testes ou entrevistas 

que futuramente aplicaria aos seus alunos). Vejamos um quadro de Arthur J. Jones que 

Marques (1960b) reproduz em seu texto para demonstrar quais seriam as características 

pessoais dos orientadores educacionais, aprovadas por autores da época: 

 

TABELA 3 – CARACTERES PESSOAIS DO ORIENTADOR EDUCACIONAL 
CONFORME ARTHUR J. JONES 

Caracteres pessoais Bailey Cox Jones Rose-
crance 

Sturte- 
Vant 

Corresp. 

Correto (Fairness) x X    2 
Sinceridade x X x  X 4 
“Personalidades”  X x  X 3 
Bom caráter e filosofia sadia x X x x X 5 
Bom senso  X x   2 
Saúde x X x   3 
Estabilidade emocional x X x x X 5 
Acessibilidade, amizade x X x x X 5 
Habilidade para tratar com os homens  X x x X 4 
Compr. e simp. pª c/ jovens x X x x X 5 
Interesse para com os outros  X x   2 
Comp. de pess. difer. de si mesmo  X    1 
Flexibilidade e adaptabilidade  X   X 2 
Inteligência e vivacidade intelectual   X x x X 4 
Cultura social x X x  X 4 
Larg. conh. e inter. x X x  X 4 
Liderança  X x x X 4 
Consciência das próprias limitações  X x   2 
Atitude profissional  X x x X 4 
Sentido da missão do orientador  X    1 
Inter. em orient. e trab. c/ os outros  X x x X 4 
Compr. cond. da sala de aula x X x x X 5 
Compreensão das condições do trabalho  X x x  3 
Compr. das cond. soc. e econ.  X x  X 3 

Fonte: Arthur J. Jones: “Principles of guidance and pupil personel Work”, Fourth Edition, 
1951; p. 559 apud MARQUES, 1960b, p. 33. 

 

 Segundo Lourenço Filho, Arthur J. Jones200 foi responsável pela direção de cursos de 

"guidance", “por longos anos, na Universidade da Pennsylvania, e a ele se devem notáveis 

trabalhos na especialidade”. Jones teria visitado o Brasil, em 1939, “acompanhado por um 

grupo de estudantes dessa Universidade, havendo realizado um curso no Rio de Janeiro. Ao 

aposentar-se, ofereceu à Associação Brasileira de Educação grande parte de sua biblioteca, 
                                                           
200 Entre as obras de Jones publicadas no Brasil, citamos o livro Princípios de Orientação Educacional, pela 
Editora Forense-Universitária, do Rio de Janeiro, com sua primeira edição em 1977, traduzido por Mário 
Antonio de Lacerda Guerreiro e Valeire Rumjanek. 
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gesto que o impôs à especial afeição dos educadores de nosso país.” (LOURENÇO FILHO, 

1945, p. 9). Desta feita houve a circulação do autor e de suas obras no Brasil, nos anos 

anteriores às publicações da CADES, e foram possivelmente utilizados em momento posterior 

por Marques (1960b). 

  De todos os critérios listados por Jones, ter bom caráter e filosofia sadia, estabilidade 

emocional, acessibilidade, amizade, comprometimento e simpatia para com os jovens e 

compromisso condicional da sala de aula (aparentemente o que a abreviação sugere) eram os 

que todos os autores citados concordavam.  

 Num ambiente escolar em que os professores possuíam pouco tempo para conhecer 

melhor seus alunos e familiares do ensino secundário, via-se a necessidade de haver uma 

função na escola capaz de “estabelecer essa ponte de ligação entre os elementos humanos”. 

Para Loffredi (1960a) essa ponte era o orientador educacional que trabalharia na “orientação 

do ajustamento escolar” ou “orientação do estudo”, identificando situações de desajuste como 

baixo rendimento escolar, e realizando atendimentos de orientação vocacional e individual, 

como veremos melhor no último tópico deste capítulo.  

 A utilização da expressão “ponte” sugere que entre dois pontos há um espaço vazio, 

um buraco ou um local sem possibilidade de caminhar e se assim pensarmos, alguém havia 

deixado uma brecha na educação que precisava ser preenchida. Seria a ausência da família? A 

falta de tempo dos professores? As ocupações administrativas dos diretores? Possivelmente 

um conjunto de fatores, que faziam do orientador educacional uma “ponte”, que preencheria 

um espaço que não estava sendo atendido, ligando as pessoas que faziam parte do ambiente 

escolar. Seria a Orientação Educacional uma proposta de “panacéia”, algo que daria resposta 

para os “males” e desajustes, e para tanto o orientador precisava ser uma “ponte” para 

alcançar esse objetivo? 

 Entre tantas descrições do que caracterizaria o orientador educacional ideal, 

encontramos o minucioso texto da professora Aracy Muniz Freire (1960), no qual ela divide 

alguns critérios a serem analisados: I. Requisitos técnicos; II. Personalidade do Orientador; 

III. A vida particular do Orientador; IV. Higiene mental do Orientador; V. Satisfações que o 

orientador tem com seu trabalho; e VI. O orientador ideal. Vejamos uma figura que retrata os 

parâmetros considerados adequados para uma pessoa ser um orientador educacional. 
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FIGURA 19 – QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS AO ORIENTADOR 
EDUCACIONAL  

 
Figura elaborada pela autora a partir de Freire (1960, p. 5-18). 

  

Dentre os seis eixos de qualificações indicados por Freire (1960), notamos que 

somente o primeiro está diretamente ligado aos aspectos técnicos e teóricos da formação de 

um orientador educacional. É notória a ênfase que a autora dá aos aspectos pessoais e 

emocionais deste profissional. O orientador deveria ser uma pessoa com conhecimentos, mas 

acima de tudo com um equilíbrio emocional muito grande, e isto era requerido no intuito de 

que os alunos sentissem segurança para serem aconselhados e orientados por esses 

especialistas. Em linhas gerais, ele deveria ser uma pessoa bem resolvida, para ajudar outros a 

resolverem seus problemas. Tais atributos não eram de exclusividade dos orientadores. 

Braghini ressalta que em texto da Revista Escola Secundária de 1958, o redator chefe Luis 

Alves de Matos, realizou uma análise que “propunha todo um plano de formação, que 

transformaria o professor em um ‘super-profissional’, digno de exemplo, modelo a ser 

copiado por outros.” (BRAGHINI, 2005, p. 99). 
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 Otão, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, apresentou o que 

chamou de “Visão Panorâmica da Orientação Educacional”, na aula inaugural do Curso de 

Orientação Educacional (fala posteriormente publicada na Revista Escola Secundária). Para 

Otão (1958), o orientador educacional possuía quatro “obrigações” ou “tarefas”: ajustar o 

aluno a si mesmo (ajudar o adolescente a ter uma vida equilibrada); ajustar o aluno à escola; 

ajustar o aluno à vida (levar o jovem a compreender que faz parte da estrutura social e que 

contribui para o bem de todos); e ajustar a escola à comunidade (ajustar a escala de valores da 

escola e da sociedade) (OTÃO, 1058, p. 37). Nesta perspectiva, o adolescente era orientado 

por uma pessoa que possui limitações e, neste sentido, a atuação do orientador educacional 

funcionava como um catalisador.  

 Para Otão, a “simples presença deve ser operante. Sua simples lembrança deve ser 

estimulante. Seu papel consiste em ouvir, escutar e esclarecer” (OTÃO, s/d, p. 20). O 

orientador educacional era representado como uma figura muito importante, a qual, pelo 

simples fato de estar presente na escola, já era capaz de gerar condutas e comportamentos. 

Não podemos dizer se isso acontecia na prática, mas ressaltamos a tentativa de firmar essa 

representação de autoridade concernente ao orientador educacional. Lembramos as palavras 

de Chartier ao dizer que “a representação é o instrumento de um conhecimento mediato que 

faz ver um objeto ausente substituindo-lhe uma ‘imagem’ capaz de repô-lo em memória e de 

‘pintá-lo’ tal como é” (CHARTIER, 1991, p. 184). Tudo que estava sendo posto nas 

publicações da CADES procurava gerar as aproximações entre o que representa e o que era 

representado sobre a Orientação Educacional. 

 Com relação à “obrigação” de ajustar o aluno à escola, Otão criticou a Escola Nova ao 

citar que ela “talvez disse o contrário. Nós, porém, dizemos isso mesmo. As escolas estão 

baseadas no sistema educacional, dele resultando regulamentos, disposições, etc., às quais o 

estudante deve adaptar-se livre e conscientemente.” (OTÃO, 1958, p. 37). Para o autor, essa 

escolha “livre” de seguir as regras da escola, prepararia o aluno para os compromissos da vida 

social futura. 

 Na Revista Escola Secundária (número 11), a professora Advenir compara o 

orientador educacional com duas outras profissões: a de ourives e a de agricultor. Para a 

autora, assim como o artista que trabalha com joias finas, não há um padrão e uma produção 

em série para criar uma nova peça, o orientador educacional tem em suas mãos jovens 

singulares e diferentes de seus companheiros que serão orientados de maneira única. Sobre a 

comparação com o agricultor, enfatiza que muitas vezes o orientador não chega a ver o fruto 

de seu trabalho, pois ele “lança as sementes, aduba-as com o suor do seu rosto, quiçá com as 
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suas lágrimas. Mas há sementes que a terra guarda por muito tempo antes de permitir que 

germinem” (SOUZA LIMA, 1959c, p. 40). No entanto, os orientadores teriam a esperança 

que vindo das “camadas ocultas”, essas sementes um dia iriam crescer e vicejar, tornando-se 

árvores viçosas com sombras, flores e frutos. Era preciso crer nisso, já que a vida era um 

“contínuo ato de fé”. Segundo a autora, as pessoas tinham notícias sobre foguetes, bombas 

atômicas e de hidrogênio, satélites, e mesmo felizmente não tendo visto nada disso, 

acreditavam, por que não acreditar nos frutos da OE? Claramente a autora fez menção sobre 

algumas manchetes que estampavam os jornais da época, pois naquele ambiente de pós-guerra 

e Guerra Fria, havia um apelo recorrente em favor do capitalismo estadunidense, bem como 

as suas “armas” utilizadas para combater o comunismo soviético. Para Munhoz 

 
[...] as estratégias adotadas pelas grandes potências, durante a Guerra Fria, 
influenciaram profundamente a vida do cidadão comum, nas mais diversas regiões 
do planeta, mesmo que, cotidianamente, ele não percebesse tal fato. Desse modo, a 
imagem que o cidadão mediano possuía do conflito, de uma forma geral, estava 
associado às mensagens veiculadas pela grande imprensa, aos filmes, às canções, às 
histórias em quadrinhos e a outros meios que produziam imagens extremamente 
ideologizadas e estereotipadas do confronto [...]. (2004, p. 275). 

 

 Se o cidadão ouvia falar em satélites e bombas, os quais nunca viu, mas acreditava em 

seu poder, por que não aceitar que a Orientação Educacional também era poderosa para gerar 

seus próprios “frutos”? Seria mais um “ato de fé” que permeava a vida humana. Continuando 

seu discurso sobre crença e semeadura, Souza Lima afirmou que se o orientador educacional 

lograsse os frutos imediatos de seu trabalho, poderia desvanecer e perder a sua dose de 

humildade, pois o orientador não pode ser o centro de atração (como um planeta rodeado por 

satélites). A orientação deve ser tão discreta ao ponto de os alunos não perceberem que estão 

sendo orientados, ou na citação da autora, é “uma arte parecer que não temos arte” (SOUZA 

LIMA, 1959c, p. 40). Na mesma linha de argumentação, Saltiel afirmava que o orientador 

educacional não deveria ser pretensioso e nem manter uma posição de superioridade em 

relação ao outro. Embora os aplausos e reconhecimento estimulassem o trabalho do 

orientador, este deveria pensar na felicidade alheia e não em seu próprio êxito. O orientador 

precisaria compreender que todos os seres humanos possuem limitações, inclusive ele próprio 

e conhecer esses limites o ajudaria a não desanimar de seu trabalho (SALTIEL, 1960, p. 39).  

 Conquanto tenha um papel considerado tão importante, o orientador escolar não 

poderia ser um substituto dos professores da sala de aula, pois caberia a ele subsidiá-los e 

auxiliá-los. Ao tempo que o orientador não deveria ser superestimado, ele também não 

deveria ser subestimado, ou seja, não mereceria ser reduzido a um “simples organizador de 
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‘festinhas’ escolares ou a solucionador de casinhos disciplinares...”201 (MARQUES, 1961, p. 

11). A fala de Marques (1961), e dos demais colaboradores desse trabalho apresentado no III 

Simpósio de Orientação Educacional, nos fazem questionar alguns indícios: Ainda no III 

Simpósio não havia clareza do papel do orientador educacional? Alguns professores sentiam 

que os orientadores estavam na escola para ocupar seu lugar? Algumas escolas viam os 

orientadores como pessoas que somente organizavam festas e resolviam casos disciplinares? 

Em algumas instituições de ensino os orientadores educacionais focavam muito tempo em 

resolução de casos de ajustamento? A fala dos autores continua na insistência de haver um 

equilíbrio nas atitudes a respeito da OE, o que nos leva a pensar que muito existia para ser 

discutido e alinhado nas escolas secundárias sobre a função do orientador educacional. 

 Entre comparações e analogias, dizer que os frutos do orientador educacional não 

seriam colhidos rapidamente, poderia soar como um conforto, para aqueles que liam as 

páginas da RES e que possuíam a realidade de confrontos com alunos em seu trabalho 

cotidiano. Saber que um aluno não estava se adequando às suas orientações, mas que uma 

semente estava lançada em seu coração, traria alívio para aquele profissional.  

 Desta forma, apesar dos textos sobre a OE na maioria das vezes, trazerem instruções 

de como atuar nas escolas, eles também poderiam revelar palavras de incentivo para continuar 

nessa função tão exigida. Como adverte Certeau, 

 
A presença e a circulação de uma representação [...] não indicam de modo algum o 
que ela é para seus usuários. É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos 
praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode apreciar a diferença ou 
semelhança entre a produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos 
processos de sua utilização. (CERTEAU, 2012, p. 39). 

 

 Nas publicações, ora os profissionais eram colocados num pedestal como os heróis 

(até beatificados), que trariam a solução de problemas e a mediação de conflitos (o SOE 

representando uma panaceia ou uma ponte), ora eram vistos como seres humanos que 

precisavam buscar conhecimentos, pois seu trabalho com alunos diversos, não seria fácil (a 

formação, o que entre linhas, justificava a importância da CADES). A representação usada 

para descrever o orientador educacional era de uma pessoa de altas qualificações, disposta a 

                                                           
201 D. Cândido Padim utiliza os mesmos exemplos – solucionador de casos disciplinares (não diferindo de um 
inspetor de alunos) e organizador de festinhas e excursões – para falar das possíveis reduções do trabalho do 
orientador educacional (s/d, p. 6). Padim fez esta explanação em uma conferência pronunciada no 1º Simpósio 
de Orientação Educacional em São Paulo (julho de 1957) e foi publicada posteriormente no sétimo Caderno de 
Orientação Educacional. O fato de essas comparações aparecerem em dois textos distintos nos levam a 
questionar como a função do orientador educacional era vista pelos demais participantes da escola e sobre os 
perigos que ela corria quando não estava bem definida. 
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manter a humildade mediante o trabalho considerado grandioso de ajustar condutas, a ponto 

de contribuir com o desenvolvimento da Nação. Eles eram vistos da mesma maneira pelas 

demais pessoas da comunidade escolar? Para responder tal indagação, um novo estudo 

precisaria ser desenvolvido. 

 

 

3.2 A DIREÇÃO E OS PROFESSORES: A RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 
 
A competência do Orientador despertará confiança do Diretor e dos Professores, os 
quais não tardarão em apelar para o seu critério nos casos de desajustamento. 
(SCHMIDT, 1958a, p. 30). 
 

  

 Como vimos em outros momentos, o trabalho do orientador educacional estava 

integrado às outras pessoas da escola. Sua relação com a direção e os professores era 

primordial para que pudesse cumprir sua função de forma completa, pois sua atuação estava 

diretamente ligada às tarefas desses outros funcionários da escola. A necessidade de ter um 

trabalho em conjunto com os demais educadores estava presente em diversos textos das 

publicações da CADES (CASTRO et al., 1959, p. 7).  

 Apesar de a legislação apresentar o orientador educacional como alguém que iria 

auxiliar o trabalho do diretor e do professor, as publicações da CADES nos dão indícios que 

na prática essa relação poderia ser um tanto delicada. No Caderno de Orientação Educacional 

de autoria da professora Doris de Mello Brito foram apresentadas hipóteses dessas relações. A 

autora descreveu que o diretor poderia reconhecer e valorizar as ações desenvolvidas pelo 

Serviço de Orientação Educacional de sua escola (assim as relações seriam fáceis, pois teriam 

os mesmos objetivos) ou, o diretor poderia ver a função do orientador como uma mera 

exigência legal (o que exigiria do orientador paciência e perseverança para conquistar a 

aprovação do diretor). Lembramos que em alguns casos os orientadores educacionais também 

eram professores. Semelhantemente podemos citar o caso dos pedagogos da época (sendo um 

dilema vivenciado até hoje), em que a identidade desses profissionais 

 
[...] revelava-se dicotômica, entre ser técnico e ser professor. A ambivalência na 
identidade derivava de uma situação curricular estranha em que o conteúdo da 
pedagogia era dissociado do conteúdo da didática e os cursos eram distintos, 
provocando a ruptura entre conteúdo dos conhecimentos epistemológicos 
específicos do campo da pedagogia e o método de ensinar esse conteúdo. A 
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identidade ambivalente era caracterizada pela dicotomia entre conteúdo e método, 
com sérias implicações na prática quotidiana quando do exercício da profissão. 
(BRZEZINSKI, 2011, p. 124). 

 

 Essa dicotomia entre ser técnico e ser professor, de estar em sala de aula ou cooperar 

com o trabalho da direção e professores poderia gerar lutas de representação. Porém, 

independente das hipóteses levantadas por Brito (1960), o orientador educacional deveria:  

 
3.1 - apresentar ao Diretor, no início de cada ano ou período escolar, um plano de 
trabalho. 
3.11- e, quando aprovado, combinar as bases para seu desenvolvimento; 
3.2 - realizar um relatório completo de suas atividades ao término de cada ano 
letivo; 
3.3 - prestar esclarecimentos sôbre quaisquer ocorrências referentes à vida escolar; 
3.4 - procurar o Diretor, para obter sua aprovação, antes de tomar qualquer medida 
que porventura venha alterar rotina ou regulamento do Colégio; 
3.5 - apresentar e justificar sugestões para um melhor funcionamento da escola. 
3.6 - Enfim, resumindo: O orientador procurará cooperar com a direção no sentido 
de zelar e concorrer para que a escola realmente colime seus ideais educativos, 
tornando-se, dentro de suas atribuições, um auxiliar dedicado e eficiente colaborador 
dessa direção. (BRITO, 1960, p. 8-9). 

 

 Em linhas gerais, as orientações de Brito explicitam o dever do orientador em se 

reportar à direção. Era uma maneira de mostrar que havia uma hierarquia que precisava ser 

respeitada e de dizer que as ações do orientador deveriam ser feitas com a aprovação do 

diretor, no intuito de melhorar o funcionamento da escola. Loffredi lembra que “O plano de 

trabalho do Serviço de Orientação Educacional existente nas escolas secundárias incluíam 

necessariamente a relação com a Direção, pois a ele estavam subordinados, com os 

professores através de reuniões grupais ou individualmente para discussão de ocorrências ou 

inovações a serem introduzidas nas atividades” (LOFFREDI, 2019). Além disso, para Brito 

(1960) e Castro et al. (1959), a relação com o diretor naturalmente influenciava as outras 

relações existentes. Para Padim, o orientador deveria manter “com todos os agentes da 

educação escolar o mais íntimo entendimento e orgânica colaboração, principalmente com a 

direção do estabelecimento, pois a escola só atingirá plenamente seus objetivos quando atuar 

como uma comunidade unida e dinâmica.” (PADIM, s/d, p. 13). Em outras palavras, Souza 

Lima disse que se “Orientador, diretor, professores e mais elementos da escola estiverem 

sempre bem entrosados e atuantes, isto significa a consecução da obra educativa” (1959a, p. 

25). 

 Apesar de toda ênfase e romantização da função do orientador educacional, 

apresentando-o como a possível panaceia para os males que aconteciam na escola secundária, 

vemos que a figura do diretor é sempre descrita como a principal responsável pela educação. 
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Castro et al. descreveram o diretor como “o cabeça da instituição e, como tal, vai imprimir a 

sua orientação pessoal quanto à execução das normas educacionais” e, desta forma, dele 

“depende o espírito da escola. Promove meios de que necessitam o serviço de orientação 

educacional, os professores, alunos e pessoal administrativo para melhor rendimento escolar” 

(CASTRO et al., 1959, p. 13). A ênfase dada pelos autores, era como se dissessem aos 

diretores: “não se preocupem, os orientadores não são mais importantes que vocês, eles terão 

que reportar suas ações e obter sua aprovação”. Para Souza Lima, o diretor era a autoridade 

máxima da escola (SOUZA LIMA et al., s/d, p. 6) e a “alma do colégio é sem dúvida o 

diretor. O colégio será mais ou menos o que ele for” (SOUZA LIMA, 1959b, p. 20). Esse 

discurso poderia representar uma tática dos autores sobre a Orientação Educacional para 

alcançar espaços de consentimento entre os responsáveis pelas instituições de ensino, mas 

também para deixar mais clara a função dos orientadores.  

 O interesse em falar sobre a Orientação Educacional também partia de dentro dos 

círculos de diretores. Souza Lima (1959a) comenta sobre as últimas jornadas de diretores em 

São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e outras capitais brasileiras que tiveram interesse em 

estudar a OE. Destas jornadas, ela dá destaque para a Primeira Jornada de Estudos de 

Diretores, realizada em 1957, em Porto Alegre, que sugeriu que os diretores participassem da 

escolha de orientadores educacionais para as escolas. Lembramos que uma das palestras 

pronunciadas na Primeira Jornada de Diretores foi publicada no Caderno de Orientação 

Educacional de número oito, com o título “Diretrizes para a Orientação Educacional nas 

escolas médias”, da professora Emília de Melo Ribeiro (RIBEIRO, 1960). 

 Outras listas foram elaboradas pelos autores da CADES, Castro et al.202 (1959), por 

exemplo, elaboram finalidades dessas relações (orientador e direção, orientador e professores) 

e sugestões práticas. Os pontos deveriam ser assegurados por uma relação estreita entre 

Orientação Educacional e o diretor, no intuito de: o diretor organizar os horários, conseguir 

condições materiais adequadas, planejar em conjunto o programa durante o ano, colaborar 

com a direção na elaboração de planos, realizar articulações com os demais educadores e 

aproveitar recursos da comunidade em prol do aluno. O orientador educacional procurava dar 

ciência ao diretor em todas as suas ações, precisava recorrer a ele para resolver problemas 

relacionados aos demais profissionais da escola, quando precisasse encaminhar os alunos para 

atendimentos especializados era necessário informar a direção, entre outras ações e encontros 

para discutir o andamento do trabalho.  

                                                           
202 Trabalho apresentado inicialmente no II Simpósio de Orientação Educacional. 
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 Em trabalho apresentado no III Simpósio de Orientação Educacional, Marques et al. 

(1961) dividem as ações da direção da escola secundária concernentes a OE em três principais 

itens: conhecer, apoiar e compreensão203. Sobre o conhecer, os autores acreditavam que o 

diretor de uma escola deveria adquirir o conhecimento básico sobre a Orientação Educacional 

(conceituação, principais correntes – americana e francesa – e sua adaptação à realidade 

brasileira, os “porquês” da atividade na escola, as dificuldades, os membros que participam do 

SOE, quais os temas – ajustamento escolar, a orientação profissional, religiosa, sexual, noção 

de legislação e as principais técnicas). Apesar de o diretor ser considerado um “orientador 

nato”, o qual possui a confiança das famílias e dos professores, em geral, era absorvido por 

questões administrativas. No entanto, esperava-se que ele tivesse, ao menos, a noção geral de 

todas as ações e funções da Orientação Educacional.  

 Em segundo lugar, a direção deveria apoiar a OE em sua relação com a escola, as 

famílias e o próprio Serviço de Orientação Educacional (ofertando condições materiais - 

gabinete ou sala, mobiliário e equipamentos -, organizando os horários de atendimentos em 

grupo ou individuais, dispondo informações sobre os alunos, planejando a vida escolar 

prevendo as atividades do SOE) (MARQUES et al. 1961, p. 22-23). Ao apoiar o trabalho do 

orientador educacional, esse serviço não seria de “simples aparência, de mera fachada” e não 

atenderia motivos secundários (porque estava na “moda”, porque tornaria o colégio 

prestigiado ou por preencher formalidades e exigências do Ministério da Educação). Para os 

autores, a implantação da Orientação Educacional numa escola deveria ocorrer por “evolução 

e não por revolução” (MARQUES et al. 1961, p. 20).  

 Por fim, compreender o orientador educacional em suas limitações, iniciativas e início 

de seu trabalho com boa vontade, generosidade e tolerância. Ao acolher e apoiar ele evitaria 

provocar frustrações, desânimos e desencantos no orientador novato. Esperava-se a mesma 

atitude de compreensão recíproca oriunda do orientador para com a direção da escola, ao 

evitar, por exemplo, um entusiasmo exagerado ao propor projetos, que os levassem a assumir 

atitudes de “renovadores e inovadores revolucionários”. Apesar de discussões sobre o 

aperfeiçoamento desse Ensino Secundário, neste caso, a renovação e inovação parecem 

ganhar uma conotação negativa por parte dos autores da CADES. Precisava haver um 

equilíbrio para que o orientador educacional que fosse novo nessa função, não perdesse seu 

foco com atitudes que fugissem do padrão esperado para este profissional. Os termos 

                                                           
203 Apesar de soar estranho pelo verbo não estar no infinitivo, como os dois anteriores, esta é a grafia presente no 
texto original. 
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renovação e inovação estariam ligados a uma atitude de desajustamento e não de 

aprimoramento das condições de trabalho. 

 Os materiais dão a entender que não se tratava de hierarquia, mas do espaço e das 

atribuições de cada um na escola. O professor estava em sala de aula com o aluno, por isso 

conhecia esse adolescente (isso seria suficiente para conhecê-lo?), desta feita, por que não 

“realiza o próprio professor essa tarefa?”. Brito afirmou que na “realidade, o bom professor é, 

e será sempre, antes de mais nada, um verdadeiro orientador educacional” (BRITO, 1958, p. 

49). Mas, então, qual a necessidade de um orientador educacional? Ora, o professor deveria 

estar disposto a entender que cada vez mais a educação estava se tornando algo complexo, 

pois assim como a Medicina estava ampliando seus campos de especialização, a educação 

estava ampliando suas áreas. Como a figura do “Doutor Faz Tudo” estava sendo superada, a 

do “professor sabichão” tendia a desaparecer. Neste momento, abrimos um parêntese para 

lembrar que, a partir do governo provisório de Getúlio Vargas, o ministro da Educação e 

Saúde, Francisco Campos, por meio de uma série de decretos realizou uma reforma que 

incluía a elevação para o ensino superior a formação de professores secundários. 

Posteriormente, as instituições adotaram o nome de Faculdades de Filosofia ou Faculdades de 

Filosofia, Ciências ou Letras. Em meados da década de 1960 podemos encontrar críticas 

apontando deficiência na formação desses professores, nessas faculdades. Entre elas, estavam: 
 
a) Coincidência de objetivos múltiplos, cuja conciliação não vem sendo alcançada 
(formação simultânea do professor e do pesquisador etc.);  
b) Inadequação da preparação do professorado que vai funcionar no primeiro ciclo 
da escola secundária, dominada por um sentido de “especialismo” não harmonizável 
com o que deve ser a docência nessa fase discente;  
c) Deficiências na prática docente;  
d) Precariedade na obtenção de maior fixação profissional à docência;  
e) Alienação em relação a estudos concretos, concernentes ao campo específico ao 
qual se aplicará a docência: escola secundária brasileira. (ABREU, 1966, p. 99-100). 
 

 Assim, observamos que a representação do professor e mais especificamente sua 

formação eram alvos de críticas e apontamentos, ou seja, entender que o professor não era 

aquele “sabe-tudo” tinha relação com suas limitações humanas, mas também com certa 

deficiência em sua formação. 

 Continuando, Brito (1960) também mostrou algumas hipóteses: um corpo docente 

com formação adequada que entende e coopera com o orientador ou um corpo docente que 

não aceita o trabalho do orientador. No último caso, mais uma vez, percebemos que o 

orientador era estimulado a ser perseverante na missão de conquistar os professores para 

cooperar com o trabalho do SOE. O texto apresentado vem ao encontro das representações 
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descritas no tópico anterior sobre o perfil do orientador educacional: alguém disposto a sofrer 

rejeições e ainda assim, firmar seu espaço de atuação.  

 Outras duas situações poderiam interferir na relação orientador e professor: uma 

escola em que os professores trabalham em regime integral ou uma escola em que os 

professores lecionam “por hora”. No primeiro caso, os professores possuíam mais tempo para 

conhecer seus alunos e a tarefa educativa ficava mais completa. Cada turma poderia ter um 

professor-orientador que levaria somente os casos “muito especiais” para o Orientador. O 

Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas foi citado como um modelo desse 

sistema. Martins ressalta que  

 
O Colégio Nova Friburgo da FGV se constituiu em uma experiência educacional 
que fez parte de todo o movimento desenvolvido na década de 1950 pela Diretoria 
de Ensino Secundário, no sentido de aperfeiçoamento e inovação neste nível de 
ensino. Pela Lei nº 2342/54 foi instituído um Fundo Nacional de Desenvolvimento 
do Ensino de Grau Médio, que foi principalmente empregado no financiamento de 
iniciativas privadas de caráter experimental. Grandes investimentos econômicos e 
expectativas foram postas nesse colégio que funcionava, na cidade serrana de Nova 
Friburgo, como um internato que dispunha de toda uma infraestrutura física e 
material, bem como de profissionais altamente selecionados. (MARTINS, 2015, p. 
28). 

 

 O Colégio Nova Friburgo procurava mostrar um padrão de organização e atividades 

modelares, desta feita ele foi mencionado nas fontes da CADES e chegou a ser lembrado 

décadas depois, como vimos na entrevista de Loffredi (2019).   

 Sobre os professores, no caso de a escola possuir um corpo docente que lecionava “por 

hora”, obrigava-os a estarem em diversas escolas para conseguirem seu sustento. Com essa 

movimentação o professor não tinha tempo para conhecer seu aluno de forma mais próxima e, 

assim, a atuação do orientador era mais intensa. O grande número de alunos por sala (em 

grandes colégios do Rio de Janeiro existiam turmas com sessenta ou setenta alunos204), 

transformavam as classes em “aglomerados”, “massas” onde o aluno perdia a sua expressão 

individual ao acompanhar as “normas”, tornando praticamente impossível o professor 

conhecer as dificuldades de seus alunos e de até mesmo saber os seus nomes (CARDOSO, 

1958a, p. 41). O Caderno de Orientação Educacional de número 22 também trouxe essa 

questão da falta de tempo dos professores ao mencionar que o “'corre-corre' da luta pela vida. 

Isso pelo menos nos grandes centros” contribuía para que os professores não tivessem o 

conhecimento total sobre a vida de seus alunos e assim, por “mais intencionados que sejam, 
                                                           
204 Brito afirma em publicação da quarta Revista Escola Secundária que o professor secundário tinha um contato 
de duas ou três aulas semanais com a mesma turma, um tempo relativamente curto para lecionar numa classe que 
em média possuía quarenta alunos (1958, p. 50).  
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como esperar que, com os recursos de que dispõem, possam afirmar, por exemplo, se um 

aluno é vadio ou se está traumatizado pelas constantes disputas que assiste entre os pais?” 

(MARQUES et al., 1961, p. 18). 

 Souza Lima retratou que havia professores que diziam que pela falta de tempo não era 

possível nem educar (“enfrentar o programa” de conteúdos), mas a autora já rebate essa 

alegação ao afirmar que para a educação acontecer não demandava somente de tempo, mas de 

“espírito”, pois havia professores que só a aparição na porta da sala de aula mudava a “feição” 

da mesma, sem ao menos precisar falar, num “olhar, um gesto, sua simples presença educa” 

(SOUZA LIMA, 1959a, p. 27). Percebemos em outro texto uma crítica ainda mais 

contundente de Souza Lima a determinados professores, ao dizer que  
Os professores, escudados na dificuldade da vida, em seus plenos parcos 
vencimentos crêem-se desobrigados de qualquer esforço maior em benefício da 
educação da mocidade. E tornam-se professores que dão aulas, como um instrutor 
que ensina a dirigir automóvel. Não se lembram de que têm à sua frente não uma 
máquina mas um ser vivo, dotado de inteligência e vontade, a mais nobre das 
criaturas terrenas e sobretudo, um filho de Deus. 
Quando encontramos um professor realmente educador, isso nos comove, e, como 
bem ponderava alguém há pouco, a honestidade passou a ser virtude excepcional, 
essa mesma honestidade a que todos nós normalmente deveríamos estar obrigados 
ainda que não fosse senão para evitar ofender interesses de terceiros. 
Mas existem os abnegados, os que se apaixonam pela educação e esses são 
suficientes para comunicar a muitos outros o seu espírito de apostolado. (SOUZA 
LIMA, 1959b, p. 21). 

 

 Uma crítica aberta era lançada para os professores que não demonstravam essa 

“paixão” apostólica pela docência. Não bastava dar aula, ensinar o conteúdo, era requerido 

um envolvimento maior desses profissionais. Durante esse período, era esperado que o 

professor motivasse “o aluno em sua aprendizagem para o que era necessário, como recurso 

de ensino, partir do concreto para o abstrato, relacionar diferentes áreas de ensino e usar 

materiais didáticos.” Ademais, o “estudo dirigido, cujo parâmetro central era a ênfase na 

autonomia do aluno, era amplamente defendido, assim como os trabalhos em grupo, esses 

também utilizados fartamente pela própria Cades em seus cursos. O método expositivo do 

ensino, com ênfase, era repudiado.” (MIRANDA, 2019, p. 247). 

 Ao estudar imagens sobre a docência e a formação de professores na década de 1960, 

inseridas na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Bragança (2001) elabora uma figura 

que sintetiza as características mais citadas nos artigos, vejamos abaixo: 
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FIGURA 20 – IMAGENS SOBRE DOCÊNCIA NA DÉCADA DE 1960 NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

 
Fonte: BRAGANÇA, 2001, p. 9. 

 

 

 A imagem do trabalho docente estava ligada a uma “doação pessoal”, na qual o 

“elemento ‘sacerdotal’ da profissão docente é explicitamente descrito, havendo fortes 

referências a elementos da moral cristã” (BRAGANÇA, 2001, p. 9). Em artigo publicado na 

quarta Revista Escola Secundária, na seção de Didática, o professor Luiz Alves de Mattos 

apresentou uma imagem representando os pilares da formação do “moderno professor 

secundário”. Vejamos abaixo: 
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FIGURA 21 – A FORMAÇÃO DO MODERNO PROFESSOR SECUNDÁRIO 

 
Fonte: MATTOS, 1958, p. 26. 

 

 

 A vocação para o magistério era considerada o primeiro degrau para o preparo do 

professor, seguido das aptidões específicas, do preparo especializado e por último da 

habilitação profissional. Neste sentido, a representação projetada tanto no trabalho do 

professor, quanto na atuação dos orientadores educacionais são similares, não diferenciando 

do que vimos no tópico anterior deste capítulo, que traz os aspectos esperados dos 

profissionais da OE. 

 Apesar de o trabalho docente ser historicamente associado à ideia de vocação, 

Hellmann afirma que “no ensino secundário os estudos mostram que existiu sempre uma 

preocupação por formação e profissionalização, os professores iniciavam muitas vezes com as 

formações fora do contexto da disciplina que lecionavam.” (HELLMANN, 2021, p. 48). Isto 

porque, entre 1930 até 1955, aconteceu uma maior profissionalização de professores do 

ensino secundário com o Movimento da Escola Nova e as Reformas Educacionais (Reforma 

Francisco Campos - 1931 - e Capanema - 1942), o que influenciou na “criação de cursos de 

formação de professores que viessem de encontro com as novas demandas da sociedade 

brasileira, sendo uma delas, a demanda por professores formados para atender alunos com 

novas metodologias onde os alunos pudessem vivenciar uma nova forma de aprender onde 

fosse participante do processo de ensino e aprendizagem a partir da vivência de experiências 

na escola.” (HELLMANN, 2021, p. 47). 
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 Benkö (1960a) também traz o problema da jornada dos professores como um 

agravante da falta de conhecimento e contato com os alunos. O autor relatou o crescimento do 

ensino secundário e afirmou que a expansão das escolas não era compatível com o aumento 

do número de alunos e, por isso, geralmente, as escolas funcionavam em três turnos lotados. 

Inclui-se nessa dinâmica o fato de que nem alunos e nem professores paravam muito tempo 

juntos, ou muito tempo na escola, relatando que conhecia “dois professores de uma cidade no 

interior que estão dando 60 aulas, em 4 colégios diversos!” (BENKÖ, 1960a, p. 7). Fato 

ocorrido nas décadas de 1960 e 1970 que infelizmente se estende aos nossos dias: jornadas de 

trabalho que exigem do professor o deslocamento entre uma escola e outra205. Muitas vezes 

esse trajeto poderia ser feito em horário de descanso, transformando a vida profissional do 

professor ainda mais agitada. Por isso, esse problema aparece em diversos textos como um 

dificultador da proximidade entre docentes e alunos.  

  Desafios faziam e fazem parte da docência. Uma característica da expansão do ensino 

secundário “foi a intensificação do trabalho docente, associado [sic] ao recrutamento de novos 

professores por meio de processos emergenciais, precarizando as condições de trabalho e 

prejudicando a qualidade do ensino nas escolas públicas secundárias.” (XAVIER, 2021, p. 

11). Quando pensamos nas condições de trabalho dos professores, podemos citar a tese de 

Marilândes Melo que estudou o professorado de Santa Catarina na década de 1960. A autora 

conclui que “as professoras/res adquiriram maior capital escolar que seus pais e buscaram, por 

meio dessa aquisição mobilidade social”, além de afirmar que, o “corpo professoral deveria 

ter sido formado para contribuir com a consolidação do projeto de modernização, encampado 

pelos governos catarinenses na década de 1960” (MELO, 2014, p. 333). Por este olhar, 

percebemos que não era só o aluno que poderia usar a educação para ter mobilidade social, o 

próprio professor passava por isso. Mas, exercer sua profissão e contribuir com o projeto de 

desenvolvimento do país não o eximia de enfrentar dificuldades e limitações. 

 Se o professor não tinha um tempo, além daquele em que ensinava seus conteúdos 

disciplinares, alguém precisava fazer essa mediação: o orientador educacional. Há indícios em 

diferentes momentos que o orientador educacional estava ocupando um espaço deixado pela 

ausência dos diretores e professores. Já que estes últimos estavam sobrecarregados ou 

                                                           
205 Procuramos indícios sobre essas questões em bibliografias. Concernentes às reivindicações da classe de 
professores na década de 1960, encontramos a dissertação de Melissa Colbert Bello sobre as memórias do 
Congresso do Magistério Público do Paraná. Entre as solicitações dos docentes estavam: aprovação do estatuto 
do Magistério, resolução do problema das(os) professoras(es) contratadas(os), escalonamento dos vencimentos, 
garantia de direitos as(aos) professoras(es) suplementaristas, garantia de nível universitário às(aos) 
professoras(es) formadas(os) pela Faculdade de Filosofia (BELLO, 2013). Interessante notar que a carga horária 
não foi uma das pautas principais. 
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atarefados com outras situações, a OE viria a assumir a responsabilidade de realinhar as coisas 

novamente, a fim de evitar os desajustes.  

  Brito (1960) apresentou uma lista de atividades e características que precisavam ser 

desenvolvidas pelos orientadores com relação aos professores. Vejamos a seguir: 

 
4.1 - A característica dominante deve ser de amizade, confiança e verdadeira 
compreensão, pois têm ambos a mesma finalidade: a educação do jovem confiado à 
escola, onde atuam. 
4.2 - Para isso, deve o Orientador: 
4.21- auxiliar os professôres no melhor conhecimento de sua turma e de cada aluno 
em particular; 
4.22- mantê-los informados sôbre o resultado ou andamento de sua atuação, quando 
esta houver sido especialmente solicitada; 
4.23- deverá pedir, por outro lado, as observações de cada professor sôbre sua turma 
e seus alunos, informações essas que irão formando, com os outros dados obtidos, o 
"dossier" de cada aluno. 
4.3 - No entanto, deve o Orientador ser muito cuidadoso nesses contatos de modo a 
que evite dar a impressão de estar "julgando" ou "controlando" o trabalho do 
professor. Mas se o professor, por sua vez, tiver plena consciência do papel do 
Orientador na constelação escolar, quando fôr por êle interrogado a respeito de 
qualquer acontecimento, em sua turma, de alguma nota inesperadamente baixa, etc., 
nele verá, não um juiz de seus atos, mas o colega bem intencionado que o procura a 
fim de consultá-lo e ouvir sua opinião para, depois, tentar auxiliar, dentro de seus 
recursos, o aluno em dificuldade (BRITO, 1960, p. 14-15). 

 

 Era estimulado um trabalho de cooperação e enfatizado que ambos os profissionais 

tinham a mesma finalidade: a educação do jovem aluno. O orientador deveria ajudar o 

professor no conhecimento sobre o aluno (lemos aqui, sua família também) e receberia 

informações sobre eles por meio de dossiês (de relatórios ou fichas) feitos pelos professores. 

No entanto, essa relação passava por uma linha tênue de entendimento, pois o orientador 

deveria atuar de maneira que não estivesse “julgando” ou “controlando” o trabalho do 

professor, que poderia se sentir vigiado por ele. Podemos inferir que dependendo da 

abordagem do orientador, poderiam surgir pensamentos como: Ele quer saber dos alunos ou 

do meu trabalho? O desajustamento de um aluno reflete a minha falha como professor? Ele 

quer saber se estou cumprindo com minhas obrigações? Ele pensa que perdi o controle de 

minha turma? Entre outras questões que poderiam gerar insegurança dos professores. 

Encontramos outros textos nas publicações da CADES que remetiam à discussão, nos quais 

muitos docentes enxergavam os orientadores educacionais como inimigos de seu trabalho.  

 Naquele ambiente em que o docente cooperava com a OE, o conceito de professor 

precisava ser revisto, ele não “deve limitar-se a mero declamador de aulas, mas ser verdadeiro 

orientador e colaborador do trabalho de pesquisa de cada aluno” (PADIM, s/d, p. 7). Uma 

preocupação era de que, com a presença de um orientador educacional na escola, os 
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professores e até mesmo a família se vissem “liberados da obrigação da educação e o estado 

da educação iria de mal a pior” (BENKÖ, 1960a, p. 12).  

 Concernente à relação entre a OE e o corpo docente, Castro et al. (1959) destacam que 

os professores podem colaborar com o trabalho da OE, desde que haja aceitação e 

entendimento mútuo.  Isto ocorreria se os objetivos e limites da OE fossem estabelecidos e 

claros, se o professor contribuísse com informações sobre os alunos e as turmas (pois tinha 

mais contato com os adolescentes), se conseguisse auxiliar no ajustamento do aluno, se 

colaborasse na formação do ambiente educativo e se incentivasse uma relação favorável entre 

OE e aluno ao enfatizar os serviços que o SOE oferecia. Como sugestão prática os 

orientadores precisavam promover encontros com os professores (individuais ou em grupos, 

variando com as necessidades), realizar encontros com grupos de professores que tinham as 

mesmas turmas, além de verificar quais eram os professores que tinham “interesses e 

qualidades positivas para o trabalho de orientação educacional” (CASTRO et al., 1959, p. 16). 

 Em trabalho apresentado no III Simpósio de Orientação Educacional e no Caderno de 

Orientação Educacional de número 24, Padin et al. (1962) elaboraram um plano de trabalho 

para o corpo docente atuar em sintonia com a OE. O plano estava dividido em: I - Bases da 

colaboração entre o Serviço de Orientação Educacional e o Corpo Docente; II – Modalidades 

de colaboração do Corpo Docente junto ao Serviço de Orientação Educacional; e III – 

Planejamento do programa.  

Sobre as bases da colaboração entre o Serviço de Orientação Educacional e o Corpo 

Docente estava ressaltada a necessidade de conhecer os aspectos jurídicos de como a 

Orientação Educacional funciona, mas também de como a legislação poderia cobrar os 

professores (em questões trabalhistas) de como deviam cooperar com o SOE. Neste caso, a 

legislação foi usada como uma estratégia, uma forma de controle dos professores. O artigo 83 

do Decreto-Lei 4.244 de 1942 afirma que são “aplicaveis aos orientadores educacionais os 

preceitos do artigo 79 desta lei, relativos aos professores” (BRASIL, 1942c), sendo que esse 

determina: 

 
Art. 79. A constituição do corpo docente, em cada estabelecimento de ensino 
secundário, far-se-á com observância dos seguintes preceitos: 
1. Deverão os professores do ensino secundário receber conveniente formação, em 
cursos apropriados, em regra de ensino superior. 
2. O provimento, em carater efetivo, dos professores dos estabelecimentos de ensino 
secundário federais e equiparados dependerá da prestação de concurso. 
3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino 
secundário reconhecidos exigir-se-á prévia inscrição, que se fará mediante prova de 
habilitação, no competente registo [sic] do Ministério da Educação. 
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4. Aos professores do ensino secundário será assegurada remuneração condigna, que 
se pagará pontualmente. (BRASIL, 1942c). 

  

 Padim et al. reforçam que “existe um espírito geral de estabelecer entendimento entre 

os dois tipos de educadores” (1962, p. 11). Seria necessário reconhecer que as questões 

jurídicas interferem no funcionamento do SOE, bem como podia haver implicações diferentes 

em estabelecimentos particulares e públicos. Um exemplo citado foi o de professores de 

colégios particulares que quando estavam há muito tempo em uma instituição gozavam de 

certa estabilidade e por isso não se rendiam às indicações dos orientadores educacionais ao 

ponto de estabelecerem um estado de “paz armada ou de guerra fria” (outra citação que 

remete à Guerra Fria). No entanto, os autores reconheciam que as garantias da legislação 

trabalhista tornavam essa situação difícil (visto que não parecia fácil a inclusão de novas 

exigências em contratos preexistentes), e que “cooperação e boa vontade não se impõem, por 

maior que seja o poder da autoridade em causa” (PADIM et al., 1962, p. 12). Trabalhar fora 

do horário do trabalho, participar de atividades extras e outras tarefas seria algo que 

aconteceria se os professores compreendessem o alcance do serviço da Orientação 

Educacional.  

 No caso de professores recém-contratados, essa estratégia parecia ser mais eficaz, 

porém, do ponto de vista jurídico seria importante obter acordos escritos sobre o tipo de 

colaboração que se esperava dos docentes. Quanto a professores de estabelecimentos 

públicos, “as exigências devem fazer-se amparadas nas leis e regulamentos em vigor, ou 

obtidos de acôrdo com as possibilidades de cada caso, a fim de que nenhum professor adote 

atitude hostil por sentir-se ferido em seus direitos” (PADIM et al., 1962, p. 14). Desta feita, a 

lei era usada de forma estratégica, mas a maneira como a relação entre orientadores e 

professores acontecia poderia ser por meio de táticas, que ambos utilizavam, no intuito de 

conseguir a cooperação do outro. Por isso a criação de um clima propício ao desenvolvimento 

da Orientação Educacional era essencial para que o trabalho do SOE acontecesse de forma 

harmoniosa, dinâmica e “feliz”, apesar das dificuldades. Quando essa cooperação acontecia, o 

orientador poderia sentir-se como corresponsável pelos resultados do trabalho docente.  

 Ainda com relação às bases da colaboração entre o Serviço de Orientação Educacional 

e o Corpo Docente, era necessário suscitar o interesse dos professores pelos problemas de OE, 

programar reuniões (amigáveis, planejadas ou informais, individuais ou em grupos, com 

trocas de experiências e ideais, as quais a escola previa o tempo e o local) e levar ao corpo 

docente materiais técnicos para o conhecimento do aluno (fichas, questionários e listas) 

(PADIM, et al., 1962). 
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 Como segunda parte do plano de trabalho elaborado por Padim et al. (1962) estavam 

três modalidades de colaboração do corpo docente junto ao Serviço de Orientação 

Educacional: situações relacionadas com a aprendizagem do aluno (sugerindo o estudo 

dirigido, os métodos e as provas objetivas), situações relacionadas com o ajustamento do 

aluno (sendo individual, social ou moral) e situações relacionadas com a escolha vocacional 

(tema que abordamos no último tópico deste capítulo).  

 Neste tripé, o trabalho em conjunto de professor e orientador possibilitaria que o aluno 

aprendesse o conteúdo escolar, se ajustasse ao que a escola e a sociedade almejavam e tivesse 

clara a sua vocação para contribuir com a coletividade, despertando no jovem a consciência 

de seus interesses e aptidões específicas. Era um projeto que iniciava na sala de aula e que se 

estendia para o futuro da nação, ao preparar trabalhadores conscientes de seu lugar na 

sociedade. O discurso do ensino como uma utilidade para si e para a Nação não era novidade. 

Ao estudar a assistência pela profissionalização, no Rio de Janeiro (1894-1932), Souza (2013) 

verificou como essa ideia era utilizada para representar o que se esperava dos alunos/futuros 

trabalhadores.  

 Enquanto Brito (1960) pontuou uma lista do que o orientador deveria realizar 

mediante a direção e o corpo docente, Ribeiro (1960) fez a lista inversa, descrevendo as ações 

que a direção e professores deveriam fazer em favor do Serviço de Orientação Educacional, 

incluindo os funcionários e o serviço médico e dentário. Vejamos:  

 

QUADRO 13 – PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DOCENTE DO 
PLANO EDUCACIONAL 

Cargo Cooperação 
Diretor da 
escola 

O Diretor como autoridade máxima exerce importante papel no processo educativo; dependerá 
de seu valor como educador, o reconhecimento das necessidades de um serviço de O. E., o êxito 
de qualquer plano. 
a) - Prestigiar as atividades do Serviço de Orientação Educacional: 
b) - Zelar pelo respeito das áreas de atribuição do Serviço de Orientação Educacional; 
c) - Facilitar, dando os meios materiais e oportunidades às atividades educacionais; 
d) - Alertar os professôres e funcionários sôbre seus papéis como colaboradores no processo 
educativo da escola; 
e) - Entrar em comunicação com o Conselho Técnico quando o serviço não corresponder às 
necessidades da escola; 
f) - Levar ao conhecimento do Orientador Educacional os fatos que dizem respeito à educação 
dos alunos; 
g) - Sugerir ao Conselho Técnico medidas de aperfeiçoamento do Serviço de Orientação em sua 
escola ou de âmbito geral. 

Professores Os professôres dentro de suas especialidades contribuem no ajustamento dos alunos com suas 
qualidades didáticas, o seu conhecimento da filosofia da educação, medidas justas na avaliação 
dos resultados de seus ensinamentos e seu equilíbrio emocional. 
a) Cultivar em seus alunos o desejo de aprender; 
b) Manter em suas aulas uma atmosfera educativa; 
c) - Desenvolver seus métodos didáticos; 
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d) - Observar seus alunos em classe para prestar informações aos conselheiros ou alertá-los 
sôbre problemas que verificar; 
e) Levar ao conhecimento dos orientadores as dificuldades que não puder resolver por seus 
métodos didáticos ou aconselhamento. 

Funcionários Todo funcionário da escola agirá como um exemplo de honestidade e cumprimento do dever 
perante os educadores. Os atuais inspetores de alunos serão auxiliares de O. E., sendo dirigidos 
em suas atividades pelo Orientador. 

Serviço 
médico e 
dentário 

O serviço médico e dentário trabalhará em colaboração com o Serviço de O. E. no cuidado da 
integração emocional e física dos educandos. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir do texto original de Padim (s/d, p. 14-17). 

  

 As orientações descritas acima, reforçam algumas afirmações vistas anteriormente, 

como o papel principal do diretor e a importância dele em fazer a comunicação entre os 

envolvidos no processo educativo. A direção da escola precisava estar disposta a colaborar 

com o trabalho do Serviço de Orientação Educacional, ofertando meios e condições para que 

ele ocorresse. Os professores precisavam focar suas preocupações nos processos didáticos, ao 

ponto de conseguir estimular seus alunos para estudar, desenvolvendo uma atmosfera e 

métodos que facilitassem o aprendizado. Quando um problema surgisse, deveriam avisar os 

orientadores. Sobre os funcionários e serviço médico e dentário, não há uma especificação de 

atividades, no entanto, a colaboração é reforçada como um fator importante.  

 Ao estudar discursos médicos e a educação sanitária, Stephanou, verificou que nas 

primeiras décadas do século XX é “possível identificar um amplo programa de medicina 

escolar e descrever as crescentes atribuições do médico” (2005, p. 156). Entre elas estavam: 

atenção à higiene geral da escola; profilaxia das doenças contagiosas; vigilância da saúde 

física das crianças; vigilância da saúde intelectual; educação higiênica das crianças e 

professores; inspeção médica escolar completa; reparação e orientação das enfermeiras 

escolares ou educadoras sanitárias; educação sanitária das famílias; pesquisa da capacidade da 

criança (STEPHANOU, 2005, p. 156-157). Neste sentido, o médico poderia trabalhar como 

detentor dos “saberes científicos que lhe conferiam competência para compreender os 

problemas ligados à saúde e à doença dos escolares” (STEPHANOU, 2005, p. 159) e esta 

presença, ora conflitante, ora colaborativa, possuía um caráter preventivo.  

 Vemos uma situação similar ao que foi estudado por Stephanou, ao relatar que havia 

uma preocupação não “apenas física, mas mental, moral intelectual. Não apenas uma 

educação intelectual, mas física, mental, moral e sexual” (2005, p. 145), comparada à 

descrição de Souza Lima et al. (s/d), que ligava a atuação do médico com situações que iam 

além da saúde física do aluno. Os autores apontam que o trabalho do médico era realizar no 

início do ano letivo um levantamento de fichas biométricas dos alunos e se possuíssem 
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estudos especializados e a família concordasse, poderiam ajudar em casos de desajustamento 

emocional.  

 Apesar da descrição sobre o médico na escola, os autores reconhecem que poucas 

escolas dispunham desse profissional (SOUZA LIMA, s/d, p. 11), seria mais um 

detalhamento do que seria o ideal de ajuda para o Serviço de Orientação Educacional, do que 

realmente acontecia na prática.  

 No III Simpósio de Orientação Educacional houve a contribuição do médico psiquiatra 

Halley Alves Bessa com o tema “Orientação Educacional e o Serviço Médico”. Tal 

participação foi reproduzida posteriormente no Caderno de Orientação Educacional de 

número 23. O médico psiquiatra nascido em 22 de janeiro de 1915 na cidade de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, “criou um método de aconselhamento psicológico tecnicamente psicanalítico, 

porém com grande respeito pela experiência e problemática situacional do paciente e com 

abordagem cristã no processo de aconselhamento e terapia” (PSICOLOGIA CIÊNCIA E 

PROFISSÃO, 2007, p. 372).  

 Para Bessa, a OE deveria objetivar a formação integral da personalidade do aluno, 

incluindo “cuidados pela sua saúde física e psíquica, através das práticas de higiene corporal, 

alimentar, recreacional e desportiva” (BESSA, 1962, p. 35). O médico fez uma relação da Lei 

Orgânica do Ensino Secundário (artigos 80 a 83) e da Portaria Ministerial nº 105 de 1958, 

com outras leis que enfatizavam a presença do serviço médico em estabelecimentos escolares 

(como a Legislação de Educação Física – Portaria nº 37, de 27/06/1956 e a Portaria 

Ministerial nº 21 de 10/01/1947206, referente ao regime “higiênico-dietético” nos 

estabelecimentos de ensino secundários) além da Portaria 501207 que tratava sobre as 

condições materiais e de higiene nos estabelecimentos do Ensino Secundário. Bessa (1962) 

tem um olhar muito voltado para as questões físicas dos alunos, ele acreditava que as 

                                                           
206 Além de citar a presença do médico no estabelecimento de ensino, a Portaria Ministerial nº 21 de 10/01/1947 
recomenda sobre a alimentação dos escolares, proibições e restrições alimentares, horários de refeições, as 
funções dos cozinheiros, dispenseiros e ajudantes, hábitos higiênicos, fiscalizações, penalidades, entre outros, 
mostrando-se num aparato legal de orientações sanitárias e de alimentação para a escola de nível secundário 
(BRASIL, 1947).  Agradeço o professor Sidmar dos Santos Meurer e o professor Sergio Roberto Chaves Junior 
pela contribuição na pesquisa sobre a legislação de Educação Física. 
207 A Portaria nº 501 de 19 de maio de 1952 expediu instruções anexas a serem observadas pelos 
estabelecimentos de Ensino sob a jurisdição da Diretoria do Ensino Secundário. Tal documento trouxe instruções 
sobre: admissão, ano escolar, matrícula, transferência, tempo dos trabalhos escolares, aulas, livro didático, 
frequência, atribuição de notas, nota anual de exercícios, provas parciais, provas finais, exames da 2ª época, 
promoção, exames, certificados e fichas de transferência, inspeção, administração escolar, corpo docente, 
medidas disciplinares, aparelhamento escolar, contribuições, emolumentos, penalidades, disposições gerais e 
transitórias, além de trazer em anexo uma série de modelos de fichas, documentos e certificados (BRASIL, 
1952). 
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mudanças da puberdade, por meio de fenômenos biológicos, influenciavam a conduta e o 

rendimento dos adolescentes.  

 Sob esse aspecto, seria fácil entender a contribuição de um médico para o SOE, pois 

seria ele a ter um olhar especializado sobre o desenvolvimento psicológico da personalidade e 

do crescimento corporal do aluno. O médico era capaz de verificar sobre o aluno, a sua 

herança, nutrição, condições (climáticas e habitacionais) e moléstias diversas (da infância, 

como caxumba e sarampo e da adolescência, como acne, obesidade hipofisária, fadiga, 

distúrbios tireoideanos e gonado-sexuais). Os orientadores até poderiam colher dados sobre os 

alunos em fichas cumulativas, mas seria correto que o médico fizesse isso em relação à saúde 

física dos discentes. Bessa (1962) chamou esse levantamento de “ficha médico-biométrica”. 

Esta ficha deveria conter: 

 
a) exame de conjunto: somatótipo e tipo temperamental. 
b) estado dos vários aparelhos e órgãos, com anotação das anomalias, insuficiências 
ou deficiências encontradas e suas conseqüências: escoliose, lordose, epilepsia, 
cardiopatias, miopia, hipocusia, claudicação, é-chato, hiperidrose, etc. 
c) distrofias ou disendocrinias: nanismo, sídrome adiposogenital, mixedema, etc. 
d) sistema nervoso (central, periférico, neurovegetativo): oligofrenias, psicoses, 
psicopatias, paralisias, etc. (BESSA, 1962, p. 39). 

 

 Com os dados em mãos, o orientador educacional selecionaria os que julgasse úteis 

para entender melhor a personalidade total dos alunos, no intuito de compreender e não de 

tratar, pois a sua preocupação era interpretativa e não terapêutica com relação às questões 

médicas. Conforme Bessa (1962), o médico poderia trabalhar numa escola exclusivamente, 

em várias ou ainda ser um indicado pela família e que fosse preferencialmente especializado 

no estudo da adolescência. Para encerrar sua contribuição, o médico cita Montaigne208 ao 

dizer que “não é uma alma, não é um corpo que devemos formar, é o homem” e completa 

com um pensamento religioso de que “o homem tem a possibilidade e a obrigação de 

aperfeiçoar sua natureza, não como o entende, mas sendo o seu fim, segundo o plano de 

Deus” (BESSA, 1962, p. 41).  

 Podemos aferir que o fato de as escolas possuírem esse profissional em seu corpo de 

funcionários (ou, ao menos, desejassem tê-lo), estava ligado às questões de educação e saúde. 

                                                           
208 Filósofo francês (1533-1592) cuja obra principal, Ensaios, discorre sobre diversos temas, incluindo a 
educação.  Batista afirma que a educação “nos moldes céticos e estoicos, preconizada por Montaigne, consiste 
em duvidar que a educação, por si mesma, resolva os mais profundos desafios existenciais humanos; em 
contrapartida, sua proposta educacional não hesita em defender a virtude, porquanto é indispensável para o 
aprimoramento do próprio ser humano. Ademais, por ela, instaurarse-á a liberdade humana, posto que um 
indivíduo virtuoso não terá sua mente subserviente a preconceitos, erros, superstições e coisas do gênero.” 
(BATISTA, 2014, p. 506). 
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Bertucci (2017) ressalta que no Brasil, “a partir da virada para o século XX, foi objetivo 

médico-científico e governamental não apenas instruir para controlar doenças notadamente as 

epidêmicas, mas educar para transformar maneiras consideradas inadequadas.” (BERTUCCI, 

2017, p. 272). Na década de 1910 havia um movimento sanitarista que formulou uma política 

nacional de saúde pública que procurava realizar uma educação dos indivíduos. Naquele 

contexto, podemos exemplificar a “importância da parceria do médico com o professor 

primário foi rapidamente atrelada às discussões nacionalistas e motivou ações educativas que 

se desdobraram com a paulatina difusão dos grupos escolares no país; o primeiro deles 

inaugurado na cidade de São Paulo, ainda em 1894 (BERTUCCI, 2017, p. 272).  

 Sobretudo entre 1916 e 1920, devido viagens sanitaristas pelo interior do país, 

discursos de eugenia foram substituídos pelos estudos higienistas, nos quais as causas 

sanitaristas ganharam maior destaque e correlação com os problemas nacionais. No Brasil a 

adoção da vertente Lamarckista (vertente mais amena da eugenia), permitiu que muitos 

autores aproximassem a eugenia com as questões de higienismo e sanitarismo. Durante a 

década de 1930, por exemplo, o educador e sociólogo Fernando de Azevedo, antes 

considerado eugenista, teve seu discurso “caracterizado como higienista, posto que passou a 

destacar a interferência do meio como responsável pelos problemas do povo brasileiro e, mais 

tarde, analisando as questões das populações pobres como um problema social e econômico” 

(VECHIA; LORENZ, 2009, p. 68), além de relatar a importância da Higiene Escolar e a 

higiene do aluno. 

 Vechia e Ferreira afirmam que durante o governo do Estado Novo, as funções 

“delegadas à educação e à saúde se concretizavam na reprodução do discurso eugênico, que 

buscava legitimar o regime autoritário através de um projeto que procurava eliminar as 

doenças, os desvios morais e sociais”. Assim, a “educação e a saúde eram tidos como 

elementos de controle, regulação, integração e adaptação das crianças, futuras trabalhadoras, 

às mudanças e às novas formas de sociedade que se buscava construir” (VECHIA; 

FERREIRA, 2016b, p. 5). 

 Rocha discute que embora acontecesse um declínio da eugenia como ciência no pós-

guerra, ela não desapareceu do debate educacional brasileiro. Ao estudar a ressignificação da 

eugenia na educação entre 1946 e 1970, a autora verificou o discurso eugênico na formação 

docente de professores primários em Minas Gerais, constatando que as disciplinas de Biologia 

Educacional, Higiene e Puericultura209 tiveram papeis importantes nesse propósito. Segundo 

                                                           
209 Para saber mais como essas disciplinas contribuíram na disseminação da eugenia, ver Rocha (2010). 
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este estudo, “a eugenia não se constituiu uma disciplina, mas foi fundamento teórico para 

várias disciplinas e processos educacionais” (ROCHA, 2010, p. 441) e no “âmbito 

educacional de formação docente, a Eugenia foi vista como uma ciência importante para o 

estabelecimento de uma consciência sanitária coletiva, que ajudasse o país a alcançar altos 

índices de desenvolvimento econômico, pela geração de seres sadios, portanto, produtivos, 

eficientes e úteis” (ROCHA, 2010, p. 443). De certa maneira, esses princípios estavam 

presentes na OE representada pela CADES, ao indicar a importância dos médicos no 

atendimento dos alunos, bem como a atenção dos orientadores educacionais no tocante a 

saúde dos discentes.  

 Lembramos que esse tema tinha relação com a Biologia Educacional circulava em 

projetos educacionais desde a década de 1920. No entanto, a disciplina obteve destaque 

quando foi introduzida no Instituto de Educação do Rio de Janeiro (1931) e no Instituto de 

Educação de São Paulo (1933), ganhando maior importância a partir do governo de Vargas, 

quando a Biologia, a Psicologia e a Sociologia sistematizavam o saber pedagógico 

(METELSKI, 2013, p. 90). Segundo Metelski (2013), o professor que estudou a Biologia 

Educacional se tornava um profissional adequado para levar práticas profiláticas aos alunos, 

mas ampliando essa análise, percebemos que o orientador educacional e/ou o médico escolar 

(com mais autoridade) também possuíam esse atributo.  

 Para Macedo, “o serviço de inspeção médica-escolar constitui uma repartição técnica 

essencialmente profilática e educativa” (MACEDO, 1933, p. 225). Ao que indicam as fontes, 

os médicos que trabalhavam nas escolas secundárias tinham o objetivo de acompanhar a 

saúde do aluno, seu desenvolvimento de personalidade e corporal, mas também poderiam 

contribuir com os orientadores educacionais, no sentido de educar os alunos e indicar 

ajustamentos de saúde e comportamento.  

 Ao pensarmos a questão da saúde em um plano maior, observamos essa discussão em 

panoramas mais abrangentes, como o de programas de governo. Hochman chama a atenção 

para campanhas de erradicação e assistência às doenças durante os anos de 1950 e 1960, 

segundo o autor “as campanhas sanitárias que eliminaram as doenças de massa também 

removeriam os obstáculos que impediam a incorporação do trabalhador rural ao processo de 

desenvolvimento econômico.” (2009, p. 325). Visto que, embora o Brasil “tivesse 70% de sua 

população em áreas rurais, também passava por intenso processo de urbanização, o que 

reformulava velhos problemas sanitários e produzia novos” (HOCHMAN, 2009, p. 323). 

Apesar de ser lembrado geralmente pelas questões do desenvolvimento e da industrialização 

do Brasil, o programa de Juscelino Kubitschek também focou nas questões da saúde, indo ao 



261 
 

encontro com o chamado otimismo sanitário, que ocorreu após as duas primeiras décadas da 

Segunda Guerra Mundial. Para este presidente, uma nação de pessoas saudáveis contribuía 

para que o trabalhador estivesse incluído no desenvolvimento econômico (HOCHMAN, 

2009). Desta feita, a presença do médico na escola poderia contribuir, inclusive, para o 

crescimento econômico do país, pois, se os alunos estivessem bem de saúde e devidamente 

instruídos, seriam trabalhadores engajados com o projeto de desenvolvimento do Brasil.  

 Além do médico, o inspetor de aluno (informando e colaborando e articulando ações 

com os orientadores), o psicólogo (aplicando testes e cuidando de alunos com distúrbio de 

personalidade) e a assistente social (como ponto de contato com a família e outras instituições 

da comunidade) são destacados como profissionais que auxiliam o trabalho do orientador 

educacional (SOUZA LIMA, s/d, p. 7-11). Enquanto os demais profissionais são referidos 

com pronomes masculinos, a assistente social é citada como sendo do gênero feminino. A 

assistência social no Brasil era exercida por mulheres das classes mais abastadas, numa 

tentativa de que a união entre a Igreja Católica e o Estado restabelecessem a “ordem social” 

abalada durante as décadas de 1930 e 1940. Neste contexto, na década de 1930, surge o 

Centro de Estudo e Ação Social de São Paulo (CEAS). Segundo Iamamoto e Carvalho: 

 
As atividades do CEAS se orientarão para a formação técnica especializada de 
quadros para a ação social e a difusão da doutrina social da Igreja. Ao assumir essa 
orientação, passa a atuar como dinamizador do apostolado laico através da 
organização de associações para as moças católicas e para a intervenção direta junto 
ao proletariado. (IAMAMOTO, CARVALHO, 1981, p. 173). 

  

 Citamos essas informações sobre a assistência social no Brasil para entender que os 

profissionais indicados para auxiliar o orientador educacional não eram escolhidos de forma 

aleatória. Neste caso, as assistentes sociais se aproximavam do ideal de “ajustamento” da 

sociedade, sem deixar de lado os padrões religiosos da Igreja Católica. Também reforçamos 

que algumas profissões como enfermeira, professora primária, assistente social e funcionária 

burocrática estavam associadas à figura feminina, durante a década de 1950.  

 Segundo Teixeira (2017), existem algumas maneiras de entender as “origens” da 

segregação ocupacional por sexo. Essas perspectivas variam entre segregações ocorridas pelo 

mercado de trabalho segmentado, por “preferências” dos empregadores e preconceitos da 

mulher ocupar determinado cargo. Por acreditar que a mulher deveria ocupar espaços que 

possuíam semelhança com o ambiente doméstico ou que deveriam ocupar profissões que 

estivessem ligadas ao cuidado e acolhimento com o outro, como no caso das enfermeiras e 

professoras. No entanto, as mudanças ocorridas depois dos anos cinquenta, em termos de 
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demografia, modernização, industrialização e êxodo rural, contribuíram para que a mulher 

alcançasse novos espaços na sociedade. Para Morais et al. (2012) essas transformações 

exigiram uma maior escolaridade feminina, o que provocou uma alteração no status social das 

mulheres. Porém, os preconceitos ainda cercavam o trabalho feminino e no imaginário social 

a ideia de que o casamento e a vida profissional não eram compatíveis ainda se fazia presente.  

 Sobre o “problema” da Orientação Educacional na escola secundária brasileira, a 

professora Luiza Contardo, trouxe na RES alguns fatores apresentados como negativos na 

prática da OE. A autora comentou que comentários contrários a instalação do SOE na escola 

poderiam ser comuns, entre eles: A Orientação Educacional seria inútil em uma escola bem 

dirigida; A presença da orientação frequentemente “amotina” os alunos contra os professores, 

incitando indisciplina; Os horários da escola já andavam sobrecarregados para receber mais 

uma dessas “novidades” (como jornais, clubes de alunos, intercâmbio) e estavam desviando 

os alunos de se aplicarem aos estudos; Os professores não apreciavam um “elemento 

estranho” que interferia em suas tarefas; dentre outras. A partir dessas afirmações que 

parecem vindas da direção e do corpo docente das escolas, de maneira geral, Contardo (1957) 

fez uma argumentação para tentar desconstruir o pensamento contrário à OE. Se pensarmos 

que este artigo foi publicado na segunda Revista Escola Secundária, podemos inferir que os 

autores, no início das publicações, estavam tentando legitimar a atuação dos orientadores e 

para isso, não negavam os pensamentos desfavoráveis à sua função, pelo contrário, era a partir 

deles que elaboravam a sua defesa. No entanto, numa das últimas edições da revista Escola 

Secundária esse discurso ainda aparecia, pois Servo defendeu que era “necessário, portanto, 

não considerar o orientador como um intruso no colégio. Ele não pretende reformar, 

fiscalizar, defender os alunos: entra na escola como colaborar de todos: pais, mestres, Diretor 

e educandos”, e tal papel era importante por ser “o mais nobre possível: harmonizar as 

diferentes forças educativas” (SERVO, 1961, p. 24). Um estranho e intruso? Não para os 

autores da CADES, que representavam os orientadores como harmonizadores das forças 

educativas, que iriam cooperar para que o processo educativo e os ajustamentos 

acontecessem.  

 Concernente a relação entre OE e professores, as legislações trazem atribuições como 

cooperar (BRASIL, 1946g; BRASIL, 1959b) e articular (BRASIL, 1946d) os trabalhos, no 

entanto, os indícios nos textos de Contardo (1957) e Servo (1961) descrevem uma resistência 

ao trabalho dos orientadores, como se a sua função estivesse pautada no controle, observação 

e supervisão do outro. Assim, ainda que a lei traga um direcionamento dessa relação  
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[...] a leitura de um texto, pode assim escapar a passividade que tradicionalmente lhe 
é atribuída. Ler, olhar ou escutar são, efectivamente, uma série de atitudes 
intelectuais que — longe de submeterem o consumidor a toda-poderosa mensagem 
ideológica e/ou estética que supostamente o deve modelar — permitem na verdade a 
reapropriação, o desvio, a desconfiança ou resistência. (CHARTIER, 1998, p. 59-
60). 

 
 Considerando que “a leitura é sempre uma prática encarnada em gestos, espaços, 

hábitos” (CHARTIER, 1991, p. 178), a que foi realizada da lei, e das relações que aconteciam 

dentro das escolas, podia gerar interpretações diferentes da função do orientador educacional, 

engendrando cenários de conflitos e lutas de representação. 

 Dentro do terreno de quem estava no poder (direção e professores), o orientador 

educacional procura lances e táticas para firmar seu espaço. Como discurso, Contardo (1957) 

afirmou que a formação adequada, métodos adequados e espaço conquistado, a Orientação 

Educacional se tornaria bem-vista e primordial na escola. Finalizou seu texto com a convicção 

de que o “tempo virá confirmar, estamos certos, que bastará desenvolver-se e estimular a 

difusão da Orientação Educacional no sistema escolar para que o seu valor seja por todos 

reconhecido, caindo por terra todos os argumentos a ela contrários [...] (CONTARDO, 1957, 

p. 43). Schmidt alegou que, quando o orientador despertasse a confiança do diretor e 

professores, eles recorreriam a ele para estabelecer ações em casos de desajustamentos 

(SCHMIDT, 1958a, p. 30).  

 Para Marques, em seu artigo “A Orientação Educacional e seus porquês”, apresentou 

como um desses “porquês” a insuficiência da escola tradicional, entendendo que as figuras 

tradicionais da escola (diretor e professores), não satisfaziam as necessidades dos contextos da 

época (familiar e social). Nesse cenário, o “diretor acha-se, regra geral, absorvido pelos 

problemas administrativos; os professores pelo ensino no ‘corre-corre’ da luta pela vida. Daí a 

necessidade de uma nova figura na escola: o Orientador educacional.” (MARQUES, 1960a, p. 

24). 

 A correria e agitação trazida pela modernidade e pelo pós-guerra influenciaram no 

trabalho da direção e dos professores? Eles agora precisavam de um novo profissional na 

escola que se ocupasse de questões mais individuais dos alunos? Ao que indicam as 

publicações da CADES, sim. O orientador educacional era a figura que trabalharia de forma 

cooperativa com diretores, professores, médicos, inspetores, assistentes sociais e outros 

funcionários, no intuito de auxiliar no ajustamento dos alunos. Ainda que devesse saber que 

não poderia ocupar o cargo hierárquico da direção, nem o espaço da sala de aula do professor, 

o orientador tentava evitar a imagem de um “ser estranho”, ao realizar pontes de comunicação 
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entre o aluno e outros indivíduos da escola secundária. A seguir, veremos a relação entre o 

orientador educacional e o aluno adolescente. 

 

 

3.3 O ALUNO: O ADOLESCENTE – DEFINIÇÕES E EXPECTATIVAS DE 

AJUSTAMENTO  

 
 
O adolescente não estuda só com suas faculdades mentais. Estuda com seu corpo 
que cresce, e se transforma, e se agita, e se perturba com os fenômenos misteriosos 
da puberdade. Estuda com sua sensibilidade, relacionada com as fantasias de seus 
sonhos, com seus anseios de aventura, de glória, de amor! Estuda com seu passado, 
conflitos de infância que se reavivam na aurora adolescência. Estuda com seu 
presente, cheio de ressentimentos, porque não encontra a consideração e a 
compreensão que almeja. Estuda com suas tradições, seu ritmo personalíssimo, suas 
idiossincrasias, suas respostas emocionais tão várias como inconscientes. 
(SCHMIDT, 1960d, p. 6). 
 
As crianças e os jovens não são apenas aquelas criaturinhas interessantes que nos 
divertem bem das vezes. Na vida cotidiana, numa sala de aula, num colégio, vamos 
encontrar, entre outros, alunos teimosos, alguns irônicos, outros malcriados. Aquele 
que vive a aborrecer os colegas; aquele outro tem suas coisas em permanente 
desordem. Um vive rindo com razão e sem ela, outro está sempre pronto a brigar 
com os colegas. [...] Se fossem todos uns anjinhos, não teríamos oportunidade de 
educar... (SOUZA LIMA, 1959b, p. 20). 

 
  
 Quem era o aluno adolescente da escola secundária? Ao analisar o documento 

transcrito da União Panamericana, os alunos da escola secundária, a partir da década de 1940,  
 
[...] procediam de todos os extratos populacionais e camadas sociais, e todos os 
planos ‘inimagináveis’ teriam sido feitos a fim de orientá-los para ‘condições 
futuras’ (p. 215210). Com os ‘preceitos da psicologia moderna', os jovens passariam a 
adquirir uma ‘compreensão de si mesmos’ como organismos ‘psicobiológicos’, o 
que os salvaria dos perigos de ‘um grande número de erros responsáveis por boa 
parte da infelicidade humana’ e dos transtornos mentais e físicos que afligiam as 
pessoas no ambiente congestionado que caracterizaria a coletividade daqueles 
tempos (p. 235211). (BRAGHINI: JUNIOR, 2012, p. 247). 

 

 As discussões da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, sobre a escola secundária 

da década de 1950, traziam uma crítica à “organização do ensino secundário para a formação 

de uma elite condutora, segundo a Lei Orgânica do Ensino Secundário” e essa educação 

voltada às “‘individualidades condutoras’ passou a ser questionada, em nome de um ensino 

                                                           
210 UNIÃO PANAMERICANA. Pela reforma da Escola Secundária. In: Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Brasília, v. 11, n. 30, set./out. 1947, p. 225-241. 
211 UNIÃO PANAMERICANA. Pela reforma da Escola Secundária. In: Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Brasília, v. 11, n. 30, set./out. 1947, p. 225-241. 
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mais bem adaptado às necessidades daquele momento histórico, ou seja, mais ativo, mais 

prático e mais popular” (BRAGHINI: JUNIOR, 2012, p. 247). A tentativa de integração do 

país e de oportunizar o acesso a mais pessoas, estava sendo delineado, neste ambiente de volta 

democrática. Desta feita, apesar de o ensino secundário ainda ser visto como um espaço para 

as “elites condutoras”, uma tentativa de romper com esse modelo foi discutida nas 

publicações do MEC, como no caso dos artigos da RBEP.  

 Braghini usa a expressão “aluno moderno” para se referir ao estudante deste período 

histórico. A autora diz que, assim como existia a busca por um “professor moderno”, também 

havia pelo “aluno moderno”. Esse discente “era o centro de todas as atenções, porque ele era 

o alvo da reforma do ensino secundário, o ser humano que seria o ‘homem de ação’, o futuro 

cidadão ‘industrial’, o elemento que expandiria a população escolar, e que, portanto, também 

seria a causa para tantas modificações na educação.” (BRAGHINI, 2005, p. 103-104). 

 No entanto, esta discussão também estava estendida na fala dos autores sobre a 

Orientação Educacional? Em conferência proferida212 no “Encontro de Educadores” em 

fevereiro de 1959 em Belo Horizonte, o Padre Antonius Benkö levantou a questão: “De que 

adolescente se trata? Do adolescente que estuda no Colégio Militar de Belo Horizonte ou do 

índio xavante que caça e pesca nas paragens da Amazônia ou Mato Grosso? Além disso, 

falará somente do adolescente ou da adolescente?” (BENKÖ, 1960b, p. 5). O autor reconhece 

que o proferido sobre um adolescente de um bairro ou escola não pode ser regra para outro 

aluno da mesma localidade e por este motivo ele optou por expor uma descrição geral da 

personalidade de adolescentes, dando preferência a rapazes moradores de áreas urbanas. A 

tendência apresentada por Benkö é descrever o adolescente urbano, no entanto, os demais 

autores trazem muitos exemplos de atendimentos realizados com meninas. Por trabalharem 

em áreas urbanas, os autores tendem a escrever sobre o adolescente que conhecem e 

convivem, os indícios das escritas sugerem que estes jovens pertenciam às classes abastadas, 

porém, a condição social não impedia que os alunos passassem por problemas que 

necessitavam de ajustamento escolar ou social. Destacamos que o padre Benkö utilizou dez 

referências estrangeiras sobre o tema adolescência para elaborar o seu texto. No final de sua 

explanação ele chamou a atenção dos educadores para o fato que o Brasil possuía poucos 

estudos sobre a personalidade dos adolescentes e indagou: “Por que nos esforçamos para 

melhor conhecer a vida e a evolução dos adolescentes brasileiros?” (BENKÖ, 1960b, p. 33).  

                                                           
212 O mesmo texto foi publicado no Caderno de Orientação Educacional de número dezoito. 
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 Os autores da CADES que estavam nesta procura de conhecer melhor o aluno da 

escola secundária, recorriam a artigos e livros norte-americanos e produziam um novo 

material que estava prestes a circular entre os educadores da escola secundária. Ou seja, os 

professores, diretores e orientadores educacionais estavam recebendo um material que refletia 

a leitura de outras obras, das experiências particulares dos autores e de algumas discussões da 

época. No quadro abaixo vemos uma listagem de obras citadas nas referências bibliográficas 

de textos da CADES213, especificamente sobre o tema adolescência: 

 

QUADRO 14 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE ADOLESCÊNCIA NOS 
TEXTOS DA CADES 

Autor da 
Cades 

Texto/obra utilizada como referência Local da citação / 
informações 

Maria Emília 
Alves Saltiel 

- BUHLER, Charlotte. El problema de la infancia y la maestra. 
Buenos Aires, 1952 

- Revista Escola 
Secundária nº 1. 
- Utilização do termo 
infância para o estudo 
da adolescência 

Alcias Martins 
de Attayde 

- AGUAYO, A. M. Lecciones de Higiene Escolar. Cultural S. 
A., Habana, 1943. 
- Mira y Lopes, Emilio.Noções. In: Como Ensinar Inglês no 
Curso Ginasial. CADES, Rio de Janeiro, s/d. 
- AZEVEDO, Fernando de. Sociologia Educacional. São Paulo, 
Biblioteca Pedagógica Brasileira, Cia Editora Nacional, 1940. 
- DEWEY, John. Democracia e Educação. Tradução Godofredo 
Rangel e Anísio Teixeira. São Paulo, Biblioteca Pedagógica 
Brasileira, Cia Editora Nacional, 1936. 
- ALVES DE MATOS, Luiz. Sumário de Didática Geral. Rio de 
Janeiro, Editora Aurora, 1957. 
- GRISI, Rafael. Didática Mínima. São Paulo, Editora do Brasil, 
1956. 

- Revista Escola 
Secundária nº 10. 
- Ênfase na Didática. 

                                                           
213 Optamos por citar somente as bibliográficas descritas como referências no final das publicações, o que não 
exclui a possibilidade dos autores trazerem informações de outras obras no corpo do texto. 
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Padre Antonius 
Benkö, S. J. 

- JERSILD, A. T. The Psychology of Adolescence, New York, 
Macmillan, 1957. 
- DEBESSE, M.: L'adolescence, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1948. 
- HULOCK, E. B.: Adolescent Development (2d Ed.) New 
York, Mc Graw-Hill, 1955. 
- REMPLEIN, H. Die seelische Entwicklung in der Kindheit 
und Reifzeit - München, Reinhardt, 1954. 
- CARMICHAEL. L. Manuel de Psychologie de l'enfant, Paris, 
P.U. F., II vol. 
- J. RODRIGUES; W.C. MELLO; D.T. ZBOROWSKA. 
Puberdade Precoce. Sôbre um caso com possível etiologia 
poliomielítica. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 
Metabologia, 1958, 7; 125-146. 
- M. ARNOLD - J. GASSON. The human Person, New York, 
Ronald Pr., 1954, pg. 219. 
- R. S. WOODWORTH - D. G. MARQUES: Psicologia, São 
Paulo, Editôra Nacional, 1958. 
- CROW, L.D.; CROW, A. Adolescent Development and 
Adjustment, New York, Mac Graw-Hill. 1956, pág. 20. 
- TRAMER, M. Seelenleben Jugendlicher - Schwarzenburg, 
Gerber Euchduck, 1956, págs. 42-52. 
- CROW-CROW, l .c., pág. 169. 
- SENEX. Psychologie de la maturité, Cahiers Laennec, 1958, 
n.º 3, pg. 50. 
- ALLPORT, G. Personality, N. Y. H, Holt, 1937, págs. 225-
226. 
- CROW-CROW, in l.c., citando: L. Frank. 
Introduction.Adolescence as a Period of Transition. M. 
FORTHY. Third Yearbook of the National Society for the 
Study of Education. pars I : Adolescence. University of Chicago 
Press, 1944, págs. 5-6. 
- BURSTIN, J. La répresentation du moí physique dans la 
préadolescence - Enfance, 1957 n.0 2; 142-163 especialmente 
cf. págs. 159-160. 
- SEGEL, D. Principies of the Growth and Development of 
Intelectual Abilities in the Adolescent Period. ln: The 
Adolescent; A Book of Reading Editor J. M. Seidman. N. y. 
Dryden Press, 1953. 
- GARRISON, K. C. Psychology of Adolescent (5th ed.) 
Englewood-Cliffs, Printice Hall, 1956, págs. 84-85. 
- Cf. JERSILD, l.c., págs. 75-76. 
- TANNER, J. M.: La notion de stade en stade en Physiologie, 
pág. 16, in: Le problème des stades en psychologie de l'enfant, 
par J. Piaget et autres, P.U.F. 1956. 
- LEME LOPES, J; AVILLA, F. (S .J.): Juventude Transviada? 
ln : Síntese Política, Econômica, Social, 1959, 1. págs. 45-50. 

- Cadernos de 
Orientação 
Educacional nº 18. 
- Utilização de 
bibliografia de 
diferentes países, com 
destaque para os 
estudos psicológicos. 

Quadro elaborado pela autora a partir de: SALTIEL, 1957a, p. 28; ATTAYDE, 1959, p. 21; 
BENKÖ, 1960b, p. 35-36. 

 

 Embora não esmiucemos as características e o conteúdo dessas referências, as 

trazemos como forma de vislumbrar panoramicamente alguns textos que circularam entre os 

orientadores educacionais. Percebemos que a maioria das obras foi publicada nas décadas de 

1940 e 1950, mostrando-se como temas atuais para a educação do período. 
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 Pontuada essa questão, vemos em muitos textos a discussão teórica e algumas 

definições sobre a faixa etária dos adolescentes. Lembramos que a matéria-prima do trabalho 

do orientador educacional era o aluno adolescente da escola secundária. Conforme citamos na 

introdução desta tese, segundo documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) do 

período, a adolescência compreendia dos 10 aos 20 anos de idade e era marcada por 

modificações mentais, anatômicas e bioquímicas que “no se observan en otros grupos de 

edad” (1965, p. 5). Os autores da CADES não fugiram muito dessa periodização - como, por 

exemplo, o professor Azevedo Filho214 que dizia que a adolescência variava entre 13 e 19 

anos, apesar de alegar que em países tropicais como o Brasil a puberdade poderia começar 

mais cedo em rapazes (11 ou 12 anos) – também concordava com o fato deste ser um 

momento de transformações biológicas e psicológicas. Para autores como Bauzer (1958), o 

período entre os 12 e 15 anos seria o mais difícil por acontecerem várias transformações 

importantes, enquanto Cardoso (1957) acreditava que o período entre 14-15 anos dos rapazes 

e de 13-14 anos das moças eram os mais intensos de valorização pessoal. 

 Sobre o termo adolescência, era possível existir uma variação, o que também foi 

comum nas publicações da RBEP, pois na “década de 50, em um total de 46 artigos, persiste 

maior freqüência da nomenclatura juventude com 159 citações para 121 de adolescência e 24 

de mocidade; a nomenclatura juventude apresenta maior freqüência no ano de 59 [...].” 

(FERNANDES, 2006, p. 142). A circulação do termo adolescente, no Brasil, já aparecia em 

discursos oficiais em 1922, mas ainda sem uma conotação psicológica. Tal conotação seria 

utilizada nos anos de 1940 e 1950 (FERNANDES, 2006). As fontes da CADES tratam o 

aluno como adolescente, jovem, moço ou até mesmo criança, por este motivo, ao citar as 

fontes ou descrevê-las não faremos diferenciação dos termos, entendendo-os como sinônimos 

e respeitando a escrita original dos autores. 

 Posto que a adolescência seja um objeto de estudo recente, ela tem sido vista pelo 

prisma da “impulsividade e excitabilidade” desde a Grécia Antiga. Pensadores como 

Aristóteles e Platão já descreviam a juventude como uma fase diferente da infância e 

atribuíam ações específicas a esta etapa. Em outros períodos e lugares da História, a criança e 

o adolescente eram considerados como adultos em miniaturas, como por exemplo, durante a 

Idade Média. Naquela época, esperava-se que o jovem aprendesse e tivesse um 

comportamento semelhante ao do adulto, enquanto completava seu processo de crescimento 

                                                           
214 Este autor diferencia a puberdade da adolescência. A puberdade seria o período que marca o funcionamento 
das glândulas sexuais. Adolescência seria um conceito mais amplo que atinge jovens desde o início da puberdade 
até 19 ou 20 anos (AZEVEDO FILHO, 1961, p. 29). 
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biológico, pois assim que a criança superasse o risco de mortalidade já era incluída ao 

universo dos adultos. Já no século XVII, podemos observar as considerações de Rousseau, 

que em    
 
(...) seu tratado sobre a natureza humana e a educação, sugeriu características da 
adolescência, as quais continuam influenciando o pensamento atual a respeito desse 
período. Para Garrod e cols. (1995)215, esse filósofo enfatizou o processo de 
desenvolvimento de forma qualitativa. Rousseau considerava a adolescência o 
período de maior instabilidade e conflito emocional, os quais eram provocados pela 
maturação biológica. Para ele, tanto as mudanças biológicas quanto as sociais eram 
acompanhadas por uma mudança nos processos psicológicos, incluindo o 
desenvolvimento da capacidade de pensar com lógica. Gallantin (1978)216 observou 
que para Rousseau o raciocínio era desenvolvido na adolescência, motivo pelo qual, 
aconselhava que a educação prosseguisse depois dos 12 anos. Santrock (2003)217 
ressalta que esse filósofo considerava a adolescência como um renascimento, 
período em que o indivíduo recapitula os estágios anteriores da vida, procurando seu 
lugar na sociedade. Dessa forma, sua opinião era de que tanto a criança quanto o 
adolescente não eram iguais ao adulto. (SCHOEN-FERREIRA, 2010, p. 229). 
 

 Além disso, 
Ao longo do século XIX, a adolescência passa a ser reconhecida como um 
“momento crítico” da existência humana. É temida como uma fase de riscos em 
potencial para o próprio indivíduo e para a sociedade como um todo. Em linhas 
gerais, parece que a ideia do que hoje chamamos adolescência, pressentida a partir 
do século XVIII (Grossman, 1998)218, está associada às novas maneiras de viver no 
grupo social onde o indivíduo está inserido. Com a industrialização e a instituição de 
sistemas educacionais obrigatórios, ela pode, finalmente, ser mais observada. Pode-
se, então, dizer que a adolescência foi conhecida primeiro pelos educadores. 
(SCHOEN-FERREIRA, 2010, p. 230). 
 

 Nesta perspectiva, depois do processo de industrialização e da obrigatoriedade dos 

estudos, a escola ajudou a entender quem eram os adolescentes. A participação juvenil na 

sociedade durante as décadas de 1950 e 1960 aconteceu em meio a um processo de 

internacionalização da cultura (aumento da cultura de massa e novas mídias) e de mudanças 

sociais, políticas e econômicas, além do movimento de redemocratização do estado que foi 

interrompido pela ditadura civil-militar iniciada em 1964219 (SANTOS, 2013, p. 38).  

 O termo adolescente vem do verbo em latim adolescere e significa “crescer”, ou seja, 

seria aquele que está crescendo para se tornar adulto. O adolescente situa-se entre o passado e 

futuro: possuindo uma personalidade moldada pelas experiências da infância e pressionado 

pelo futuro e pelas responsabilidades exigidas na vida adulta. Em determinados momentos, 

                                                           
215 GARROD, A., Smulyan, L., Powers, S., & Kilkenny, R. Adolescent portraits: Identity, relationships, and 
challenges (2ª ed.). Boston: Allyn and Bacon, 1995. 
216 GALLANTIN, J. Adolescência e individualidade: uma abordagem conceitual da psicologia da adolescência. 
São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1978. 
217 SANTROCK, J. W. Adolescência (8ª ed.). Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
218 GROSSMAN, E. La adolescencia cruzando los siglos. Adolescencia Latinoamericana, 1, 1998, p. 68-74. 
219 Santos (2013) traz a expressão golpe de 1964, no entanto, como já citamos, concordamos com Gonçalves 
(2011) ao explicar o conceito de ditadura civil-militar. 
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dele são exigidos posicionamentos de adulto e este retribui com comportamento de criança 

(BAUZER, 1958, p. 28), tornando a tarefa de pais e professores ainda mais difíceis.   

 A fase da adolescência foi apresentada como um período de conflitos, reações 

imprevistas, oposições e afirmação (até como forma de luta contra o comportamento do 

adulto) e pela necessidade de formação. Para Benkö, as tribos “selvagens” pertencentes às 

culturas primitivas ou ao que ele chamou de culturas mais simples, conseguiam passar por 

esse período de forma mais tranquila, pois estes jovens sabiam exatamente o que era exigido 

deles e a transição da infância para a fase adulta ocorria entre os “selvagens” em rituais220. 

Continuando seu pensamento, o autor afirmou que não são todos os jovens que constituem um 

problema para a escola e a sociedade (BENKÖ, 1960b). A despeito da maioria dos textos 

retratarem o aluno dos centros urbanos (aquele que estava de alguma forma sendo 

desamparado - por pais ausentes - ou bombardeado pelas informações da cidade), em alguns 

momentos, como nesse texto de Benkö (1960), outros exemplos de adolescentes são citados. 

 Esse período de transição poderia ser marcado por três fases: preparação para o 

conflito, conflito aberto e resolução do conflito. Desta feita, era comum a ideia de que a 

adolescência era uma fase marcada pela necessidade de se afirmar, em busca de harmonia 

pessoal (PEREIRA, 1960), de conflitos (internos e sociais) nos quais o aluno da escola 

secundária estava inserido e, assim, o trabalho do Serviço de Orientação Educação mostrava-

se como um ajustador de condutas, no intuito de facilitar as relações e o estudo dentro e fora 

da escola. Esperava-se que o professor da escola secundária conhecesse os “problemas 

específicos” da adolescência para ter êxito na sua função docente (AZEVEDO FILHO, 1961). 

 Para Bauzer, quando uma criança tropeça em uma cadeira, por exemplo, fazemos uma 

repreensão carinhosa, pois, sabemos que ela está aprendendo a lidar com o espaço e seu 

corpo. No entanto, nos esquecemos que o adolescente também está em fases de 

transformações (braços compridos, falta de harmonia como “bonecos desengonçados”) e 

quando derruba algo, a maneira como sua atenção é chamada acontece de forma bem 

diferente. Para o adolescente a sua “falta de jeito” é vista como humilhante221 e, dessa forma, 

seu sentimento de insegurança aumenta. Isso fazia com que ele procure companhia de quem 

aumenta sua autoestima e por vezes, o levava à delinquência por sentir-se orgulhoso de suas 

atitudes e em parte para provar que é digno da admiração alheia (BAUZER, 1958, p. 29). 
                                                           
220 O autor não deixa claro quem seriam os “selvagens” ou “primitivos” a que ele se refere, mas indica que são 
sociedades que possuem rituais de passagem e delimitam muito bem a função da criança, adolescente e adulto 
(BENKÖ, 1960b). 
221 Cardoso também faz referência da humilhação sentida pelos adolescentes ao serem repreendidos com frases 
como “você não sabe o que diz... você não tem experiência... ouça o conselho dos mais velhos... não diga 
tolices... etc.” (1957, p. 30). 
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Seria comum a mudança de humor na adolescência, por isso, os jovens poderiam variar entre 

uma alegria intensa, tristeza profunda ou indiferença. Caberia aos pais e professores saber 

como lidar com cada situação: participar das alegrias, respeitar os desgostos, ignorar certas 

crises, deixar os alunos sonharem sem sair da realidade e tentar manter um equilíbrio entre o 

aceitá-lo “como criança, e ajudá-lo, ao mesmo tempo, a acalcar a idade adulta” (BAUZER, 

1958, p. 30).  

 A adolescência também foi mostrada como uma época de adoração e busca por ídolos 

e heróis. Esse tipo de paixão pode gerar uma mágoa para os pais que se sentiam substituídos, 

no entanto, era geralmente algo temporário, pois com o afastamento ou o tempo, o jovem 

procuraria ou o substituiria por outra pessoa. Quando a pessoa admirada fosse alguém 

equilibrada, os resultados seriam bons, porém, quando ocorresse o contrário, isso trazia 

prejuízos para as relações familiares e escolares. As meninas foram mencionadas como as 

mais frágeis nesse tipo de relação, quando se apaixonavam por pessoas que abusavam do 

poder que exerciam sobre elas, nesses casos, a intervenção deveria ser cuidadosa, oferecendo 

paciência, tempo e bondade (BAUZER, 1958, p. 31). Percebemos como o sexo feminino foi 

representado de forma mais propensa a sofrer as influências de uma paixão ou das emoções 

(verificado tanto na fala dos autores com relação às mães, quanto às alunas). 

  Saltiel (1957b) entendia a adolescência como uma fase de inconstâncias, na qual ora o 

estudante queria uma coisa, ora queria outra, gerando uma compreensão defeituosa e 

inadequada em muitos aspectos, no entanto, os “pais devem recordar sua própria adolescência 

para melhor compreenderem seus filhos”. Notamos que em alguns textos, os autores lembram 

os professores e orientadores educacionais que eles já foram adolescentes e cruzaram essa 

fase, mas após passarem por ela, se esquecem e não entendem as atitudes dos jovens 

estudantes. Saltiel continua declarando que a família e os educadores precisavam ter muito 

cuidado com a orientação deles, pois utilizando as palavras de Romain Rolland222, a autora 

afirmou que “O vinho conserva para sempre o cheiro da vasilha que o conteve. Assim, os 

sinais de uma mocidade estragada permanecem até o fim de seus dias” (SALTIEL, 1957b, p. 

50). Nesta perspectiva, apesar de haver uma responsabilidade destinada às escolhas dos 

adolescentes, pais e professores (orientadores) possuem uma atribuição de cuidar com a 

orientação, pois deixariam marcas na vida esses filhos/estudantes. Além disso, a atual 

juventude não era um produto espontâneo, ela surgiu da influência das gerações anteriores 

(CARDOSO, 1958b). 

                                                           
222 Novelista, biógrafo e músico francês (1866-1944) que recebeu o Nobel de Literatura em 1915. 
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 A discussão sobre o aluno e essa fase de sua vida, bem como as visões sobre a 

adolescência, também foram temas de outros periódicos educacionais desde a década de1940. 

Ao analisar o texto de Penteado Junior (1948223), apresentado no 3º Congresso Nacional de 

Estabelecimentos particulares de Ensino, Braghini descreve que Junior via a adolescência 

como “o melhor período da vida para receber o aprendizado e autonomia”. O adolescente era 

a pessoa em formação, que se preocupava com questões internas, que desejava ser notado, 

ouvido e respeitado, sentia suas transformações físicas e psicológicas, criava coisas novas, se 

revelava contra a tradição, religião e filosofia e não aceitava de conselhos demorados 

(BRAGHINI, 2005, p. 104). Tais impressões são similares as representações de adolescência 

que apareceu nas publicações da CADES. 

 Em trabalho apresentado no II Simpósio de Orientação Educacional, a professora 

Tereza Pontual Pinto de Lemos e os demais professores, descreveram o orientando 

(adolescente ou criança) como  
[...] uma pessoa humana, portanto dotada de dignidade e de direito inalienáveis; com 
um destino temporal e eterno; tendo uma liberdade no sentido de ser responsável por 
seus atos na medida que for tomando consciência de seus deveres e direitos; porém 
que não atingiu ainda sua maturidade, seu pleno desenvolvimento e que por isso, 
precisa de uma contínua assistência para que mais certa e seguramente, possa 
conhecer seu fim e escolher os meios adequados e ter energia para realizá-lo por si 
mesma. (LEMOS et al., 1959, p. 5-6, grifos no original). 

 

 Vemos um reforço da ideia vida terrena e eterna do ser humano, colocando o aluno 

como alguém que possui livre arbítrio, que estaria atingindo a maturidade por meio da 

consciência de seus deveres e direitos. A criança ou adolescente possui um fim, ou seja, teria 

uma missão para cumprir e deveria escolher os melhores meios para realizá-la. O adolescente 

era um “ser dotado de reflexão e capacidade para selecionar meios que o farão atingir seu 

destino de homem inteligente e livre” (CASTRO et al. 1959, p. 5). Os textos presentes no 

COE de número 13 e 14 demonstram a importância da liberdade de escolha dos alunos, além 

da necessidade que ele possuía em receber uma orientação (ou ajuda) para adquirir o 

equilíbrio escolar, familiar, moral, social e espiritual, desta forma, alcançando o ajustamento e 

solução de seus problemas.  

 Outros autores como Padim (1962b) do mesmo modo enunciaram a ideia de que o 

aluno tinha uma participação consciente do seu desenvolvimento, e dependendo das 

condições que a escola proporcionasse, esse aluno poderia, inclusive, obter a oportunidade de 

liderança (a qual serviria para sua atuação no futuro), pois ao fazer isso, a OE contribuía para 

                                                           
223 Um dos colaboradores da RBEP em 1948, representava a USP ao publicar o artigo “Governo semi-autônomo 
da escola secundária – Educação cívico moral” (BRAGHINI, 2005, p. 154). 
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o “Bem Comum” formando “autênticos líderes sociais e políticos”. Ainda sobre esta 

perspectiva, Saltiel delineou que “é preciso que o aluno seja orientado também no sentido de 

saber usufruir todos os benefícios que a sociedade lhe oferece, tornando-se capaz de 

contribuir de modo útil para o progresso e bem-estar da comunidade” (SALTIEL, 1960, p. 

40). Havia a expectativa que o jovem fosse responsável pelo futuro da nação, por isso a 

importância de orientar esse aluno/filho, para a garantia de que o país estaria em boas mãos, 

isto é, de trabalhadores responsáveis. 

 Existia esperança para o aluno que não demonstrava dotes naturais para o estudo? 

Segundo o professor Eurico Silva, o pior aluno da escola poderia revelar-se um mecânico 

genial, um hábil negociante ou um agricultor inteligente. Para o autor, a preguiça que uma 

criança ou adolescente demonstrava numa sala de aula era uma defesa natural por estarem 

dominados por outros ideais de vida. Desta feita, os resultados elogiáveis ou desabonáveis, 

surgidos após a diplomação, não aferiam a inteligência das pessoas. Sobre o indivíduo que 

fugia das obrigações da escola e da vida, Silva os define como “o animal ‘cozido de 

preguiça’” e que somente com o passar dos anos “tardiamente quase sempre, adquira ele 

autodomínio, auto determinação e se lhe tenha despertado a consciência da responsabilidade” 

(SILVA, 1960, p. 36). Era uma maneira de conscientizar e/ou incentivar o orientador 

educacional a não desistir de um aluno, por mais que, naquele momento, o adolescente não 

mostrasse interesse no estudo, havia a possibilidade de vindouramente ele encontrar o seu 

lugar e função na sociedade. 

 O orientador educacional era aconselhado a evitar extremismos, como: considerar o 

aluno incapaz de qualquer ação (necessitando ser orientado e receber imposições) ou que 

fosse capaz de todas as coisas (sendo independente de toda lei “superior, natural e divina”) 

(LEMOS et al., 1959). Para Mravak, o “educando não é a ‘tábula rasa’, que encontramos no 

estado de pureza intocada e sem mácula: já está marcado pelas múltiplas influências, e de 

modo especial pelas provenientes do ambiente social” (1961, p. 5). Evitar o radicalismo era 

uma forma de padronizar ou ajustar esses alunos, pois, de certa forma, cabia ao orientador 

educacional conhecer e orientar o aluno a se tornar ordinário, ou seja, que estivesse dentro de 

um modelo, cumprindo seu o papel por ele esperado. 

 O anseio adolescente pela liberdade era ambivalente, pois ao desejar a independência 

ele também aspirava e enquadrava-se num grupo, quer “originalidade ao mesmo tempo que se 

conforma servilmente aos padrões dos seus iguais” ao submeter-se a gestos, linguagens, 

modos, sentimentos dos “grupinhos-moços” (CARBONNET et al., 1962, p. 12). Cardoso 

citou a necessidade de viver em grupo, descrita por John Bowlby, denominada por este 
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psicanalista inglês como a fase da “gang” 224 (1957, p. 31). Schmidt (1960d) declarou alguns 

desses grupos como bandas de músicas (“as furiosas”) e grêmios estudantis como “sociedades 

de descompressão”, nas quais os alunos se sentiriam úteis e criativos. Esses grupos eram 

vistos como necessários, porém, deveriam ser supervisionados pelos orientadores 

educacionais. Grosso modo, os autores pontuam que cada adolescente é único e pode ter 

interesses variados por grupos distintos, havendo aqueles que são tímidos, sociáveis, 

esportistas, inibidos com relação ao sexo oposto, entre outros exemplos citados. Sabendo 

dessa multiplicidade de características pessoais, o orientador educacional auxiliaria o 

adolescente a se ajustar nos espaços que ocupava.  

 Vimos por parte dos autores uma crítica sutil ao comportamento da juventude, que se 

dizia em busca de liberdade e da quebra de padrões – Cardoso (1957) os chama de “cavaleiros 

da aventura” –, mas que no final estavam procurando um local de pertencimento e realizando 

atitudes semelhantes entre si para se identificarem com outros jovens. O final dos anos de 

1950 e a década de 1960 figuraram um momento de contestação e estilo de mobilização novo, 

além disso, os “jovens passaram a negar todas as manifestações visíveis dessa sociedade. Esse 

movimento transformaria a juventude em um grupo, com um novo foco de contestação.” 

(SCHOEN-FERREIRA, 2010 p. 231). 

 Embora o padre Benkö (1960a) afirme que o termo “juventude transviada” era 

exagerado, ele fez uso da expressão para citar os alunos “nervosos”, “desajustados” e de 

“resistência moral fraca”. Cardoso também fala sobre a juventude transviada como uma 
 
[...] expressão que encerra um julgamento definitivo, uma condenação inapelável. 
Transviado é aquele que ‘saiu da via’, isto é, que se desviou da estrada certa, por 
onde se caminha sob a influência das normas de moral, transviado é assim, o que em 
definitivo não tem moral, ou melhor, não a respeita ou a desconhece. É 
praticamente, sinônimo de amoral ou imoral, segundo o caso. (CARDOSO, 1958b, 
p. 39). 

 

 A expressão “juventude transviada” era provavelmente desconhecida até a segunda 

metade de 1950, e começou a ser utilizada em manchetes de jornais e revistas para garantir 

boas vendas de matérias sobre histórias de “transvios” (transgressões). A expressão passou a 

ser mais utilizada após o filme homônimo lançado nos Estados Unidos em 1955 e no Brasil 

                                                           
224 O psiquiatra e psicanalista John Bowlby (1907-1990) ficou conhecido pela sua Teoria do Apego, a partir da 
observação das consequências das separações precoces de crianças e sua figura cuidadora, analisando a perda de 
contato materno durante a infância e os prejuízos na personalidade humana (SANCHES, 2012, p. 16). 
Similarmente, a ideia de “gang” citada por Cardoso, a professora Schmidt diz que alunos que se incorporam a 
bandos ou delinquentes poderiam descambar “para o desvio de comportamento. Perturba as aulas, faz gazeta” 
(1960d, p. 11). 
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em novembro de 1956225. O jovem transviado seria o rebelde sem causa, que possuía 

conflitos, agia de forma transgressora, era urbano, possuía uma vestimenta e linguajar 

próprios. Filmes como O selvagem (1953)226, Sementes da violência (1955)227 e Juventude 

transviada teriam atraído a atenção de jovens e adultos. Os primeiros viam seus conflitos 

retratados nas telas do cinema, enquanto os segundos questionavam a rebeldia e violência da 

juventude de classe média (SANTOS, 2013). Ao realizar uma análise psicológica sobre o 

filme Juventude transviada, Weinmann pontua que  
 
O filme retrata a emergência de uma primeira geração adolescente. Por um lado, os 
rebeldes dos anos 1950 aprofundam a crise das instituições disciplinares. Por outro, 
não têm em que se agarrar, pois sua inscrição social é recusada: sua revolta é dita 
sem causa e seu espírito transgressivo é interpretado como delinquência. No entanto, 
essa juventude faz sua travessia rumo ao simbólico e, por meio de obras de 
inestimável valor – das quais Juventude transviada é emblemática –, deixa sua 
marca na cultura. Ao longo da segunda metade do século XX e até a atualidade, 
outras adolescências advêm, estabelecendo com esse traço primordial relações muito 
singulares. (WEINMANN, 2012, p. 389). 
 
 

 Eram transviados, deliquentes e sem causa, ou não? Nas páginas dos jornais da época, 

esses jovens eram apresentados como sendo participantes de um mundo sombrio, incorreto e 

criminoso, os quais desafiavam os padrões morais e sexuais, como vemos na reportagem 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 Rebel without a cause, que recebeu a tradução de Juventude Transviada, foi estrelado pelo ator James Dean e 
dirigido por Nicholas Ray. Seu enredo foi inspirado no livro do psicólogo americano Robert M. Lindner, que 
narra um estudo de caso real sobre as quarenta e cinco sessões de hipnoanálise de um adolescente psicopata 
(BRAGHINI, 2011, p. 85). 
226 Filme norte-americano que conta a história da disputa de duas gangues de motocicletas, estrelado por Marlon 
Brandon, tendo como título original The wild one. 
227 Título original Blackboard jungle, retrata a relação de um professor com alunos indisciplinados, dirigido por 
Richard Brooks e estrelado por Sidney Potier e Glenn Ford. 
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FIGURA 22 – JOVENS TRANSVIADOS 

 
Fonte: ÚLTIMA HORA, 1957, p. 3. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/386030/37055 
 

 Segundo os jornais da época, os jovens transviados viviam num mundo marginal, 

envoltos em situações ligadas ao sexo, violência ou criminalidade. As páginas de revistas da 

época valorizavam situações que “ressaltassem os bons costumes e personagens comportados 

circulando em lugares bem freqüentados. Em alta: ‘a juventude saudável que sabe se divertir – 

sem escandalizar – e a brotolância que dá exemplo de amor aos estudos e à família’”, e do 

lado oposto, estava a crítica à rebeldia, expressada na preocupação com os jovens que bebiam 

cuba-libre, frequentavam bares e que usavam blue jeans. O fato de mentirem para os pais e 

faltarem aulas, expressava que não pensavam no futuro e não possuíam “base moral para 

construir um lar” (DEL PRIORI, 2011, p. 164). 

 No entanto, outros casos de desvios de condutas também estamparam as páginas dos 

noticiários, sem necessariamente chamarem os jovens de transviados. O jornal Correio da 

Manhã publicou, em 12 de novembro de 1958, o fato de “jovens desajustados”, estudantes 

“gazeteiros” e crianças, se reunirem na Quinta da Boa Vista para jogar futebol (pelada), 

fumar, influenciar negativamente os menores e outras coisas (CORREIO DA MANHÃ, 

1958g, p. 3). Jovens que realizavam atitudes consideradas mais leves eram noticiados como 

“desajustados”, ou seja, apesar de estarem fora do padrão desejado, não chegavam 

necessariamente serem transgressores da lei, por isso não eram chamados de transviados.  

 Uma imagem tão julgada pela imprensa não parecia ser a melhor para ser utilizada 

pelos textos da CADES, afinal, como tachar os alunos que frequentavam a escola secundária 
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de transviados? Aparentemente os autores da CADES não gostavam do termo transviado 

(apesar de ele aparecer nos textos citados acima), preferiam usar quase que unanimemente a 

palavra “desajustado”, como se tal expressão amenizasse os julgamentos prévios, ao induzir 

que o aluno não estava fora de seu caminho, ou seja, ele apenas precisava de uma orientação 

para encaixar o que não estava completamente adequado ao que se esperava dele, era uma 

questão de ajuste somente.  

 Quando não orientados os alunos poderiam receber a influência “nefasta” de outros 

adolescentes, atingindo quadros de ladrões juvenis e outros bandos da “juventude transviada”, 

ou mesmo que não fizessem parte de um grupo de indivíduos “corrompidos” eles seriam 

imaturos para atuarem um na formação do outro. Não era sugestão acabar com esses grupos, 

mas, incentivá-los a ingressarem em outros grupos orientados por adultos – que seria uma das 

estratégias utilizadas pela polícia nova-iorquina para tentar reduzir a delinquência, por 

exemplo (BENKÖ, 1960b, p. 28). Em muitos textos da CADES, os autores reforçam a 

intenção de ajudar o aluno a ter autodireção ou autodomínio, e o orientador seria uma espécie 

de guia ou conselheiro. Que o aluno fosse aos poucos tendo esse controle, pois se esperava 

que ao se tornasse adulto ele diminuísse a necessidade de ser orientado e aprendesse a lidar 

com seus problemas de forma autônoma.  

 A professora Fany Tchaicowski afirmou que os jovens não eram capazes de resolver 

seus problemas de forma satisfatória se não houvesse quem os ajudasse. O adolescente 

precisaria de esclarecimentos sobre a sociedade que o rodeia para que tomasse suas futuras 

escolhas e decisões (1957b, p. 28). A autora usa esse discurso como forma tática e estratégica. 

Tática, ao transitar no território dominado pela família, e estratégica, ao utilizar o discurso 

perante professores e orientadores educacionais. Para afirmar que muitas vezes os pais não 

tinham condições de orientar seus filhos em determinados assuntos, percebe-se a valorização 

da Orientação Educacional como um serviço elementar para ajustar o caminho dos jovens 

estudantes. O Caderno de Orientação Educacional de número 20, escrito por Newton Sucupira 

(apresentado originalmente no III Simpósio de Orientação Educacional) possui várias páginas 

sobre o ajustamento social e a relevância do aluno descobrir o seu lugar na comunidade ao ser 

aconselhado pelo orientador educacional (SUCUPIRA, 1961).  

 As publicações da CADES enfatizavam a importância do aluno ser orientado por um 

adulto (orientador educacional), no entanto, essa discussão também acontecia em outros 

textos da época. Segundo Braghini, havia o entendimento, nas publicações da RBEP, que o 

prestígio do “bom aluno” estava atrelado à atuação do “bom professor”, pois, este último, 

“ciente das transformações psicológicas e biológicas de seu aluno, deveria lhe conferir 
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atividades que o respeitassem e respeitassem suas qualificações individuais, ampliando 

possibilidades para que esse jovem, de forma ordenada, demonstrasse suas capacidades 

específicas.” (BRAGHINI, 2005, p. 107). 

 Os autores admitiam que nem sempre podiam regular as condutas, mas ao conhecer as 

variáveis, o orientador poderia oferecer um conselho útil, uma palavra amiga e quem sabe 

num futuro esses alunos fizessem uso destas orientações. Porém, a adolescência poderia ser 

vista como uma fase que estava ficando cada vez mais difícil, face ao tipo de cultura, 

“intranquilidade e insegurança que avassala o mundo atual” (CARDOSO, 1958a, p. 42).  

 Para Cardoso, os jovens daquela época não eram mais ou menos transviados que as 

gerações anteriores, eles apenas reagiam a estímulos diferentes. O padre Benkö fez referência 

ao artigo do médico psiquiatra José Leme Lopes, intitulado “Juventude Transviada?”, 

publicado na revista “Síntese política econômica, social” em 1959. Neste artigo, Lopes 

enfatiza que a rebeldia poderia ser proveniente da ausência da “intervenção mais austera do 

pai”, além da ausência da vizinhança nas grandes cidades (pois, as pessoas que viviam em 

edifícios possuíam menos contato com os demais moradores) e da comercialização das 

satisfações realizadas em clubes, boates, praças de esportes e praias que substituíam as festas 

familiares. Para os autores 

 
Os desajustamentos na família, na escola, no trabalho, podem aparecer também na 
vida social, sob várias formas. Umas vezes é a impossibilidade de estabelecer 
contactos, de criar verdadeiras amizades, um excessivo acanhamento e timidez.  
Outras vezes, ao contrário, é a agressividade que leva a contínuas disputas, que 
transforma o jovem no tipo de "valentão", de "fecha-festas", metido em todas as 
manifestações de protesto contra tudo e contra todos. (LOPES; ÁVILA, 1959, p. 
51). 
O adolescente ainda não é uma personalidade plenamente independente e 
responsável. Os responsáveis são os pais e educadores. Se os jovens se transviam, é 
por que outros lhes abriram os caminhos errados. Não é por que se dá a um jovem 
uma calça "blue-jeans", uma camisa quadriculada ou uma lambreta que ele se 
transvia. O verdadeiro transviado é aquele que no lar não encontra direção, amor, 
afeto, carinho, e os vai procurar na rua. Há lares que impelem o jovem para a rua. Há 
adolescentes, que residem em apartamentos cujos pais raramente são vistos juntos 
em casa. O jovem chega, não encontra ninguém; encontra apenas um bilhete da mãe, 
com uma nota de Cr$ 50,00, para que vá comer uma pizza no restaurante da esquina. 
Que pode acontecer a um jovem ou a uma jovem que vivem nestas circunstâncias? É 
difícil de prever. Tudo depende da pessoa que se sentar ao lado deles no restaurante 
ou no bar. É possível que neste momento sejam expostos a uma influência decisiva. 
Nossa juventude não está transviada. Ela conserva ainda apreciáveis reservas de 
idealismo, como, aliás, provou recentemente, acorrendo numerosa às urnas, 
consciente de seu dever cívico, sacrificando seus habituais passatempos e 
divertimentos228. Tudo se pode obter dela quando oportunamente a dirigimos pela 
palavra amiga e esclarecida e pelo exemplo de vida. (LOPES; ÁVILA, 1959, p. 52). 

                                                           
228 A menção dos autores pode ter relação com as eleições ocorridas em 3 de outubro de 1958, durante a primeira 
metade do governo de Juscelino Kubitschek, ao eleger governadores para 11 estados brasileiros, “para a Câmara 
dos Deputados, para 1/3 do Senado, para as assembléias estaduais e para a Câmara de Vereadores do Distrito 
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 O jovem poderia se transviar, mas havia o discurso de que a maioria não havia 

transgredido. Percebe-se a responsabilidade da família em manter o adolescente no caminho 

desejado e a importância de lançar uma palavra amiga, esclarecida e demonstrar exemplo para 

os jovens: o que se parece encaixar perfeitamente na figura do orientador educacional. 

 Para Brito (1960), a relação mais fácil de ser estabelecida pelo orientador educacional 

seria com o aluno e sua família. Segundo a autora este auxílio seria raramente desprezado e, 

por vezes, o orientador era transformado num apoio que realizaria tudo por eles. Para que essa 

aproximação acontecesse, o orientador deveria captar a confiança e amizade do aluno, com a 

cautela de não “descambar” para o excesso de cuidado, sendo firme sem intimidar; esclarecer 

sem impor; aconselhar sem obrigar; e cooperar com as atividades extraclasses. Este 

adolescente, que muitas vezes não encontrava apoio em casa, estava em busca de si mesmo, 

procurando responder um “número de cogitações metafísicas que lhe empolgam o espírito em 

fase de desabrochamento”, poderia encontrar no orientador alguém para “confiar suas dúvidas 

e problemas” (CONTARDO, 1957, p. 43). 

 Azevedo Filho (1961) recorreu às ideias da psicóloga Luella Cole229 que definiu oito 

problemas fundamentais da adolescência230: interesses heterossexuais231; desejo de 

independência econômica; desejo de emancipação do lar (autonomia); maturidade social; 

maturidade emocional; maturidade intelectual; aproveitamento das horas de lazer; 

estruturação de uma filosofia de vida. Para o autor da CADES, quando um adolescente 

conseguia resolver essas questões, ele se tornaria um “adulto normal”. Com isso, vemos uma 

clara projeção sobre o futuro dos alunos. Como dito anteriormente, o trabalho do orientador 

educacional era de ajustamento imediato, mas também de semeador de condutas que iriam ser 

refletidas, em muitos casos, somente tempos depois. Ou, nas palavras do padre Marques, 

todos os alunos são considerados orientandos e não somente “alunos-problemas” e por isso a 

função do orientador é preventiva e não somente curativa (MARQUES, 1960b, p. 35).  

                                                                                                                                                                                     
Federal. Essas eleições refletiram importantes mudanças socioeconômicas ocorridas no país. No âmbito regional, 
ficou patente a perda de espaço da oligarquia agrária que até então detinha inquestionavelmente o poder.” 
(FERREIRA, s/d, s/p). 
229 Autora dos livros Psychology of Adolescense (1936) e A history of education (1950). 
230 O professor João Oliveira e Silva em seu texto A Orientação Profissional e a Escola Secundária, publicado na 
Revista Escola Secundária (número 11), cita quatro desses problemas da adolescência: “emancipação em relação 
ao lar, estabelecimento de interesses héteros-sexuais e adoção de uma filosofia de vida – se propõe também o da 
independência econômica, através da escolha de uma profissão” (OLIVEIRA E SILVA, 1959, p. 41). Mesmo o 
texto sendo anterior ao de Azevedo Filho e de não citar a psicóloga Luella Cole, ressaltamos a similaridade das 
escritas. 
231 A heterossexualidade não era vista como um problema, presumivelmente, neste caso, o autor queria expor 
que o desvio da mesma seria considerado um desajuste. 
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 A Orientação Educacional precisava acolher esse aluno desde o primeiro dia de aula, 

para não se sentir uma “sobra” dentro do ambiente escolar e para que as suas frustrações não o 

levassem a serem interpretados como maus alunos. Para a autora, o adolescente não estava 

somente em busca de conhecimento, ele clamava por experiências, e lhe pesava “ver-se 

acorrentado a uma carteira, passivo, enfastiado, enquanto sua alma estua [sic] no afã de servir 

a causas generosas, de vibrar com problemas universais” (SCHMIDT, 1960d, p. 8). 

 Outro tema abordado foi a sexualidade. Para os autores, o interesse pelo sexo é 

despertado na adolescência de maneira especial. A maneira como os pais lidavam com a 

sexualidade seria a maior influência para seus filhos. Ouvir frases como “Se te pego 

namorando... Você deve ter cuidado com as mulheres, elas... Eu acho bom casar, mas... Todos 

os homens são patifes... etc.” (BAUZER, 1858, p. 31) eram formas de influenciar 

negativamente. O fato de combater ou evitar determinados assuntos poderiam dar a ideia de 

que o sexo é uma vergonha ou um pecado. 

 Apesar de ser um tema particular, segundo Schmidt, o orientador educacional “não 

pode alhear do problema do ajustamento sexual”. Há um alerta para que o conceito não fosse 

deturpado pelas influências do cinema e da literatura “sensacionalista” e para que houvesse 

um conhecimento do amor humano que envolve sentimentos (diferente do animal que seria 

somente orgânico). Seguindo seu padrão de escrita, Schmidt fez a relação do sexo com o amor 

cristão. Esta “concepção cristã do amor” levava o indivíduo a dominar o “impulso e a afinar o 

sentimento”, por exemplo, “o esposo adapta-se ao ritmo sexual da mulher, cultiva sua 

necessidade de carícia e de côrte” e a “esposa compreende que o desejo ardente de 

aperfeiçoamento é que mantém a chama do amor, previne o desencanto, o fastio, a saturação” 

(SCHMIDT, s/d. a, p. 7-8). A visão de que o homem deveria se controlar, principalmente no 

ritmo sexual, descrita na publicação da CADES, aparece raramente em outras revistas que 

circulavam socialmente. Del Priori (2011) ressalta que durante os “Anos dourados”,  

 
A afinidade sexual parece ter sido um fator menos importante no ideal de felicidade 
conjugal, mesmo porque a mulher não tinha conhecimentos – ou não deveria tê-los – 
sobre a matéria. A esposa era, antes de tudo, o complemento do marido no cotidiano 
doméstico. O bom desempenho erótico de uma mulher casada estava longe de 
contar. As revistas silenciavam sobre o assunto, apenas uma delas – Querida – 
assinalava que a independência financeira e o maior acesso às informações 
favoreciam o interesse feminino pela “satisfação física”. Nas páginas de O Cruzeiro, 
por exemplo, se faziam breves alusões ao “ajustamento sexual da união feliz”. (DEL 
PRIORI, 2011, p. 168). 

 

 O texto publicado pela CADES sugeria que assuntos particulares, como o ajustamento 

sexual dos pais, poderiam interferir nas atitudes dos filhos/alunos. Os orientadores deveriam 
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observar em suas entrevistas e trabalhos, os comportamentos dos alunos e procurar identificar 

relações (como por exemplo, os “filhinhos da mamãe” que eram afetivamente dependentes de 

sua relação materna) para promover orientação e responder as curiosidades dos adolescentes 

(SCHMIDT, s/d. a). 

 Tantas descrições sobre as fases e os comportamentos dos alunos parecem ter um 

intuito: explicar ao leitor da CADES que precisavam conhecer os alunos que recebiam em 

suas escolas para diminuir os conflitos de gerações e extrair deles as melhores condutas. Era 

esperado que 

 
Pais e Mestres ganharão muito em respeito e companheirismo, altamente 
gratificantes, se, em vez de adotarem atitudes saudosistas, passarem a aceitar a 
crescente independência dos jovens, em busca de seus próprios padrões e crenças, 
ouvindo com atenção e discutindo com honestidade e interesse os problemas que 
surgem e hipotecando sempre, aos adolescentes, uma feição segura, irrestrita, 
incondicional, - alimento do ser emocional, capaz de conduzir à tão desejada 
segurança e autoconfiança! (BAUZER, 1958, p. 32). 

 

 Os pais precisavam entender que o momento de seus filhos era diferente dos seus. Não 

adiantava ser saudosista e querer impor os padrões nos quais foram criados. Os jovens tinham 

seus interesses e problemas a serem encarados, que precisavam ser entendidos para gerar 

segurança e autoconfiança nos adolescentes. Em outros momentos, os autores relataram a 

importância de tornar a escola um local seguro, para que os alunos sejam orientados, assim, 

casa e escola deveriam possuir esse espaço de acolhimento. A Orientação Educacional 

representava isso ao oferecer ou orientar os pais neste sentido. 

 Em meio a tantas mudanças da adolescência, não era fácil fazer com que o aluno da 

escola secundária se ajustasse às disciplinas e a professores diferentes. Afinal cada docente 

possuía um estilo e acabava exigindo ações e posicionamentos diferentes dos alunos. A 

professora Cardoso (1957) elaborou uma discussão sobre a urgente necessidade de que os 

professores da Escola Secundária possuírem formação adequada para minimizar a falta de 

padronização entre os docentes. A crítica parece surgir do fato de que os professores eram 

autodidatas e não tinham uma didática ou metodologia de ensino, fazendo cada qual sua 

própria regra. Para afirmar seu argumento, a autora citou o relato de um adolescente do 

segundo ano ginasial, que havia atendido há poucos dias, quando o aluno disse que: “Com o 

professor A., sei que posso conseguir um 10: mas com o professor B, nem eu nem ninguém o 

conseguirá nunca, porque isso é ‘contra a religião’ dele; ele ficará doente no dia em que der 

grau 10 a um aluno” (CARDOSO, 1957, p. 32). Apresentou o depoimento de outra aluna que 

disse que quando saísse da escola estaria pronta para atuar no cinema, pois em cada aula ela 
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precisava representar uma personagem para agradar cada professor, ora uma menina 

romântica do século passado, ora uma ultramoderna e em outra aula ela não é ninguém, pois o 

professor nem a olha232 (CARDOSO, 1957, p. 33). Entendendo que a tática é “a ação 

calculada que é determinada pela ausência de um próprio” (CERTEAU, 2012, p. 94), bem 

como “a arte do fraco” (CERTEAU, 2012, p. 94), conseguimos observar nesse pequeno 

depoimento, como alguns alunos poderiam utilizar táticas para sobreviver no espaço do outro 

(dos professores).  

 Voltando para a análise, Cardoso (1957), apesar de ressaltar que não defendia 

professores padronizados (pois existe a individualidade do professor e cada aula é uma 

situação), reforçou a ideia de cuidado com as cobranças contraditórias de certos professores, 

que realizavam censuras e punições que aplicadas sem encorajamento e estímulo não valiam 

de nada, somente geravam cinismo e indiferença da parte dos alunos. Loffredi (1957a) 

reforçou esse conceito ao alertar o cuidado que o orientador precisava ter em, inclusive, não 

cobrar dos adolescentes comportamentos que nem mesmo os adultos conseguiam apresentar. 

 Assim, além das características próprias da adolescência, eram apresentadas situações 

e estereótipos de alunos, como fez Loffredi ao classificar alunos em “fracos” (com baixo 

coeficiente intelectual ou que não sabiam estudar), com “deficiência orgânica” (como 

problemas de visão e audição), aqueles que não apresentam interesses por coisas 

características de sua idade, os que não possuem motivação para estudar, sem capacidade de 

concentração, os sonhadores, os que têm medo de errar, os irritantes, que não colaboram em 

atividades em grupo, entre outros exemplos que mereciam a atenção do orientador 

educacional para não caírem no caminho da indisciplina e petulância (LOFFREDI, 1960a)233.  

 Habilidades, técnicas e dedicação eram exigidas do orientador na tarefa de conhecer e 

ajustar o adolescente da escola secundária. O trabalho seria árduo e constante. O orientador 

lidava com um material humano e mutável, por isso, era importante conhecer as mais 

diferentes possibilidades de ações para ajustar comportamentos e trazer o jovem para a 

                                                           
232 A professora Cardoso trazia comumente alguns exemplos de atendimentos que realizou, em outro comentário 
sobre como os professores podem desconhecer ou ignorar seus alunos, relata o comentário “de um garoto de 
onze anos, que cursava o primeiro ano ginasial. Falava-se a respeito do Pará, das frutas perfumadas que lá 
existem e do sabor exótico e inesquecível do ‘assaí’ [sic]; ele, de parte, ao ouvir esta palavra, disse: ‘Até parece 
meu nome, agora, no colégio’. A mãe estranhando, perguntou-lhe qual era o novo nome e a resposta 
surpreendente não se fez esperar: ‘Esse aí’.” (CARDOSO, 1958a, p. 41). 
233 Semelhantemente, Padim et al. faz uma classificação desses alunos ao declarar que “o aluno atrasado em 
alguma disciplina ou lerdo, aquele com bloqueio efetivo, com distúrbios de vista ou audição, com deficiências 
motoras, de leitura ou ortografia, o distraído, indiferente ou refratário a qualquer estímulo e aquele que apresente 
outro problema, deve ser objeto de interesse especial por parte do Professor eficiente que terá, então, ensejo de 
encaminhar ao Orientador suas observações, informações e casos vividos, para com ele esclarecer e auxiliar 
melhor o aluno no desenvolvimento de sua personalidade.” (PADIM et al., 1962, p. 25). 
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“normalidade” (LOFFREDI, 1957a; PADIM et al., 1962). Além disso, pelo fato de cada 

adolescente ser único, o orientador não poderia agir da mesma forma com todos. Para 

exemplificar essa situação, a professora Saltiel relatou o caso de dois jovens que possuíam o 

mesmo problema: a incapacidade de formular perguntas durante as aulas. No entanto, os 

alunos Mário e Paulo, apesar de apresentarem a mesma conduta, possuíam características 

diferentes, pois, enquanto Mário era gago e temia falar diante das pessoas e ser ridicularizado, 

Paulo apesar de ser inteligente e capaz sempre foi criticado pelas suas falas e isso criou uma 

timidez no rapaz. A orientadora educacional explica que os casos deveriam ser resolvidos de 

maneiras diferentes, sendo que no primeiro, a atuação seria em cima de um estudo sobre a 

gagueira e um incentivo direto ao aluno para superar sua vergonha e o segundo caso estaria 

voltado para o trabalho com os pais do aluno, para não agirem de forma tão negativa e que 

Paulo aprendesse a confiar em si mesmo. Nesta perspectiva, a autora concluiu que o “melhor 

meio de regular a conduta do adolescente é através de uma orientação sensata, de modo que o 

jovem aprenda a dirigir seus próprios assuntos” (SALTIEL, 1957a, p. 28).  

 É interessante notar que nos textos da CADES não aparece abertamente uma 

preocupação com os índices de evasão, aprovação ou reprovação de alunos. Nos “anos de 

1950, o sistema educacional brasileiro considerava como oficialmente evadidos os alunos que 

saíam da escola antes do término do ano letivo. Curiosamente, no ano seguinte, esses mesmos 

alunos, quando matriculados, eram considerados “novatos” nas séries em que, anteriormente, 

haviam sido reprovados” (CARVALHO et al., 2013, p. 19). No entanto, esse tipo de 

perspectiva gerou “interpretações equivocadas, que culminaram na superestimação da evasão 

e na subestimação da repetência escolar. Mais séria do que a manipulação de dados 

estatísticos para atender interesses políticos/eleitoreiros foi outra modalidade de repetência 

detectada também nos anos 50” (CARVALHO et al., 2013, p. 20). Ainda que não aparecesse 

essa discussão de forma latente, subentendia-se que o aluno bem orientado seria capaz de 

concluir seus estudos, e assim a missão da OE seria efetiva. 

 Ainda que tantas informações sobre os adolescentes fossem dadas nos periódicos da 

CADES, não havia um molde ou uma fórmula mágica para lidar com os jovens, pois cada um 

possuía características únicas e como citou Loffredi, “assim como não há doenças, mas 

doentes, não há adolescência, mas adolescentes” (1960a, p. 16). Apesar disto, havia a 

expectativa que os orientadores cumprissem seu papel da melhor maneira possível, 

conseguindo ajustar os alunos que se tornariam os adultos conscientes e responsáveis. 

 Os orientadores precisavam conhecer o aluno, entender suas transformações, anseios, 

questões biológicas e a situação e influência da família para ajudar a manter os jovens no 
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caminho considerado correto. Aquele adolescente da escola secundária necessitava de 

acolhimento e direcionamento para poder superar as mudanças que essa fase, entre a infância 

e a idade adulta, requeria dele. Neste cenário, o orientador educacional tinha papel importante 

de intermediar família, aluno e professores. O fato de direcionar o aluno a determinados 

comportamentos não significava sua adesão, pois muitos poderiam ter suas habilidades 

afloradas somente anos depois da escola. Mesmo assim, a representação de um trabalho 

efetivo por parte dos orientadores educacionais seria alcançada. Entender a adolescência 

aparece como um tema relevante nas publicações da CADES, entrando para a lista de 

assuntos a serem compreendidos na teoria e colocados em prática nos Serviços de Orientação 

Educacional das escolas secundárias do Brasil. 

 

 

3.4 OS MÉTODOS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

 “Ninguém consegue saber aquilo de que é capaz, senão provando-o. Ao piloto 
[sic] conhecerás na tormenta e ao soldado na batalha.” Sêneca (De Providentia, 
cap. IV) 

  

 A frase de Sêneca encerrava a seção de Orientação Educacional da sexta Revista 

Escola Secundária e trazia consigo um pouco do que o SOE se propunha: “provar” seus 

alunos. Era por meio de métodos e técnicas desenvolvidas e aplicadas pelos orientadores, que 

se poderiam conhecer os alunos de forma mais detalhada. Dúvidas, críticas, preocupações, 

desajustamentos e outros fatores que surgiam na família e/ou na sala de aula eram levados 

para o Serviço de Orientação Educacional, no sentido de compreender e (quando possível) 

ajustar o aluno no padrão esperado de conduta. 

 Como vimos no segundo capítulo, a Orientação Educacional utilizava-se de métodos e 

técnicas provenientes da Psicologia. Por isso, neste tópico, trataremos de discutir algumas 

estratégias e táticas recomendadas aos orientadores educacionais, sem nos prolongarmos com 

as relações com a Psicologia, mas, focando em como as atividades desenvolvidas pelo SOE 

pretendiam conhecer melhor os alunos, ajustar suas condutas ou encaminhar os discentes para 

um atendimento especializado, contribuindo para o trabalho do professor em sala de aula e 

auxiliando dificuldades aparentes das famílias. No entanto, achamos interessante apresentar as 
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considerações de Vieira (2008) sobre a relação entre a psicologia e a educação, concernente 

ao período pesquisado. A autora revela que 
 
De 1932 a 1962, a prática encontra o seu suporte na pesquisa e a aplicação da 
psicologia é intensa em escolas (na busca de soluções para problemas educacionais 
em geral e em especial para os problemas de aprendizagem), clínicas (no 
atendimento clínico) e indústrias (na seleção de pessoal e nas questões mais gerais 
relacionadas ao trabalho). Nesse período, a pesquisa com testes psicológicos ganhou 
um impulso muito grande. Havia a necessidade de se desenvolver “métodos 
eficientes para a escolarização”, pois o país acreditava unanimemente na educação 
como um fator estruturante de uma nação moderna e democrática e que, por ser 
moderna e democrática, deveria necessariamente contar com um sistema 
educacional competente. A psicologia educacional, apoiada no seu mais avançado 
instrumental – os testes mentais – tornou-se naquele momento a maior aliada da 
educação e “as reformas educacionais, enquanto prática, projetaram a pesquisa em 
psicologia”. No entanto, esse quadro não prevalece no período seguinte, que vai de 
1962 até aproximadamente 1977, e que engloba os primeiros quinze anos dos cursos 
de graduação em psicologia, já então implantados: nesse momento, a “tradição do 
modelo de escola profissional tornou-se dominante e a pesquisa vai desaparecendo 
não do currículo, mas da sala de aula”. (VIEIRA, 2008, p. 42). 

 

 Métodos próprios para a escolarização foram criados e podemos afirmar que, embora 

buscassem inspirações e legitimação em autores provenientes da psicologia, os autores da 

CADES faziam uma leitura inventiva e propunham seus próprios métodos para a Orientação 

Educacional no Brasil. Desta feita, depois de analisarmos a relação da OE com os educadores 

e alunos adolescentes, veremos neste tópico quais os métodos234 utilizados ou, pelo menos, 

sugeridos ao trabalho dos orientadores educacionais. Ao longo dos artigos da CADES, vemos 

os autores apresentavam as palavras “métodos” ou “técnicas” para se referirem às atividades 

ou ações que realizavam dentro do SOE. Em seus textos, os termos são utilizados como 

sinônimos (inclusive num mesmo texto, ora era usada a palavra “método”, ora “técnica”), 

com exceção do artigo “O Círculo de Pais”, da professora Maria Junqueira Schmidt, presente 

na RES 16, que realizou uma divisão entre métodos dos círculos (expositivo, conferência-

debate e de grupo) e as suas técnicas (sociodrama, teste de espontaneidade, técnica do eco, 

mesa-redonda, reportagem, meios áudio-visuais, exemplo e história ilustrada) (SCHMIDT, 

1961a). Certeau afirma que os “consumidores” têm uma “maneira de fazer” e que elas 

“constituem as mil práticas pelas quais os usuários se reaproximam do espaço organizado 

pelas técnicas da produção sociocultural” (CERTEAU, 2012, p. 41), gerando uma criatividade 

cotidiana. Nesta perspectiva, os orientadores educacionais possuíam suas “maneiras de fazer”, 

                                                           
234 Outras palavras como “atividades”, “recursos”, “instrumentos” e “processos” aparecem ao longo dos textos, e 
podem ser entendidas como análogas de “métodos” e “técnicas”. Desta feita, embora tenhamos optado por 
utilizar a palavra “métodos”, no subtítulo deste capítulo, todos os termos citados anteriormente são entendidos 
como sinônimos. 
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e a partir de suas leituras, cumpriam, aos seus modos (métodos, técnicas, instrumentos e 

atividades), os imperativos legais concernentes à OE. 

 Veiga ressalta que nos “anos 50 os saberes das metodologias e técnicas de ensino, se 

expandiram integrados ao contexto de várias outras iniciativas em que o planejamento social, 

econômico e educacional se apresentava como fator preponderante de desenvolvimento” 

(VEIGA, 2007, p. 280). Entre as iniciativas do pensar o fazer pedagógico, estava o Programa 

de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar, resultante de um acordo entre 

Estados Unidos e Brasil, que dentro de um contexto de reprovações e evasão escolar, 

permaneceu no país de 1956 até 1964, após críticas de uma americanização do ensino 

brasileiro (VEIGA, 2007). Em artigo na RBEP, Anísio Teixeira defendeu que “ação e 

disciplina, propugnados com métodos racionais e científicos de ensino, possibilitariam tanto a 

criação de um novo homem, autônomo e capaz, quanto ampliariam as possibilidades de 

ascensão social e de conhecimento e práticas humanas” (BRAGHINI: JUNIOR, 2012, p. 

253). Os métodos científicos eram vistos como um dos propulsores da “educação moderna”. 

 Especificamente sobre a CADES, a Revista Escola Secundária trazia uma seção sobre 

Didática Geral, a qual discutia métodos e técnicas educacionais. Embora a Orientação 

Educacional pudesse sofrer alguma influência dessa didática, entendemos que a OE possuía 

características singulares de suas práticas metodológicas. 

 Uma das estratégias utilizadas pelos orientadores educacionais foi buscar técnicas 

provenientes da Orientação Profissional235. Abade afirma que 
 
A revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica foi, nos anos 50 e 60, o principal 
instrumento de divulgação dos trabalhos de Orientação Profissional, em sua maior 
parte baseados na Psicometria. A partir de 1960 a revista ainda publicou muitos 
artigos sobre Orientação Profissional, porém, com enfoques um pouco mais 
diversificados. Além dos estudos experimentais de testes, apresentava estudos sobre, 
por exemplo, os valores do orientador profissional, as dinâmicas da personalidade, 
os fatores culturais envolvidos na motivação da conduta humana, psicologia 
aplicada à infância e à adolescência, entre outros. [...] 
Lourenço Filho, também professor do ISOP236, em 1963 teve sua aula inaugural do 
Curso de Formação de Orientadores Profissionais publicada nos Arquivos. Nessa 
aula, ele definiu como elementos da Orientação Profissional a análise das profissões 
e a caracterização dos atributos individuais, acrescentando em seguida que a estes 
elementos os especialistas estavam juntando outro: o gosto ou preferência pessoal 
por uma espécie de trabalho e pelas relações pessoais que o tipo de trabalho 
engendra. No editorial dos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica de 1967, ele afirma 

                                                           
235 Falamos sobre Orientação Profissional na introdução e no primeiro capítulo desta tese. 
236 Instituto de Seleção e Orientação Profissional criado em 1947 “com o objetivo básico de contribuir para o 
ajustamento entre o trabalhador e o trabalho, mediante estudo científico das aptidões e vocações do primeiro e 
dos requisitos psicofisiológicos do segundo”. “O ISOP desenvolveu nos dez primeiros anos de seu 
funcionamento um trabalho voltado principalmente para a implantação de técnicas de seleção e orientação 
profissional, dando atendimento à classe média alta, numa tentativa de orientação da futura elite dirigente.” 
(ABADE, 2005, p. 16).  
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que as análises interpretativas de natureza clínica eram fecundas, mas não isentas de 
perigo e, portanto, deveriam se apoiar em dados experimentais. (ABADE, 2005, p. 
17-18). 

 

 A abordagem defendida por empresários e engenheiros, no início do século XX, 

passou a ser utilizada por psicólogos, que até sua formação, “se fazia nos cursos de Filosofia, 

Pedagogia e Ciências Sociais, cujos concluintes realizavam estágios em instituições 

especializadas, habilitando-se deste modo, ao exercício profissional. O reconhecimento legal 

da profissão de psicólogo ocorreu no Brasil em 1962” (ABADE, 2005, p. 17). Essas ideias 

sobre a orientação Profissional circulavam entre os orientadores educacionais e influenciavam 

o seu trabalho. Nesse sentido, verificamos que a Orientação Educacional “não se encontrava 

descolada da orientação profissional como prática diferenciada até 1968, quando a lei 5564 

previu o exercício deste profissional e sua posterior regulamentação em 1973, com o decreto 

72.846.” (FALEIROS; LEHMAN, 2013, p. 291). 

 Em conferência proferida na primeira Jornada de Diretores de Porto Alegre, o padre 

Antonio Benkö descreveu sua experiência em três colégios masculinos ao aplicar dois 

questionários. O primeiro estava voltado para os interesses profissionais do aluno e o segundo 

era uma pesquisa sobre a opinião dos jovens quanto ao sacerdócio e a vocação sacerdotal. Os 

nomes das instituições de ensino não aparecem no texto e nos limitam em nossas análises, 

pois, se esses estivessem explícitos, poderíamos mapear melhor o perfil dos estudantes que 

responderam o questionário, para entender suas expectativas, classe social e se o secundário 

era visto como propedêutico, ou seja, destinado ao ensino superior. Porém, como o 

questionário foi dividido em dois blocos de perguntas (um sobre o futuro profissional e outro 

concernente a uma opinião/escolha do sacerdócio), podemos inferir que se tratava de uma 

instituição religiosa. 

 Segundo o professor padre, apesar dos alunos serem informados que a pesquisa era um 

questionário preliminar e que ainda seria elaborado um método de orientação mais exato, os 

alunos demonstraram interesse em saber o “seu resultado”, pois a maioria apresentava a 

necessidade de receber uma orientação ou confirmação referente à profissão que “convinha 

verdadeiramente ou não”.  

 No final do primeiro questionário os alunos deveriam completar a seguinte frase: 

“Após terminar meus estudos quero seguir a carreira de:...”. Em um dos colégios as respostas 

foram: Médico – 36; Engenheiro – 82; Advogado – 7; Militar – 16; Diplomata – 3; Agrônomo 

– 2; Psicólogo – 1; Químico Industrial – 2; Técnico de mineração e metalúrgica – 1; Indecisos 

– 32; totalizando 182 alunos. Benkö chamou a atenção para a quantidade de alunos 
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interessados pela Medicina e Engenharia e se questionou se esta escolha seria pelo 

desconhecimento de outras profissões, pela falta de orientação, por acharem que elas 

proporcionam um nível de vida suficiente, se a nação precisava realmente da quantidade 

desses profissionais, se as vagas nas universidades eram compatíveis, entre outros 

questionamentos. Ou seja, mesmo que o aluno encontrasse sua vocação, isso não garantiria 

sua entrada no mercado de trabalho e poderia ser que futuramente ele precisaria “arranjar 

alguma coisa” (BENKÖ, 1960a, p. 9-11). Neste momento, o autor admitiu que seria ilusório 

acreditar que o fato de a escola secundária possuir um orientador educacional acabaria com 

todos os problemas, visto que, nas entrelinhas, ele relatou que muitas coisas fogem do alcance 

dos orientadores e educadores. 

 Além dessas indagações, ainda podemos pensar se estes jovens foram influenciados 

pelas escolhas de suas famílias, pela posição de destaque destas profissões na sociedade ou 

por outros motivos. E ainda, vemos a ausência da discussão sobre o grande número de alunos 

indecisos sobre sua futura discussão. De maneira mais incisiva, o professor João de Oliveira e 

Silva descreveu a existência de um “certo preconceito contra determinados tipos de atividade, 

notadamente as especialidades mecânicas, agravado com uma crescente procura de certas 

profissões liberais tendentes à saturação do mercado de trabalho.” (OLIVEIRA e SILVA, 

1959, p. 42). O autor destacou a carência de profissionais em indústrias em fase de expansão 

como a petrolífera, automobilística e a construção naval. Indicando a análise das opções como 

possibilidades, de estimular a economia nacional e ressaltando que o ajustamento individual 

diminui as frustrações futuras e as mudanças de empregos.  Podemos reforçar que no “Brasil 

dos anos 50 a 70, a passagem de grandes massas de indivíduos de ocupações manuais para 

não-manuais foi facilitada pela criação de vagas na indústria e no comércio e serviços das 

zonas urbanas que foram preenchidas por quem tinha e quem não tinha educação.” 

(PASTORE, 2001, s/p). Esta urbanização e industrialização geravam uma expectativa de 

mobilidade social pela escolarização. 

 O crescimento da indústria petrolífera vinha desde o segundo governo de Getúlio 

Vargas, com a criação da Petrobras e o documento oficial do Plano de Metas de 1958 definia 

a indústria automobilística e a construção naval como metas previstas. O setor automobilístico 

recebeu atenção especial no governo de Juscelino Kubitschek “com a decisão de se 

estabelecer uma indústria do setor no País. Foi criado o Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA), em 1956, para estudar, planejar e aprovar projetos nesta área” 

(CAPUTO; MELO, 2009, p. 529), destacando-se pelo seu crescimento. Sobre a indústria 

naval, em 1960 ela empregava 1430 pessoas e após a construção da primeira plataforma fixa 
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(em 1966, no Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro) e o Plano de Emergência da Indústria Naval 

(1969-1970), o setor empregou 18 mil trabalhadores na década de 1970 (D’AVILA; BRIDI, 

2017, p. 254). Ora, tal crescimento refletia na oferta de trabalho, exigindo novos profissionais 

e despertando a atenção dos orientadores educacionais, que, de certa maneira, estavam cientes 

das necessidades do mercado de trabalho. Ao ajustar as capacidades e aspirações com as 

possibilidades oferecidas pelo mercado, a Orientação Profissional cumpriria com seu intento.  

 Marques reforçou a ideia de que a Orientação Profissional seria importante para um 

bem-estar individual e coletivo. O autor sugestionou que a orientação é mais destinada aos 

homens, mas cita que ela também pode servir para deficientes e mulheres, “pois, para uns e 

outros, descobre e indica as melhores oportunidades no sentido de mais compatíveis com seu 

estado e sexo” (MARQUES, 1960a, p. 26). Observamos como esse autor fazia uma separação 

profissional entre homens, mulheres e pessoas com deficiência, ao deixar implícito que nem 

toda profissão se encaixaria para o sexo feminino ou seria adequada para uma pessoa com 

deficiência. Embora a Orientação Profissional fosse apresentada como um fator que 

aumentaria os êxitos individuais e coletivos, ela não era uma “varinha de condão”, pois 

trabalhava com seres humanos e dependia de vários fatores da situação humana e do contexto 

econômico. Assim, apesar do orientador educacional utilizar métodos para fazer uma 

orientação profissional, ela dependeria de agentes externos a ela.  

 Em outras publicações da CADES, a Orientação Profissional aparecia como 

Orientação Vocacional. Para Nérici, a Orientação Vocacional e a Orientação Profissional 

significam a mesma coisa, elas são desdobramentos da OE e parte integrante da educação. 

Sendo assim, a Orientação Vocacional deve influenciar “para que se decidam por aquelas 

atividades profissionais necessárias ao desenvolvimento econômico, social, científico, 

cultural, etc. da comunidade.” (NÉRICI, 1977, p. 86). Sparta afirma que  
 
O objetivo da Orientação Profissional é o de prover o orientando de habilidades 
pessoais que o permitam enfrentar as demandas ambientais no momento de transição 
entre a escolha e o mundo do trabalho; é a promoção de comportamentos 
adaptativos. Todas estas perspectivas teóricas, mesmo as de cunho psicopedagógico, 
foram desenvolvidas com base em teorias psicológicas, em geral por psicólogos, em 
instituições psicológicas. Porém, paralelamente, a prática de Orientação Profissional 
também se desenvolveu dentro das escolas, próxima à Pedagogia, especialmente da 
Orientação Educacional. Tal prática também foi discutida por pedagogos e novas 
teorias foram propostas por este campo do conhecimento. (SPARTA, 2003, p. 6). 
 
 

 A discussão sobre esse tema vai além do interesse ou aptidão dos estudantes. Uma 

série de fatores é ponderada ao escolher uma vocação/profissão. A professora Loffredi 

(1960a) pontuou que a orientação vocacional é complexa, pois nela, estão entrelaçados 
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diferentes interesses, opiniões e desejos (do adolescente, da família, professores e colegas). 

Segundo a autora, era necessário que o orientador entre em comum acordo com a família para 

ajudar a levar o aluno a traçar um “plano de vida”, dentro de suas individualidades e 

possibilidades. Para tanto, os testes de aptidão são destacados como um meio de encontrar 

conclusões lógicas e objetivas. Esses testes seriam mais efetivos na quarta série ginasial 

(quando o aluno optaria pelo curso clássico ou científico) e no segundo ano do curso 

científico (ao ser orientado a escolher uma profissão, pois no ano seguinte deveria preparar-se 

para os vestibulares). No entanto, a faculdade não era colocada como a única opção a seguir, a 

diversificação surgida com o “progresso” abriria outras opções profissionais para os alunos, 

que poderiam considerar: 
 

[...] deveres e direitos da mesma; oportunidades de emprego, depois de preparado o 
indivíduo profissionalmente; remuneração inicial e suas possibilidades de aumento; 
requisitos essenciais ao exercício da profissão, tais como: cultura geral e 
especializada, aptidão especial, temperamento e caráter, capacidade mental e física, 
etc. (LOFFREDI, 1960a, p. 14-15). 

  

 Esses pontos deveriam ser considerados para escolher bem a profissão, pois o fato de o 

indivíduo estar satisfeito profissionalmente teria uma relação direta com sua contribuição e 

utilidade dentro da comunidade na qual ele estava inserido. “Hoje, jovem na escola; amanhã 

adulto na sociedade; nem o Professor nem o Orientador podem deixar de considerar essa 

situação transitória” (PADIM, et al., 1962, p. 27). Assim, percebemos novamente a ênfase de 

que o trabalho do orientador educacional estaria impactando a vida do aluno, bem como 

contribuindo para o ajustamento da sociedade. Algumas bibliografias sobre a OE possuíam 

esse mesmo entendimento. Mattiazzi, por exemplo, afirma 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 

orientação” (MATTIAZZI, 1974, p. 82), assim, as técnicas utilizadas pela orientação 

vocacional, ajudam a indicar possíveis escolhas, mas não as determinam. Além disso, havia 

uma discussão sobre a responsabilidade dos aplicadores de testes vocacionais, visto que eles 

eram “um instrumento que pode se tomar perigoso nas mãos de um incompetente” 

(DRAIME: JACQUEMIN, 1989, p. 98). Ainda que aplicados por psicólogos, a formação 

adequada desses  
 
[...] é de fundamental importância e garante o valor dos mesmos, sobretudo, para as 
técnicas projetivas que, apesar dos esforços dos pesquisadores, não respeitam todas 
as exigências científicas de validação. Assim, neste tipo de prova, a competência do 
psicólogo, sua sensibilidade, sua prudência e também sua humildade, constituem as 



291 
 

garantias de uma interpretação profunda e séria. (DRAIME: JACQUEMIN, 1989, p. 
98). 
 

 Se havia esse receio com a aplicação de testes realizada por psicólogos, imaginamos 

que com relação a OE não fosse diferente, talvez por esse motivo os orientadores 

compartilhassem das preocupações dos resultados com a família, omitindo-se de estabelecer 

vereditos finais sobre o futuro dos alunos. 

 Ainda que não seja uma fala diretamente ligada à CADES, encontramos o depoimento 

da professora e orientadora educacional, Maria Leonor, relatado na tese de Renata Alves 

Costa, sobre o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Minas Gerais, focando o 

ensino de Matemática, entre 1954 e 1968, e que pode nos trazer rastros sobre a atuação dos 

orientadores nesse período. Nele, a orientadora lembra que entrou na instituição   

 
[...] para aplicar os testes psicológicos e de personalidade. Para auxiliar os alunos 
na orientação vocacional. Realizava o perfil manifestado nos resultados e a 
avaliação de traços de personalidade que influenciaram em suas escolhas. Às vezes 
o menino queria fazer Arquitetura, por exemplo, e o teste de inteligência espacial 
não tinha dado um resultado que indicaria ciências exatas. Então eu discutia e 
mostrava que tipo de aprendizado ele tinha que ter para alcançar o objetivo. Muitas 
vezes, queriam uma profissão que era a mesma do pai. Na minha casa, por exemplo, 
o meu tio falava com a minha mãe: “por que você não colocou essa menina pra 
fazer Medicina?” Verificava e discutia com eles se os resultados coincidiam ou não 
com seus interesses pessoais. Muitas vezes, os alunos nos procuravam para falar 
das dificuldades pessoais, às vezes até de namoro, estavam gostando de uma 
menina... Mas, pelo menos desabafavam.  
Diante disso, inferimos que o setor de orientação desenvolvia uma orientação 
vocacional que se dava por meio de diferentes estratégias. As atividades 
desenvolvidas pelo setor de orientação reforçam a ideia de que o ensino secundário 
no Colégio de Aplicação tinha principalmente uma função propedêutica. (COSTA, 
2021, p. 113-14. Grifos referentes à fala da entrevistada). 

  

 Eis uma questão: os testes revelavam ou influenciavam as escolhas dos alunos? Ao 

contar sua experiência numa escola do interior de São Paulo, o professor Agostinho Minicucci 

revela que em sua localidade havia apenas quatro opções de escola de continuação do curso 

ginasial (científico, clássico, contador e normal) e, por isso, os testes realizados eram simples, 

com cerca de quinze itens, que “jogará o examinado” para um dos quatro tipos de curso. 

Depois de responder o inventário (questionário/teste) os alunos eram entrevistados para 

validar sua escolha, conforme a oferta de vagas existentes naquela cidade (MINICUCCI, 

1958, p. 43), ou seja, embora o aluno tenha outras aptidões, suas escolhas se limitariam a 

apenas quatro cursos, revelando uma liberdade limitada. 

 Além dos questionários, acreditava-se que os períodos de férias ou lazer poderiam 

oportunizar momentos em que os adolescentes conhecessem seu país e entrassem em contato 

com outras classes sociais (PADIM, et al., 1962). Promover palestras, convidar representantes 
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de diferentes áreas, organizar visitas, entre outros, poderiam ajudar os alunos a fazer sua 

escolha profissional237. Outra maneira de identificar a vocação de um aluno, poderia ser pelas 

observações dos professores de disciplinas específicas, ao notar determinada aptidão ou 

desinteresse por um aspecto: artístico, literário, oratório ou criativo. As observações 

aconteceriam, por exemplo, por parte 
 
[...] de um Professor, Assistente de laboratório de Química, Física ou Biologia, sôbre 
o interêsse, desembaraço, rapidez de execução, segurança pessoal do aluno em 
contacto com a realidade material, concreta, completando outras informações dos 
professôres de Desenho, Trabalhos Manuais e Ciências, podem fornecer ao 
Orientador valiosos elementos para indicação ou contraindicação de determinada 
carreira profissional, isso sem falar do estudo comparativo, no fim do curso, do 
rendimento escolar do aluno nas disciplinas mais relacionadas com as línguas ou 
com as ciências. A fantasia e a imaginação criadora reveladas em composições 
literárias ou desenhos livres, em trabalhos de cerâmica ou de madeira, em jornais 
murais ou peças de teatro, somadas às outras condições científicas exigidas pela 
profissão, poderiam, por exemplo, confirmar o interêsse e inclinação de um jovem 
pela Arquitetura ou profissão afim. Dotes oratórios revelados em aulas de Português 
ou de História, facilidade de contacto social, capacidade de organizar e dirigir, 
reconhecidos por professôres ou por responsáveis de recreios, aliados a outras 
condições exigidas, seriam elementos valiosos de indicação para Administração de 
Emprêsas, atividades jurídicas ou campos relacionados. (PADIM et al., 1962, p. 28-
29). 
 
 

 A facilidade do aluno em determinado assunto, atividade ou disciplina eram 

indicativos de opções, e tais observações, atreladas a outras técnicas, poderiam servir de 

contribuição para o trabalho do SOE em orientar os alunos em sua vocação. 

 Ao que tudo indica a orientação vocacional ganhou mais espaço na OE com o passar 

dos anos, pois a Lei nº 5.692 de 1971, em seu artigo de número 10, além de instituir a 

obrigatoriedade da Orientação Educacional, solicitava a inclusão do “aconselhamento 

vocacional, em cooperação com os professôres, a família e a comunidade” (BRASIL, 1971, 

artigo 10). Tal inclusão se deve ao fato dessa nova lei educacional visar uma reforma do 

ensino primário e secundário e enfatizar questões referentes ao ensino profissionalizante e a 

qualificação para o trabalho (GONÇALVES, 2012; VALÉRIO, 2012). Com isso, o trabalho 

dos orientadores educacionais, a partir de 1971, incluía os aconselhamentos vocacionais, 

previstos em lei, mas que na prática, já aconteciam nas décadas de 1950 e 1960. Neste 

sentido, 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 

                                                           
237 Atividades como essa também foram verificadas no Colégio Estadual do Paraná, durante as décadas de 1960 
e 1970 (LANDES DA SILVA, 2008). Podemos inferir que as discussões da CADES, suas sugestões e 
experiências circularam em instituições de ensino em anos posteriores. As técnicas continuaram a ser utilizadas 
pelos orientadores educacionais. 
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teve suas atividades voltadas para as relações interpessoais, além de ser o indicador das 

decisões profissionais do aluno” (LANDES DA SILVA, 2008, p. 24). 

 Outras técnicas de atuação dos orientadores educacionais foram publicadas na sexta 

Revista Escola Secundária. O periódico trazia as conclusões do II Simpósio de Orientação 

Educacional, realizadas pela professora Maria Junqueira Schmidt. No texto vemos as 

considerações referentes ao tema “A atuação do Serviço de Orientação Educacional junto aos 

alunos: individualmente e em grupo”, do dia cinco de julho de 1958 (o quinto dia do 

Simpósio).  

Sobre a orientação de alunos, foram elencadas seis ações:  

1. Encaminhamento: meios e modos de fazê-lo (espontâneo, no qual o aluno era 

encaminhado ao SOE de forma natural por professores diretores e família);  

2. Coleta de dados: meios a empregar (a autora não fornece muitas explicações, mas 

pediu a prudência do orientador ao interpretar os dados);  

3. A entrevista (que o orientador seja preparado e consciente das limitações desse 

método);  

4. O aconselhamento (orientar individualmente para que o aluno compreenda suas 

características e encontre soluções para eventuais dificuldades);  

5. O fichário (como elemento complementar de valor, organização e utilização do 

SOE); e  

6. Orientação em grupo (para aproveitar as “forças de grupo na formação do clima 

educativo da escola”238) (SCHMIDT, 1958a, p. 34). 

Loffredi (1960a) também descreveu sobre a orientação individual e enfatizou a 

preocupação do orientador em preencher as horas de lazer dos alunos com atividade de acordo 

com o “tônus” de cada adolescente. Lemos et al. (1959) trouxe a orientação individual como 

uma forma de ajustamento do aluno e descreveu um roteiro ou planejamento a ser seguido 

(encaminhamento; diagnóstico, prognóstico e planejamento; aconselhamento; 

acompanhamento; e encerramento e follow-up). Sobre o follow-up, “dá-se este nome à 

pesquisa feita pelo S.O.E. sobre casos encerrados definitivamente para controle dos resultados 

da orientação dada” (LEMOS et al., 1959, p. 23). 

 Em outro artigo, escrito juntamente com a professora Maria de Lourdes de Souza 

Pereira, Schmidt fez um rigoroso detalhamento sobre a utilização da entrevista como 

estratégia da Orientação Educacional. As autoras distinguem os tipos de entrevistas realizadas 

                                                           
238 A autora também relatou sobre o atendimento em grupos, no Caderno de Orientação Educacional, número 
dezessete (SCHMIDT, 1960d). 
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pelo orientador educacional, em: entrevista de emprego; entrevista informativa; entrevista 

disciplinar; e entrevista conselho239. De maneira geral, as entrevistas possuíam o objetivo de 

aconselhar os alunos. A realização da entrevista envolvia algumas condições, como o local, 

sendo um ambiente sem barulho e distrações, possuindo “ante-sala confortável para a espera; 

material acessível para anotações; fichário de fácil manejo; cadeiras cômodas favorecendo o 

bem-estar, etc.” (SCHMIDT; PEREIRA, 1960, p. 30). Outra condição era a experiência do 

entrevistador, bem como o planejamento da entrevista. Parece a descrição ideal de um 

gabinete para o Serviço de Orientação Educacional de uma escola. No entanto, todas as 

escolas teriam esse ambiente preparado?  

 A preparação da entrevista envolvia conhecer o aluno e chamá-lo para a conversa, mas 

se ele espontaneamente procurasse o orientador, esse o receberia de bom grado. As frases de 

recepção deveriam ser: “Como posso ajudar você? Que assunto poderíamos discutir hoje? 

Que é que o preocupa no momento?”, permitindo que o aluno falasse sem constrangimentos 

de seus problemas, para depois ele mesmo encontrar uma solução. Esse clima de confiança 

entre entrevistado e entrevistador é chamado, pelas autoras, de rapport. Essa palavra francesa, 

que significa “trazer de volta” ou “criar uma relação”, é um conceito originário da Psicologia, 

utilizado para descrever a proximidade do terapeuta e do paciente, na qual as pessoas “perdem 

suas defesas” e passam a confiar em outros, assim “o rapport prevê a possibilidade de uma 

espécie de contágio emocional. Às vezes, é somente através da absorção de parte da confiança 

que o terapeuta possui, em sua habilidade para trabalhar um problema complicado, que o 

paciente é capaz de continuar seus esforços." (INGHAM; LOVE, 1954, p. 61).  

 Podemos citar Fernandes para reforçar que a utilização de estudos da psicologia da 

adolescência “entrava no projeto de formação de professores, não como proposta de 

vulgarização da ciência psicológica, mas como parte do grande projeto de escolarizar a 

adolescência”, isto “era um projeto de formar uma geração, ou seja, eram ideais educativos 

atravessados pelas descobertas da ciência psicológica sobre as idades da vida” 

(FERNANDES, 2006, p. 204). No entanto, trazemos as contribuições de Antunes que ao 

estudar a história da psicologia escolar e educacional, afirma que 
 
A utilização e a interpretação indiscriminadas e aligeiradas de teorias e técnicas 
psicológicas, como os testes (principalmente os de nível mental e de prontidão); a 
responsabilização da criança e de sua família, em nome de problemas ditos de 
“ordem emocional”, para justificar o desempenho do aluno na escola e a redução dos 
processos pedagógicos aos fatores de natureza psicológica colaboraram para 

                                                           
239 Lemos et al. (1959), também realizaram uma classificação dos tipos de entrevistas, sendo ela: entrevista 
inicial, entrevista de apoio, entrevista de orientação vital ou de aconselhamento e entrevista de orientação 
vocacional. 
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interpretações e práticas no mínimo equivocadas, desprezando o processo educativo 
como totalidade multideterminada, relegando a segundo plano, ou omitindo, fatores 
de natureza histórica, social, cultural, política, econômica e, sobretudo, pedagógica 
na determinação do processo educativo. (ANTUNES, 2008, p. 472). 

 

 Os próprios orientadores educacionais apontavam as limitações ocorridas na utilização 

dessas técnicas. Vejamos o exemplo de alguns problemas na execução da entrevista que 

foram levantados: o sigilo das informações240; o registro da entrevista (saber o momento e 

postura para registrar determinadas notas na frente do aluno); a arte de observar (saber 

interpretar os gestos do entrevistado); a arte de ouvir e de falar (ter equilíbrio entre os dois); e 

a necessidade de reconhecer as próprias limitações (o orientador não conseguia resolver todos 

os problemas e em alguns casos devia encaminhar para outros profissionais). O orientador 

precisava ter cuidado com o tempo de entrevista, se fosse necessário, não se prolongar e 

marcar um novo encontro com o aluno. No final da entrevista, o orientador poderia fazer 

algumas perguntas para si mesmo no intuito de revisar sua entrevista e aprimorar o seu 

trabalho. Tais perguntas são sugestões inspiradas em Ohlsen (1955), que as autoras utilizam 

como roteiro para essa revisão: 

 
“Ajudei o aluno a dizer o que queria? 
“Experimentei acompanhá-lo no que dizia ou me esforcei a levá-lo a falar sobre os 
temas que eu desejava abordar? 
“Quantas vezes interrompi o aluno?  
“Dei-lhe finalmente oportunidade de dizer o que pretendia quando o interrompi? 
“Experimentou o aluno interromper-me sem consegui-lo? O que desejava dizer? 
Tentou novamente expressar-se? 
“Que fiz eu para ajudá-lo a clarificar o estado em que se achava?” (SCHMIDT; 
PEREIRA, 1960, p. 36)241. 
 

 Em linhas gerais, a entrevista era um método utilizado para conhecer melhor o aluno e 

procurar ajudá-lo a ajustar o que fosse necessário. Não era descrita como uma técnica fácil e, 

em diferentes momentos, a experiência do orientador educacional era citada como fator 

primordial para a realização correta da mesma. Apesar de descrever como realizar uma boa 

entrevista, as autoras não deixam de pontuar que se tratava de uma técnica subjetiva e que 

dependia de variáveis para acontecer. 

                                                           
240 No tópico “O ORIENTADOR EDUCACIONAL: o profissional do Serviço de Orientação Educacional 
segundo a CADES” detalhamos a importância da confidencialidade do orientador educacional. 
241 O livro utilizado como base pelas autoras foi: OHLSEN, Merle M. Guidance (An Introduction). Harcourt, 
Brace and Company, 1955. Reforçando a ideia de que os autores da CADES faziam circular ideias norte 
americanas em suas publicações. Merle Ohlsen foi professor de Psicologia educacional e autor de livros como 
Guidance services in the modern school (1964) e The Extent to which Group Counseling Improves the Academic 
and Personal Adjustment of Under-achieving Gifted Adolescents (1960). 
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 Sobre a orientação em grupo, a professora Loffredi descreveu sua experiência nas 

turmas experimentais de 1ª série ginasial do Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de 

Filosofia. Como242 métodos utilizados, foram citados:  

1. Discussão dirigida (“discussão em cadeia”, onde toda turma participa, discussões 

prévias em grupos para serem discutidas depois pelos chefes de equipe ou tentativas de 

lideranças nos debates);  

2. Processo expositivo em fase inicial ou para receber novos alunos;  

3. Questionários (padronizados, organizados por orientadores ou alunos e com o 

objetivo de pesquisar problemas gerais da comunidade, juventude ou escola);  

4. Tentativas de dramatizações; e  

5. Pesquisas dos alunos sobre assuntos de seus interesses.  

Além disso, os orientadores organizariam seu trabalho em nove unidades (O SOE; O 

nosso Colégio; O papel da escola; Como estudar; Ética escolar; A liberdade individual; O 

caráter; Aproveitamento das horas de lazer; e Rendimento escolar) para que o aluno 

entendesse o que o ambiente escolar exigia dele e como isso iria refletir, inclusive, na sua vida 

fora de sala de aula. Neste sentido, a orientação em grupo, sugerida pela professora Loffredi, 

abrangia temas como: maneira de estudar, formas democráticas de governo, restrições 

impostas pela vida em grupo, sucesso e fracasso na vida e nos estudos. (LOFFREDI, 1959). O 

conteúdo dessa orientação em grupo corroborava com as representações, vistas anteriormente, 

do que se esperava dos alunos da escola secundária  

 Autores como Lemos et al. (1959) lembram que a orientação em grupo possui uma 

realidade peculiar, pois cada grupo tem características próprias. Existe uma diversidade 

comportamental do adolescente associado a outros, forças que surgem da estrutura grupal e do 

papel desempenhado pelo líder. Eram consideradas vantagens dessa técnica: desenvolver bons 

hábitos de convivência, discutir problemas vitais, verificar comportamento do aluno dentro do 

grupo, ajustar e tratar alunos “difíceis”, inculcar ideais humanos e democráticos, incentivar 

trabalho em equipe, formar líderes e economizar tempo do trabalho dos orientadores. São 

chamados de métodos e fases o levantamento e estudo dos grupos de alunos (por meio de 

técnicas sociométricas, questionários, observação de alunos) e o trabalho em grupo 

                                                           
242 Instalado em 20 de maio de 1948, o Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, cumpria o Decreto-Lei Federal n. 9053 que estabelecia a 
“obrigatoriedade de todas as Faculdades de Filosofia manterem ginásios de aplicação, destinados à prática 
docente dos alunos dos cursos de Didática”. “Nesse sentido, os Colégios de Aplicação foram concebidos a partir 
de duas premissas centrais: a de se constituírem em campo de estágio obrigatório para os licenciandos das 
Faculdades de Filosofia e o de oportunizarem a experimentação de novas práticas pedagógicas.” Disponível em: 
https://www.cap.ufrj.br/index.php/sobrecap/historico Acesso em 07/12/2021. 
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propriamente dito (reunião de grupos, mesa-redonda, círculo de estudos, assembleias, 

entrevistas coletivas, conselho de alunos, sessões de orientação e sociogramas) (LEMOS et 

al., 1959). 

 Ainda em sua experiência com as classes experimentais, a professora Loffredi, trouxe 

na décima terceira RES, uma ficha243 de observação entregue pelo SOE para os professores e 

o gráfico dessas observações de uma turma de primeira série, como vemos abaixo: 

 

QUADRO 15 – FICHA DE OBSERVAÇÃO NAS CLASSES EXPERIMENTAIS 

 
Fonte: LOFFREDI, 1960b, p. 27. 

 

GRÁFICO 3 – GRÁFICO DE OBSERVAÇÃO NAS CLASSES EXPERIMENTAIS 

 
Fonte: LOFFREDI, 1960b, p. 27. 

                                                           
243 Além das fichas de observação, o orientador educacional poderia trabalhar com fichas cumulativas (com 
dados significativos do aluno durante sua permanência na escola), fichas sociais (dados sobre a família do aluno, 
antecedentes, históricos de desenvolvimento e sua posição na constelação familiar), fichas médicas, fichas de 
inscrição no SOE, fichas de rendimento escolar e outras (LEMOS et al., 1959, p. 17-18). 
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 O professor de uma disciplina recebia a ficha para pontuar cada um dos itens.  Os 

orientadores participavam dos conselhos de classe, auxiliavam, informavam e sugeriam ações 

aos professores que estavam conhecendo esses alunos do primeiro ano de funcionamento das 

classes experimentais. A descrição era um compartilhamento de experiência, no entanto, a 

circulação dessa prática pode ter influenciado a atuação de outros Serviços de Orientação 

Educacional. Essa racionalização e numeração dos alunos foi algo corrente entre 1890 e 1960, 

neste período  
 
[...] 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. (SOUZA, 2005, p. 
205). 
 

 Tabelas, quadros, listas ou gráficos apresentavam-se como instrumentos de 

observação, comparação, quantificação, classificação, entre outras formas de registrar dados 

referentes a alunos e outros grupos, ou ações desenvolvidas pelo SOE.  

 A observação era uma técnica que o orientador educacional usaria, inclusive, quando 

utilizava outros métodos e, desta forma, podia encontrar líderes entre os adolescentes. No 

entanto, partindo do princípio de que cada “comportamento tem uma causa” (MARQUES, 

1961, p. 23; LEMOS et al., 1959, p. 13), a observação devia ser feita de forma cautelosa, sem 

subjetivismo (ver o aluno com seus olhos e não como ele é) ou rótulos e frases prontas.  

 A cautela sugerida pode partir do fato de que os orientadores educacionais tinham 

contato com os alunos, ou seja, possuíam um conhecimento prévio deles e poderiam ter suas 

opiniões preestabelecidas sobre os mesmos, assim, era necessário realizar a observação “a luz 

de outros dados, como por ex,: os testes” (LEMOS et al., 1959, p. 13).  

 Concernente aos testes, o artigo de Minicucci (1958) na sexta Revista Escola 

Secundária, foi o que mais citou nomes, embora não tenha feito um detalhamento dos 

mesmos. O autor cita uma série de testes que poderiam ser utilizados, entre eles, o teste da 

árvore de Koch, o qual comentamos no segundo capítulo desta tese. O autor menciona que, 

testes como o de Otis (teste quociente de inteligência), foram por ele traduzidos e adaptados 

para serem aplicados nas primeiras séries do curso ginasial. Tal fato demonstra que testes de 

outros países circulavam no Brasil e os orientadores educacionais realizavam, a partir deles, 

suas próprias adaptações, leituras e representações.  
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 Outro teste era o da figura humana de Goodenough, considerado o primeiro estudo 

bem-sucedido da figura humana, como forma de avaliar o desenvolvimento da criança, o qual 

foi criado por Florence Goodenough, em 1926 na Universidade de Minnesota, nos Estados 

Unidos. O teste “visava analisar o aparecimento, no desenho, de partes do corpo humano 

conforme aumentava a idade cronológica. As diferenças que surgiam no desenho das crianças 

proporcionavam, assim, um instrumento de medida.” (FLORES-MENDONZA; ABAD; 

LELÉ, 2005, p. 243). O teste de Ballard também é citado como um dos testes de capacidade e 

aptidão infantil, adaptado e já utilizado pelo INEP, demonstrando assim certa credibilidade do 

método. O teste de Ballard foi utilizado pelo INEP pela primeira vez em 1946 em escolas 

primárias do Distrito Federal (Rio de Janeiro), contando com cem questões embaralhadas244. 

 Observamos que os questionários poderiam sofrer ajustes conforme a realidade e 

necessidade de um local, por exemplo. Além disso, a própria escolha dos testes refletia um 

posicionamento dos orientadores educacionais. Logo, a leitura, apropriação e utilização dos 

testes poderiam se configurar no que Chartier chamaria de “prática criadora, atividade 

produtora de sentidos singulares, de significações de modo nenhum redutíveis às intenções 

dos autores.” (CHARTIER, 1998, p. 123). 

 Os questionários aparecem como uma pesquisa de opinião, interesse e informações, 

entre outros, como uma técnica de conhecimento do aluno245. Aparentemente, no intuito de 

auxiliar orientadores educacionais, Marques (1961) traz uma sequência de três modelos de 

questionários a serem aplicados: um para o aluno, um para os pais e outro para o professor. 

Reforçando a ideia que a OE atendia não somente ao aluno, estes questionários almejavam ter 

visões diferentes sobre o educando. Optamos por transcrevê-los de forma integral, para 

melhor compreensão dos interesses do autor ao compartilhar esses questionários246.  

 

 

 

 

                                                           
244 Para saber mais sobre esse e outros testes aplicados entre 1944 e 1954, ver o documento do INEP, disponível 
em: http://arquivohistorico.inep.gov.br/index.php/codi-uniper-m0305p01-testecoletivodeinteligencia-
testeseducacionais-compactado.  
245 Em nossa dissertação de mestrado sobre a Orientação Educacional no Colégio Estadual do Paraná (1968-
1975) verificamos que o uso de questionários era muito comum naquela instituição de ensino. Os orientadores 
educacionais elaboravam diversos questionários para verificar lideranças e aptidões entre os alunos (LANDES 
DA SILVA, 2008). 
246 Não há indícios se estes questionários foram copiados de algum lugar ou elaborados pelo autor. Porém, 
Lemos et al. (1959) afirmam que os questionários poderiam ser organizados pelo próprio orientador educacional 
ou padronizados. 
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QUADRO 16 – QUESTIONÁRIO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DESTINADO 
AOS ALUNOS 

QUESTIONÁRIO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – A 
 

- Para ser preenchido pelo próprio educando – 
NOME: 
IDADE: 
ENDEREÇO: 
ESCOLA: 
SÉRIE: 
IDADE: 
DATA...../...../..... 
 

1) – Qual é a disciplina do curso que a todas prefere? 
2) – Qual é a disciplina que lhe parece mais fácil? 
3) – Qual é a disciplina de que menos gosta? 
4) – Qual é a disciplina que lhe parece mais difícil? 
5) – Em que utiliza você o seu tempo livre? 
6) – Pertence a alguma associação ou a algum clube? 
7) – Qual? 
8) – Qual é o esporte de que mais gosta? 
9) – Cite três dos livros de que mais gosta 
10) – Qual é o seu jornal preferido? 
11) – Qual é a sua revista preferida? 
12) – Pretende concluir o curso ginasial? 
13) – Pretende concluir o 2º ciclo? 
14) – Qual de suas modalidades? 
15) – Pretende ingressar em algum curso superior? 
16) – Em qual deles? 
17) – Por que se interessa por esse curso superior? 
18) – Já teve alguma oportunidade de guardar dinheiro com seu trabalho? 
19) – Cite três tarefas profissionais que mais o interessam 
20) – Por que está interessado nestas tarefas? 

   (assinatura) 
Fonte: MARQUES, 1961, p. 24. 
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QUADRO 17 – QUESTIONÁRIO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DESTINADO 
AOS PAIS 

QUESTIONÁRIO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – B 
 
- Para ser preenchido pelos pais do educando – 
NOME DO ALUNO: 
IDADE:               SÉRIE: 
PROFISSÃO DO PAI: 
PROFISSÃO OU OCUPAÇÃO DA MÃE: 
NÚMERO DE FILHOS: 
MASCULINOS:      FEMININOS: 
IDADE DO FILHO MAIS VELHO: 
IDADE DO FILHO MAIS NOVO: 
 

1) – Pretende manter seu filho no colégio até o fim do curso ginasial? Até o fim do 2º ciclo? 
Qual das modalidades do 2º ciclo preferiria? 

2) – Para onde pretende orientá-lo depois de terminados esses cursos? 
3) – Para que profissão desejaria que fosse preparado? Por quê? 
4) – Seu filho tem algum problema de saúde? 
5) – Quais são os principais interesses e ocupações do seu filho fora das horas de aula? 
6) – Seu filho executa algum trabalho ou alguma tarefa especial em casa ou fora de casa depois das 

aulas? Qual? 
7) – Tem alguma recomendação especial a fazer referente à educação e ao futuro de seu filho? 

      Data: ...../...../..... 

Fonte: MARQUES, 1961, p. 24-25. 
 

 

QUADRO 18 – QUESTIONÁRIO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DESTINADO 
AOS PROFESSORES 

QUESTIONÁRIO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – C 
 
- Para ser preenchido pelo Professor – 
NOME DO ALUNO: 
IDADE DO ALUNO:               SÉRIE: 
NOME DO PROFESSOR: 
ESTADO CIVIL: 
IDADE DO PROFESSOR: 
 

1) – Há quanto tempo conhece esse aluno? 
2) – Julga conhecê-lo bem? 

I – Que impressão lhe causa o comportamento desse aluno? 
(Sublinhe as respostas convenientes) 
a) – É evitado pelos outros alunos? 
b) – É combatido pelos outros alunos? 
c) – É aceito pelos outros alunos? 
d) – É estimulado pelos outros alunos? 
e) – É procurado pelos outros alunos? 
f) – Não houve oportunidade de observar detalhes da conduta. 

Cite exemplos que reforçam sua opinião: 
 

II – Este aluno exige constantemente ser incentivado ou realiza espontaneamente as suas tarefas 
escolares? (Sublinhe as respostas convenientes) 
a) – Precisa de muito estímulo mesmo nas tarefas rotineiras. 
b) – Precisa ocasionalmente de incentivos. 
c) – Realiza tarefas rotineiras espontaneamente, sem necessidade de estímulos. 
d) – Aceita e realiza tarefas suplementares. 
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e) – Procura espontaneamente tais tarefas suplementares. 
Cite exemplos que reforçam sua opinião: 
 

III. Este aluno possui aptidões para a liderança? (Sublinhe as respostas convenientes) 
a) – Provavelmente, ele é incapaz de dirigir os colegas. 
b) – Habitualmente, ele consente que os outros o dominem. 
c) – Às vezes dirige os outros em questões de pouca importância. 
d) – Às vezes impõe aos outros o seu ponto de vista em casos de grande importância. 
e) – Demonstra especial habilidade para chefiar e dirigir os seus colegas. 

Cite exemplos que reforçam sua opinião: 
 

IV. Como controla este aluno as suas próprias decisões? (Sublinhe as respostas convenientes) 
a) – Apresenta-se geralmente bem controlado. 
b) – Perfeitamente controlado. 
c) – Demonstra excepcional controle e autodomínio. 
d) – Manifestadamente hiper-emotivo. 
e) – Tendência à apatia. 
f) – Facilmente exaustável. 
g) – Facilmente sujeito a estados de disforia depressiva. 

Cite exemplos que reforçam sua opinião: 
 

V. Tem este aluno algum objetivo ou programa definido que influi na organização de suas 
atividades? (Sublinhe as respostas convenientes) 
a) – Não tem objetivo especial. 
b) – Seus objetivos não possuem significado mais profundo. 
c) – Objetivos muito vagamente delineados. 
d) – Emprega as suas energias em vista de programa traçado e de acordo com um objetivo definido. 
e) – É absorvido inteiramente pela realização do objetivo escolhido. 

Cite exemplos que reforçam sua opinião: 
 
3. ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 Elevado Médio Baixo  
Paciente    Irritável 
Amável    Reservado 
Altruísta    Egoísta 
Otimista    Pessimista 
Honesto    Desonesto 

 

Fonte: MARQUES, 1961, p. 25-26. 

 

 O questionário destinado aos alunos girava em torno dos interesses das disciplinas 

escolares. Ao indagar os alunos sobre suas disciplinas favoritas ou as que tinham mais 

dificuldades, por exemplo, vemos uma tendência de conhecer o aluno, mas também de ajustá-

lo. Podemos deduzir que os orientadores fariam um levantamento das disciplinas mais 

apreciadas, ou não, pelos alunos e provavelmente esses resultados poderiam ser apresentados 

aos docentes da instituição. Atividades de tempo livre, jornais, revistas, esportes, ou seja, as 

atividades de lazer dos alunos eram questionadas, pois elas refletiam as preferências, vida 

social e tendências pessoais. O que o aluno praticava fora da escola precisa ser conhecido para 

entendê-lo melhor. Além disso, perguntas relacionadas ao tipo de curso ginasial que o aluno 

queria cursar e a profissão que admirava ou desejava ter, faziam parte das informações 

coletadas. Aqui percebemos indícios da orientação profissional atrelada à Orientação 
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Educacional. Citando um discurso de 1963, Abade mencionou que Lourenço Filho “definiu 

como elementos da Orientação Profissional a análise das profissões e a caracterização dos 

atributos individuais, acrescentando em seguida que a estes elementos os especialistas 

estavam juntando outro: o gosto ou preferência pessoal por uma espécie de trabalho e pelas 

relações pessoais que o tipo de trabalho engendra.” (ABADE, 2005, p. 17). Utilizando os 

princípios da orientação profissional, o questionário verificava quais eram as preferências dos 

alunos, do que gostavam e o porquê.  

 O segundo questionário, procura verificar as informações e expectativas dos pais com 

relação ao futuro (basicamente profissional) de seus filhos. Destacamos o fato de o quadro 

presumir que um pai sempre teria uma profissão, ao ponto que a mãe poderia ter uma 

profissão ou ocupação. Isto poderia vir da forte representação de que a mulher ainda estava 

ligada às tarefas domésticas. Uma pergunta sobre a saúde dos alunos, reforça a preocupação 

com as questões higienistas, bem como suposições do que limitaria a atuação do aluno em 

determinada profissão.  

 Podemos observar que o questionário destinado aos professores se distingue dos 

demais, pois ele é apresentado com perguntas de múltipla escolha, voltadas ao 

comportamento, conduta e características dos alunos. Se o docente desejasse, poderia 

justificar suas escolhas com exemplos que reforçavam sua opinião e ao final das questões ele 

iria classificar o aluno em uma escala de adjetivos. Fica a nossa indagação: o questionário dos 

professores foi elaborado no intuito de ser mais fácil ou rápido para os educadores 

responderem? Visto que, em diferentes momentos das publicações, a falta de tempo dos 

professores é colocada como um problema na execução de seu papel. Seria, então, uma 

maneira do orientador facilitar o trabalho docente sem abrir mão de sua contribuição? 

 Interessante pontuar como questões sobre o aprendizado são negligenciadas. Enquanto 

os questionários destinados aos estudantes e aos pais faziam perguntas diretas sobre o futuro 

profissional dos adolescentes, esse último não leva os professores a elencarem as aptidões e 

preferências observadas nos alunos. As questões estão aproximadas de um levantamento 

sociométrico (como veremos logo abaixo, sobre os sociogramas). 

  Uma técnica citada por autores como Lemos et al. (1959) e Marques (1961) é o  

anedotário, que seria uma reunião de amostras do comportamento do aluno, como atitudes, 

reações, aptidões ou documentos (como cadernos, desenhos e composições), com observações 

feitas por diferentes pessoas que convivem com o estudante. Essa técnica foi e é utilizada até 

os dias de hoje para registrar um conjunto de notas sobre os alunos. É interessante entender 
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que ao utilizar o anedotário é preciso verificar a complexidade e a quantidade ocorrida das 

situações/fenômenos. Alvarenga ressalta que  
 
Os instrumentos - portfólio, check-lists, anedotários - são úteis quando bem 
elaborados e asseguram a reutilização dos dados como guia para o ensino, assim 
como instrumento para auto-avaliação. A partir dessas informações, o processo de 
ensino e aprendizagem pode ser desencadeado permitindo a apropriação e 
elaboração, além de exigir que o sujeito pense sobre os próprios conceitos. 
(ALVARENGA, 2002, p. 15). 

 

 Esse instrumento (ou técnica) poderia ser usado como estratégia pelos orientadores do 

ensino secundário. Assim, o “anedotário permite ao orientador, obter dados, quanto ao grau de 

ajustamento do aluno a si mesmo e ao grupo, à maturidade emocional, aos interesses 

dominantes, etc.” (MARQUES, 1961, p. 27). Além disso, diários e autobiografias247 poderiam 

ser utilizadas pelos orientadores, para compreender melhor seus alunos, com a ressalva de 

olhar esses materiais com cautela, pois os adolescentes poderiam escrever o que gostariam de 

ser, e não exatamente o que eram. 

 O sociograma, técnica sociométrica, é a representação gráfica de um grupo. Permitia 

ao orientador educacional ter “uma visão global de uma classe com seus grupos naturais, 

alunos isolados, líderes ou elementos polarizados” (LEMOS et al., 1959, p. 29). Jacob Levy 

Moreno nasceu na Romênia em 1889, naturalizado americano, foi o criador do psicodrama e 

da sociometria. Suas ideias foram disseminadas durante a Segunda Guerra Mundial, quando 

funcionários da Cruz Vermelha248 receberam treinamento para tornar seu trabalho mais 

humanizado, no intuito de treinar e diminuir os problemas psicológicos dos soldados249. Sobre 

mais técnicas sociométricas de Moreno, podemos dizer que: 
 
O Sociodrama surgiu do Teatro Espontâneo, criado por Moreno, no início do século 
XX. Trata-se de um dos métodos sociátricos para pesquisar e tratar os grupos e as 
relações intergrupais, seus conflitos sofrimentos. Fundamenta-se na epistemologia 
socioeconômica e tem o objetivo de superar a dicotomia da pesquisa 
quantitativa/qualitativa, ao privilegiar a participação dos sujeitos na situação. O 
sociodrama é um método de pesquisa interventiva, que busca compreender os 
processos grupais e intervir em uma de suas situações-problema, por meio da 
ação/comunicação das pessoas. (NERY: COSTA: CONCEIÇÃO, 2006, p. 305). 
 

                                                           
247 Essa técnica também aparece em Lemos et al. (1959), com as mesmas recomendações sobre o cuidado e 
análise das interpretações dos dados. 
248 Criada em 1863, na Primeira Conferência de Genebra, por conta das dificuldades humanitárias vivenciadas 
em períodos de guerra no século XIX, o movimento tinha sete princípios: humanidade, imparcialidade, 
neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. Promovendo “a compreensão mútua, a 
amizade, a cooperação e a paz duradoura entre todos os povos, fazendo transparecer, no indivíduo, a dedicação e 
o amor que devem unir todos os homens.” (KRIEGER, 2002, p. 101). 
249 Para saber mais ver CUSHNIR (1997). 
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 A utilização do sociograma era justificada pela importância de conhecer o lugar de um 

aluno dentro do grupo ao qual ele pertence, pois isso daria suporte para o orientador 

educacional intervir. Em 1964, o diretor do Colégio Nova Friburgo, Amaury Pereira Muniz, 

escreveu o prefácio do livro “O teste sociométrico: sociogramas” do professor Danny José 

Alves, chefe do Serviço de Orientação Educacional do Colégio Nova Friburgo desde 1957. O 

livro era uma contribuição das experiências realizadas naquela instituição pedagógica, 

destinada a professores e orientadores educacionais, trazia uma introdução contendo 

definições sobre a sociometria, preparação e aplicação de testes, levantamento, avaliação e 

representações gráficas de dados colhidos em testes e recomendações bibliográficas. A título 

de exemplo, vejamos o gráfico abaixo que representa a formação de subgrupos que “possui 

especial função para a composição de equipes de trabalho, estudo, jogo, etc., e permite 

identificar as barreiras criadas pelos diversos tipos de segregação (econômica, religiosa, 

étnica, de idades, de interesses, etc.).” (ALVES, p. 1974, p. 125). 
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GRÁFICO 4 – EXEMPLO DE SOCIOGRAMA DE SUBGRUPOS 

 
Fonte: ALVES, 1974, p. 126. 
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 Nesse sociograma, as siglas dentro dos pequenos círculos representavam os nomes dos 

alunos, as flechas retratavam as escolhas dos alunos pelos colegas de turma e as demais 

formas constituíam as proximidades dos alunos entre si. Outros modelos de sociogramas 

podiam revelar a reciprocidade, rejeição ou escolhas entre os alunos. A partir de perguntas 

como:  
Quais, entre seus colegas de classe, preferiria que sentasse perto de você na sala de 
aula? [...] 
Quais, entre seus colegas de classe, menos gostaria que sentassem perto de você na 
sala de aula?[...] 
Quais, dos seus colegas de classe, você julga que gostariam de sentar perto de você 
na sala de aula? [...] 
Quais os colegas de classe que você julga que menos gostariam de sentar perto de 
você? (ALVES, 1974, p. 27). 

 
 Com os dados coletados o professor ou orientador educacional conseguiria classificar 

os alunos em: popular/isolado, excluído/não-excluído, julga-se popular/julga-se isolado, 

julga-se excluído/julga-se não-excluído, expansivo nas escolhas/não-expansivo nas escolhas, 

expansivos nas rejeições/não-expansivo nas rejeições, julgado expansivo nas 

escolhas/julgados não-expansivos nas escolhas e julgado expansivo nas rejeições/julgado não-

expansivo nas rejeições (ALVES, 1974, p. 67). Embora Alves não fosse um dos autores das 

publicações da CADES, o fato de ele ser o chefe do Serviço de Orientação Educacional de um 

Colégio em evidência do período, indica que esse tema proposto pela OE e desdobrava em 

assuntos discutidos, elaborados e divulgados em outros espaços. A sugestão do uso de 

sociogramas, apresentada nas publicações da CADES, influenciava escolas como o Colégio 

Nova Friburgo, ou, a prática desses colégios era levada nas publicações, para serem 

anunciadas a outras instituições? Nossas leituras apontam que, de forma geral, os métodos 

apresentados poderiam passar pelas duas possibilidades, pois esse conhecimento estava sendo 

construído numa via de mão dupla (ao apresentar as experiências dos autores em suas escolas 

e ao propor conceitos e técnicas provenientes de teorias adaptadas), ou até mesmo tripla, se 

incluirmos a legislação.  

 Em curso ofertado pela professora Schmidt em 1961, para formar “animadoras” de 

círculos de pais, ela também utilizou técnicas do psicólogo norte-americano Moreno. O 

método role-playing (representação de papel) consistia na teatralização de problemas. Durante 

o curso 
 
A animadora convoca na platéia algumas pessoas que queiram representar, de 
improviso. Essas pessoas vão para fora da sala e combinam o tema, que sempre gira 
em torno de pais e filhos. Durante a apresentação a platéia vai-se identificando com 
a cena até certo ponto chocando com ela. A animadora então vai interrompendo, 
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quando acha necessário, para explicar, sem nunca aconselhar, pois o participante 
deve tomar suas próprias decisões e chegar às próprias conclusões. 
“É método de treinar relações humanas. Sua força reside em demonstrar situações 
visivelmente e efetivamente. Sua vantagem é permitir identificações e rejeições, 
liberando sentimentos bloqueados,” – define a Professora Schmidt, que argumenta: 
- Vivendo o problema, o circulista (participante do círculo) sente-o no plano 
emocional e não repudia o ensinamento, como faria se tivesse recebido um conselho, 
cuja influência se restringe ao campo intelectual. (JORNAL DO BRASIL, 1961, p. 
8). 

 

 Embora a intenção não fosse aconselhar, percebemos que o propósito era que os 

participantes se sentissem compelidos a uma mudança de comportamento que, aparentemente, 

seria de iniciativa própria, mas que no fundo seria instigada pela aceitação ou confronto com 

as ideias apresentadas nessa técnica.    

 Além do aconselhamento vocacional, encontramos o aconselhamento psicológico 

como uma das técnicas da Orientação Educacional250. O padre Victoriano Miguel fez a 

analogia do aconselhamento psicológico com a técnica do jogo de futebol. Nela o elemento 

necessário é o treinador. É necessário ser “um técnico na descoberta das chaves e táticas do 

quadro contrário. Só assim poderão preparar seus jogadores para barrar e superar o inimigo. 

Este preparo especializado, no estudo das táticas do adversário, é o que há de mais parecido 

com o processo de Aconselhamento.” (MIGUEL S.J, s/d, p. 27). O aconselhamento era a arte 

de aprender, fintar, superar as dificuldades apresentadas no “gramado da vida diária”, o 

aconselhado seria o jogador, treinado para vencer, contornar ou dominar as situações da vida 

real. Segundo o autor, o aconselhador e o aconselhado deveriam estudar as situações 

problemas, no período de treinamento, para agir de forma eficiente. Assim, como numa 

partida de futebol, não há problema que não seja “driblável”. Basta analisar a direção e 

procurar as contradireções.  

 Baseando-se na obra Introduction to Counseling, de E. L. Tolber251, o padre Miguel 

acreditava que o aconselhamento é uma relação íntima e mútua entre duas pessoas (por meio 

de confiança e técnica), na qual o conselheiro se esforça para entender o mundo da mesma 

forma que o aconselhado. O aconselhado é uma pessoa a ser ajustada a conhecer a si mesmo 

em situações presentes e futuras, para seu benefício próprio e da sociedade. O autor não traz 

os termos “aluno” ou “orientador educacional”, no entanto, por ser um artigo presente na 

seção de Orientação Educacional da Revista Escola Secundária de número dezenove, 

subentende-se que o aconselhador e o aconselhado sejam, respectivamente, o orientador 
                                                           
250 Relembramos que, embora nem todos os orientadores educacionais possuíssem formação em Psicologia, as 
técnicas dessa área permeavam o trabalho desses educadores. 
251 Livro sobre aconselhamento no ensino médio: TOLBERT, E. L. Introduction to Counseling. New York. 
McGRAW-HILL BOOK Company, Inc, 1959, p. 3. 
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educacional e o estudante. Além disso, como apontado em capítulo anterior, podemos 

observar o fato de um padre discursar sobre a Psicologia e seus métodos.  

 O que seria aconselhar? Dar informes e conselhos? Conforme trabalho elaborado por 

um grupo de professores (Cândido Padim, Enzo Azzi, Maria de Nazareth Moura, Oswaldo 

Barros Santos e Maria Cristina), esse não era o caso. Para realizar um aconselhamento 

existiam muitas técnicas disponíveis e, por isso, não havia uma prescrição rigorosa de qual 

deveria ser utilizada. Dentre as técnicas de aconselhamento estavam: a) aconselhamento 

clínico ou diretivo (o autor americano Williamson252 foi utilizado como exemplo, com suas 

orientações e procedimentos análogos aos da psicologia e medicina); b) aconselhamento não 

diretivo (tendo Carl Rogers253 como representante, dando total atenção e foco ao 

aconselhado); e c) aconselhamento eclético (utilização de técnicas diversas conforme a 

necessidade do aconselhado) (CRISTINA et al., s/d). A citação de dois autores estadunidenses 

reforça o que discutimos anteriormente, que a influência norte-americana foi presente e, por 

isso, as “experiências do mundo” fizeram os orientadores educacionais olharem “para além 

das suas fronteiras”, ajudando a delinear um “quadro de referência” para os SOE do Brasil 

(SCHRIEWER, 2000). 

 Para os autores, ao aconselhar, o orientador educacional deveria ponderar três fatores: 

as características do aluno, o tipo do problema e o tipo de solução. Independente do método 

adotado, certas “recomendações básicas” deveriam ser seguidas pela Orientação Educacional: 

1º prover elementos essenciais e preliminares ao aconselhamento (conhecer aluno); e 2º 

utilizar o método de aconselhamento adequado ao caso (evitando ordenar, proibir, exortar, 

sugestionar, advertir, persuadir ou atemorizar), tendo em vista, um dos objetivos finais era o 

ajustamento desse indivíduo (CRISTINA et al., s/d). Os autores utilizam diversos autores 

estrangeiros e afirmam que em geral “o aconselhamento, no sentido psicológico como 

colocam os americanos, é tratado pelos europeus no domínio da psicologia escolar e da 

psicologia clínica” (CRISTINA et al., s/d, p. 19). Entre os psicólogos, estava o cubano Myra 

y Lopes que se formou intelectualmente na Espanha e desenvolveu trabalhos de orientação e 

conselho profissional (PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO, 1999) e foi utilizado como 

uma referência para alguns autores da CADES. 
                                                           
252 Edmund Griffith Williamson (1900-1979) era psicólogo estadunidense com estudos voltados para o 
aconselhamento estudantil. A referência utilizada pelos autores foi: Williamson, E. G. Couseling Adolescents. 
New York, Mac Graw-Hill Book Company Inc., 1950, p. 2, 101, 224. 
253 Carl Rogers (1902-1987), nascido em Illinois, nos Estados Unidos, teve estudos voltados para a Psicologia 
Humanista, assim como terapia centrada na pessoa. Seus estudos foram amplamente conhecidos e foi, inclusive, 
indicado ao prêmio Nobel da Paz em 1987. Os textos referenciados pelos autores da CADES foram: ROGERS, 
C. R. Counseling and Psychotherapy. Boston, Houghton Mifflin, 1942; e ROGERS, C. R. Psychometric tests 
and client-centered counseling. Educational Psychological Measurement, 1946, p. 6, 139-144. 
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 A orientação higiênica e a importância da cuidar da saúde estavam relacionadas ao 

trabalho do médico254 e do professor de Educação Física. Com o Decreto 2072 de 8 de março 

de 1940, a Educação Física “tinha por finalidade, não somente fortalecer a saúde das crianças 

e dos jovens, tornando-os resistentes a qualquer espécie de invasão mórbida e aptos para os 

esforços continuados, mas também dar-lhes ao corpo solidez, agilidade e harmonia.” 

(VECHIA; FERREIRA, 2016b, p. 7). Esses profissionais trocariam informações sobre o 

adolescente com o orientador educacional, como suas aptidões físicas, hábitos higiênicos e 

“problemas de sexo” (novamente a sexualidade do aluno colocada como algo a se preocupar). 

Loffredi chega a afirmar que de “sua solução depende o êxito do indivíduo em todos os 

setores da vida”, no entanto, o texto não esclarece o que seriam os “problemas de sexo”, 

somente indica a necessidade de orientação e aconselhamento relativo às questões sexuais 

(1960a, p. 22). Reforçamos que a partir do movimento Escola Nova, houve, no Brasil, uma 

renovação educacional que incorporou  
 

[...] ideias decorrentes do desenvolvimento científico da segunda metade do século 
XIX. Os educadores brasileiros, procuraram desenvolver políticas públicas para 
resolver os problemas nacionais, via educação e saúde, utilizando os conhecimentos 
em voga. As escolas passaram a ser entendidas como “clínicas” nas quais os males 
sociais poderiam ser curados, via educação das crianças que eram submetidas a 
baterias de testes de “inteligência”, antropométricos e recebiam ainda noções de 
higiene. Novas disciplinas foram incluídas quer no ensino elementar quer nos cursos 
de formação de professores tais como a Higiene Escolar, a Educação Física, a 
Biologia Educacional, a Psicologia Educacional, a Sociologia Educacional e a 
Puericultura, inserindo-se de forma duradoura na cultura escolar da época. 
(VECHIA; FERREIRA, 2016b, p. 2).  

 

 Ainda que brevemente, a orientação financeira aparece no Caderno de Orientação 

Educacional de número dez, fazendo uma forte relação com a “sociedade moderna”, o 

“progresso” e a base econômica da sociedade (podemos dizer: a industrialização, a sociedade 

de consumo e o estímulo ao capitalismo presente nas décadas de 1950 e 1960). Em 1957, 

Lucinda Maria Lorenzoni, orientadora de ensino primário do Centro de Pesquisa e Orientação 

Educacionais do Rio Grande do Sul255, “propôs, na 1ª Jornada de Estudos de Diretores de 

Estabelecimentos do Ensino Secundário, a inclusão, no currículo das escolas secundárias, de 

um programa de educação econômica, com vistas a oportunizar aprendizagens que 

envolvessem situações do cotidiano” (QUADROS, 2006, p. 253). Lembramos que essa 

Jornada teve seus textos publicados nos Cadernos de Orientação Educacional (como os de 

número oito e onze), assim, as discussões desse evento circularam entre os orientadores 
                                                           
254 Verificamos a presença do médico na escola no tópico anterior. 
255 Para saber mais sobre o Centro de Pesquisa e Orientação Educacional do Rio Grande do Sul ver Quadros 
(2006). 
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educacionais e podem ter influenciado na inserção da orientação financeira (educação 

econômica) nas escolas.  Concernente ao termo, concordamos que 
 
A Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto de informações através 
do qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a 
produzir uma compreensão sobre finanças e economia, através de um processo de 
ensino, que os torne aptos a analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar 
decisões e ter posições críticas sobre questões financeiras que envolvam sua vida 
pessoal, familiar e da sociedade em que vivem. (SILVA; POWELL, 2013, p. 12-13). 

 

 Por meio de seu esforço e o aproveitamento de suas aptidões, o aluno (futuro 

profissional) deveria sentir a necessidade “de uma base econômica para afirmar-se 

socialmente” e assim, dar o devido peso do fator econômico “sem supervalorizá-lo ou 

subestimá-lo” (LOFFREDI, 1960a, p. 23), aprendendo a adquirir dinheiro, controlá-lo, 

economizá-lo sem avareza e saber manejá-lo. Segundo a autora, as atividades extraclasse 

poderiam incentivar esses hábitos. É fato que o interior da escola apresentava alunos de 

diferentes condições financeiras, mas isso não era considerado um problema, visto que a 

sociedade é heterogênea, então, lidar com essas diferenças em fase escolar configuraria num 

aprendizado para a vida social.  

 Não que seja um método específico da Orientação Educacional, mas em alguns 

momentos observamos uma correlação e importância dada às atividades extracurriculares e à 

Educação Moral e Cívica (SOUZA LIMA, 1958). Atividades extracurriculares ou extraclasses 

seriam aquelas desenvolvidas fora do ambiente de sala de aula ou além dos conteúdos 

previstos no currículo. Outros termos como “atividades paraescolares256” poderiam definir 

essas atividades como “paralelas às escolas ou como uma forma de complementação de 

aprendizado dos alunos fora do âmbito institucional ou, também, como a apropriação de uma 

cultura popular que poderia fazer parte dos ensinamentos do Currículo Escolar” (LIMA, 2012, 

p. 181). Lembramos que as atividades extraclasse possuíam uma seção especial na Revista 

Escola Secundária (a partir da revista de número nove), o que demonstrava a ênfase que a 

CADES deu para o tema257. 

 Marques (1960a) também enfatizou a orientação para as horas de lazer, valorizando a 

atividade extraclasse, ao defender que a legislação do ensino secundário focava demais nos 

aspectos intelectuais e acadêmicos por meio de “altos objetivos”, para este autor, essas 
                                                           
256 Em sua dissertação de mestrado, Suderli Oliveira Lima faz uma análise de termos similares e utiliza a 
expressão “atividades complementares” para se referir àquelas praticadas no campo das artes e das ciências, no 
Colégio Estadual do Paraná nas décadas de 1960 e 1970 (LIMA, 2008). 
257 Entre os temas presentes nos artigos dessa seção, estavam: conselho de alunos, clube de ciências, cinema, 
experiências em colégios secundários, círculos e escolas de pais, educação artística, museu de Arte, 
aeromodelismo, excursões, teatro e dramatizações, recreação, clube de leitura, entre outros. 
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atividades “são de cunho dinâmico”. Elas seriam realizadas dentro (trazer convidados, clubes 

de música e de leitura, esportes, mesas-redondas, exposições e coleções) e fora da escola 

(passeios, excursões, visitas, entre outros). “Rompem o formalismo, a monotonia que leva ao 

automatismo na vida escolar. Defendem o educando contra a rotina, os ‘clichês’, a 

estereotipia que favorece e gera a mediocridade.” (MARQUES, 1960a, p. 28). A atividade 

extracurricular seria uma “fuga espiritual” para o aluno, no entanto a legislação e a rigidez do 

currículo não abriam muito espaço para ela.  

 As atividades extraclasse258 e de recreação (visando o repouso e a diversão) eram, em 

diversos momentos, associadas aos momentos de lazer do aluno, apesar da atividade 

extraclasse ser intencionalmente educativa. Para Carbonnet et al. (1962), as atividades de 

lazer deveriam partir dos interesses dos alunos e não de pretextos dos professores. Os autores 

acreditavam que as atividades promoviam o desenvolvimento da personalidade, satisfaziam 

desejos de segurança e pertencimento de grupo, descobriam interesses, abriam novas áreas 

para a cultura, cultivavam a liderança, promoviam educação social (na qual os alunos 

aprendiam a se dar bem com os outros), estimulavam a democracia, formavam o caráter, 

desenvolviam senso de responsabilidade e faziam com que os alunos se divertissem.  

 As atividades de lazer não eram totalmente livres e nem sempre possuíam relação com 

a vida dos participantes, além disso, o orientador educacional seria o “maior interessado” na 

criação e desenvolvimento dessas atividades, pois elas o ajudavam a atingir as finalidades da 

OE. Cabia ao orientador ser, ou escolher um professor, para ser o Coordenador das Atividades 

de Lazer, que tivesse um bom relacionamento com os demais professores e a direção 

(CARBONNET et al., 1962). São destacados como exemplos de atividade extraclasse: 

encadernação, eletricidade, construção, fotografia, tipografia, marionetes, carpintaria, canto, 

decoração, teatro e trabalhos ao ar livre. Neste cenário, tais atividades, além de sugerirem o 

lazer, também possuíam uma tendência a encaminhar os alunos para alguns ofícios ou 

profissões. Elas eram intencionalmente educativas, pois serviam como oportunidades para que 

orientadores educacionais conhecessem melhor os alunos e observassem suas preferências e 

aptidões. 

 Concernente à Educação Moral e Cívica, Souza Lima (1958) faz menção ao artigo 22 

da Lei Orgânica do Ensino Secundário: 
 
Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão cuidado especial e 
constante na educação moral e cívica de seus alunos, buscando neles como base do 

                                                           
258 Apresentadas no Caderno de Orientação Educacional número 23 como “semilazer”, ou seja, uma atividade de 
diversão considerada mais elaborada (CARBONNET, et al., 1962). 
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caráter, a compreensão do valor e do destino do homem, e, como base do 
patriotismo, a compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, de seus 
problemas e desígnios, e de sua missão em meio aos outros povos. (BRASIL, 
1942c). 

  

 Na legislação de 1942 a Educação Moral e Cívica era apresentada como um tema que 

deveria permear todo o ensino, ou seja, ela ainda não era vista como uma disciplina de caráter 

obrigatório. Cordeiro afirma que 

 
A Educação Moral e Cívica (EMC) foi instituída em caráter obrigatório como 
disciplina e prática educativa em todos os níveis de ensino nas escolas brasileiras 
por meio do Decreto nº 869/69. Porém, a EMC se fez presente no quadro social e 
educacional ao longo das décadas desde a Primeira República, sendo alvo constante 
de discussões a respeito da sua permanência ou não nos currículos escolares, sendo 
compreendida como prática educativa que deveria se manifestar no meio escolar 
como um todo. As discussões em torno da sua especificidade enquanto disciplina ou 
prática educativa se deram até o seu estabelecimento pelo Decreto 869/69, mesmo 
com várias contrariedades. (CORDEIRO, 2012, p. 167). 

 

 O estabelecimento do Decreto 869/69, em pleno período da ditadura civil-militar, 

gerou a discussão se a Educação Moral e Cívica deveria ser uma prática educativa ou uma 

disciplina em si. Anos antes, durante o período das publicações da CADES, percebemos uma 

discussão similar. Souza Lima (1958) escreve em artigo da sexta Revista Escola Secundária, 

informando que a disciplina de Educação Moral e Cívica ainda não era obrigatória nas escolas 

secundárias, no entanto, na Jornada de Diretores de Estabelecimentos de Ensino, realizada em 

São Paulo, houve a aprovação de incluir a disciplina na primeira série ginasial. A preocupação 

seria sobre qual profissional estaria moralmente habilitado para ministrar tais aulas. A solução 

apresentada foi incumbir o orientador educacional de mais uma tarefa: transmitir valores 

morais e cívicos por meio de debates e reuniões, no intuito de trazer informações sobre as 

questões da época, visto que às vezes os alunos sabiam mais de Roma e Grécia Antiga do que 

do cenário atual. Podemos observar uma crítica aberta aos conteúdos de História destinados 

aos conhecimentos meramente ligados às provas, não fazendo uma relação entre passado e 

presente. Apesar das críticas aos conteúdos, os professores de História, Geografia e Português 

eram vistos como os mais capacitados para dar aulas de Educação Moral e Cívica, mas isso 

não impedia que qualquer professor utilizasse de momentos de suas aulas para tratar tal 

temática.  

 A disciplina de Educação Moral e Cívica foi apresentada como meio de aumentar o 

patriotismo e alertar sobre os deveres para com o próximo e para com Deus. Neste sentido, a 

autora fez a seguinte comparação: “se os educadores conseguem educar, não são menos 

valiosos à Pátria que os soldados, quando a defendem no campo de batalha” (SOUZA LIMA, 
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1958, p. 40). Embora a Educação Moral e Cívica não fosse de responsabilidade dos 

orientadores educacionais, o texto sugere, ainda que entre linhas, que essa era uma 

oportunidade para o SOE contribuir para aumentar o patriotismo e o senso de 

responsabilidade dos alunos, perante a sociedade, configurando-se numa tática para ampliar 

sua ação de ajustamento de condutas. 

 Observamos diferentes atividades realizadas pelos orientadores educacionais para 

tornar o seu trabalho respaldado em métodos considerados científicos ou teóricos. Apesar de 

todas as descrições sobre as técnicas, verificamos um texto que precisa ser levado em 

consideração. Segundo artigo da décima Revista Escola Secundária 
 

Entre nós, há um verdadeiro tabu quanto aos lares. As famílias não gostam que a 
escola colha dados sobre a vida dos mesmos, isto é, das relações entre pais e filhos; 
entre os irmãos; o grau de influência dos demais parentes, etc. São geralmente, mal 
recebidos os questionários feitos nesse sentido pelo Serviço de Orientação Escolar. 
Prevalece a mentalidade de que a escola se destina a proporcionar aulas e instruir os 
filhos, não precisando a família colaborar em nada. Trata-se de uma conduta 
semelhante àquela perante o médico, devendo este fazer o diagnóstico e curá-lo, 
através apenas do exame físico. (ATTAYDE, 1959, p. 20). 

 

 Embora a citação fale sobre a coleta de dados diretamente relacionados à família, 

entendemos que outras questões como vocação, sexualidade, dificuldades, também poderiam 

desembocar no âmbito familiar dos alunos e, em certas ocasiões, gerar o desconforto dos pais 

por se sentirem expostos ou responsabilizados. Mas, eram estas coletas de dados e atividades 

fora da sala de aula que faziam com que os orientadores educacionais conhecessem melhor 

seus alunos. Desse modo, situações como lidar com resistências, manipulação de informações, 

críticas ou outros “lances” era comum aconteceram durante o trabalho do orientador 

educacional. Neste sentido, os orientadores agiam de forma tática, dentro do ambiente 

familiar, ao operar “golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, 

sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas” (CERTEAU, 1994, 

p. 100). 

 As publicações revelam que os autores não descreviam uma regra, mas, afirmavam 

que cada profissional desenvolveria seu caminho para ajudar alunos, direção, professores, 

família e comunidade. Ao aplicar questionários, fichas, aconselhamentos, entrevistas, 

anedotários, sociogramas e testes, o SOE buscava mobilizar estratégias e táticas para alcançar 

os adolescentes. Conhecer o aluno era o caminho mais eficaz para entender seu lugar no 

grupo escolar e na sociedade. Não era um ajustamento meramente escolar, pois o 

autoconhecimento do discente poderia colocá-lo em seu lugar dentro da coletividade, ou seja, 

contribuiria para o plano maior de nação e indivíduos coletivamente ajustados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao iniciar um trabalho de pesquisa, o historiador tem em mente suas hipóteses, no 

entanto, se ele estiver disposto a enxergar além do que havia indagado inicialmente, o passado 

lhe trará indícios e informações que podem o surpreender. Estar disposto e interessado em 

“ouvir” as fontes abre um cenário de possibilidades. Ao concordar que “(...) a história é a 

soma de todas as histórias possíveis – uma coleção de misteres e de pontos de vista, de ontem, 

de hoje, de amanhã” (BRAUDEL, 1994, p. 53), encontramos (ou fomos encontrados) por 

várias representações da Orientação Educacional (OE) no Brasil. 

 As transformações ocorridas no século XIX, nas áreas da tecnologia, saúde e 

psicanálise influenciaram a necessidade de “posicionar de forma adequada o trabalhador, 

ocasionando a criação da Orientação Profissional, em 1895 em São Francisco (EUA), e em 

1898 em Boston (EUA)” (LANDES DA SILVA, 2021, p. 33). Com o passar do tempo, os 

métodos utilizados para orientar e ajustar os trabalhadores foram levados para as escolas e a 

Orientação Educacional passou a ser chamada de Orientação Educacional.  

 Durante os anos de 1920 e 1930 algumas experiências foram realizadas em 

instituições, como a Escola Amaro Cavalcanti, no Rio de Janeiro. Em 1938, o Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) criou uma subdivisão voltada para a OE e, na 

década seguinte, o Decreto-Lei nº 4.073 de janeiro de 1942, e o Decreto-Lei nº 4.244 de abril 

de 1942, introduziram o Serviço de Orientação Educacional nos textos legais. Aquele 

momento histórico, de transformações industriais e de êxodo rural, alterou a demanda da 

escola urbana e geraram um discurso de que a educação estava ligada às expectativas de 

desenvolvimento do país. A legislação concernente à OE não era inauguradora de uma 

prática. A instalação de Serviços de Orientação Educacional nas escolas e as leis aconteceram 

quase simultaneamente. 

 O início da década de 1950 revelava que 80% dos professores eram leigos (ROSA, 

2016) e, neste cenário, o governo realizou uma série de campanhas no intuito de formar 

professores e melhorar a qualidade do ensino secundário. Dentre elas, destacamos a 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), criada em 17 de 

novembro de 1953, que foi responsável por diversas atividades, tais como: exames de 

suficiência, cursos de extensão, seminários, palestras, publicações, entre outras. Quando 

encontramos os Cadernos de Orientação Educacional (COE) e a Revista Escola Secundária 

(RES) na Universidade de São Paulo, não tínhamos o entendimento que essas publicações nos 

abririam um leque tão intenso de correlações. Embora saibamos que a História é como uma 
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teia, interligada por todos os ramos da sociedade, o que queremos dizer é que a OE estava 

realmente conectada por uma linha extensa de temas e funções, maior do que supomos 

inicialmente. 

 O COE e a RES foram apresentados como sendo um material escrito por professores, 

para professores. O foco das publicações era fazer circular conhecimentos e experiências 

sobre a OE, destinados aos orientadores educacionais. Se observarmos, por esse prisma, 

entendemos que os textos tinham o objetivo de gerar uma formação profissional, visto que 

muitos dos profissionais que trabalhavam nessa função não tinham uma habilitação específica 

e nem todos tinham a possibilidade de participar de eventos de forma presencial. 

 A leitura inicial das fontes levantou a questão de como trabalharíamos com aqueles 

artigos e de que forma poderíamos classificar os documentos. No início da pesquisa histórica 

“[...] tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos 

objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição é o primeiro trabalho” 

(CERTEAU, 1982, p. 80). Escolhemos dividir por assuntos mais recorrentes e, a partir disso, 

estruturamos a tese em três capítulos, organizados pelo caráter temático. Não foi proposital 

esse mergulho do macro (Estado) para o micro (escola), até porque as relações entre eles são 

fluídas e, por isso, não compreendemos as divisões dos capítulos como um afunilamento, mas 

como uma disposição organizada para facilitar a leitura e a compreensão. 

 A partir disso, e com auxílio do aporte teórico (CHARTIER, 1990; CERTEAU, 1994), 

passamos a analisar os rastros e indícios deixados pelas fontes. Verificamos que os autores 

responsáveis pelos artigos eram oriundos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais, Pernambuco e Goiás e atuavam em faculdades (sobretudo as Pontifícias 

Universidades Católicas), colégios e institutos de educação, secretarias e inspetorias de 

educação em geral, e alguns oriundos da Diretoria do Ensino Secundário.  

 Como uma das estratégias utilizadas, alguns textos revelaram a busca por 

“experiências do mundo” (SCHRIEWER, 2000) ao citar a Orientação Educacional nos 

Estados Unidos e na França. A busca por referências fez com que autores escrevessem sobre 

suas experiências em viagens pedagógicas e comparassem a OE do Brasil, não no intuito de 

transportar modelos rígidos, mas de ora legitimar sua atuação, ora influenciar modelos. Suas 

escritas revelam citações de casos “problemas”, de como eles interferiam na aprendizagem e 

da necessidade que eles fossem resolvidos, como outra estratégia utilizada para configurar a 

função dos orientadores educacionais. 

 Embora esses textos tenham sido escritos num lugar estratégico (CADES/MEC), 

alguns autores apresentavam abordagens táticas para deixar registradas suas impressões 
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intelectuais, ou, então, ensinavam táticas aos orientadores educacionais de como se portarem 

no espaço do outro (família, professores, diretores, entre outros). Com isso, o conhecimento 

que circulou, oscilava entre estratégias e táticas (CERTEAU, 1994) apresentadas e ensinadas 

nas publicações. 

 Observamos durante a pesquisa que a fé e a razão transitavam o mesmo ambiente. Em 

vários momentos autores religiosos realizam um discurso voltado para o conhecimento 

científico, enfatizando métodos provenientes da Psicologia e como, alguns, autores laicos, 

possuíam uma fala fortemente ligadas às questões religiosas. Desta feita, embora os objetivos 

de ajustamento escolar, num geral, fossem os mesmos, alguns autores apresentavam os 

caminhos de forma diferente. 

 A participação da família foi tema de destaque nas publicações. Os orientadores 

educacionais precisavam fazer essa “ponte” de acesso aos familiares numa via de mão dupla: 

primeiramente, para conhecer a família e assim entender o aluno e, depois, informar situações 

sobre os alunos para sua família. Neste sentido, os textos procuravam incentivar os 

orientadores a conhecer os pais e orientá-los a educar seus filhos. A família ajustada seria 

capaz de gerar alunos ajustados. 

  A figura do orientador educacional foi representada como alguém devoto ao 

magistério, totalmente dedicado à sua função de ajustar condutas de alunos e até mesmo da 

família. Alguém de índole irretocável, apesar de um ser humano comum, este profissional era 

visto como aquele capaz que alcançar espaços não preenchidos pela família, direção e 

professores. Uma pessoa na qual os discentes deveriam vê-lo como um profissional confiável 

para conversar e expor suas dificuldades. A visão de sacerdócio era parecida com a que era 

projetada para os demais professores do período. A técnica e o conhecimento eram 

considerados como importantes, desde que o orientador além deles tivesse a vocação. 

 Devido à direção estar submersa em serviços burocráticos, e os professores ocupados 

com a função de ensinar conteúdos, ambos não possuíam muito tempo para conhecer o aluno 

em seus aspectos familiares, particulares e intelectuais, neste sentido, os orientadores eram 

vistos como aqueles que ocupariam esse espaço. Em alguns momentos, ajustando situações, 

em outros, fazendo a aproximação de pessoas no ambiente escolar. Ele também poderia contar 

com a cooperação dos demais funcionários, do serviço médico e dentário e de assistentes 

sociais, por exemplo. Em certas situações, encaminhariam os alunos para outros especialistas 

(médicos, psicólogos e outros). 

 Em determinados momentos, observamos como a figura do orientador poderia ser 

hostilizada por parte da direção e dos professores que, respectivamente, os viam como 
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insubordinados ou invasores de seu espaço educativo. No entanto, apesar de haver essas lutas 

de representações, os textos reforçam o quanto os orientadores buscavam ocupar a função de 

colaboradores, trabalhando nos “bastidores” para fazer com que a educação acontecesse de 

forma considerada adequada. 

 Os orientadores recorriam a diferentes métodos provenientes da Orientação 

Profissional, Vocacional e da Psicologia, como: entrevistas, sociogramas, testes, 

questionários, palestras e círculos de pais. Não havia uma regra a ser seguida, até porque, os 

próprios autores estavam experimentando e compartilhando técnicas que surgiam no período. 

Gráficos, tabelas e/ou quadros eram utilizados para classificar alunos quanto suas preferências 

sociais, econômicas, profissionais, entre outras. Estes elementos científicos, ao mesmo tempo 

que traziam um embasamento para suas ações, contribuíam para fortalecer a legitimidade do 

trabalho do orientador educacional. 

 O que poderia ser um espaço utilizado para a formação de professores transformou-se 

na oportunidade de circulação de pessoas e conhecimento. As ações da CADES durante as 

décadas de 1950 e 1960 proporcionaram a divulgação de experiências entre os orientadores, 

dando visibilidade e voz para professores que usavam suas práticas escolares para gerar um 

novo saber sobre essa área recém-chegada ao Brasil. Nomes se tornaram importantes e 

reconhecidos no país, tanto nas publicações como nos simpósios, congressos, jornadas, e em 

alguns casos, nas páginas dos jornais. 

 A fim de divulgar ideias e estimular as escolas de ensino secundário instalarem 

Serviços de Orientação Educacional em seus espaços, a OE foi representada como “panaceia” 

que ajudaria a “curar” ou remediar diversos males que impediam o crescimento do ensino. 

Não podemos deixar de ponderar que ao ajustar o aluno, um projeto maior estava sendo 

delineado: o de desenvolvimento da nação. O aluno que compreendia seu lugar na escola, 

também entenderia seu espaço na sociedade. O pensamento desenvolvimentista, presente 

nessas décadas, utilizava a educação como um de seus meios para alcançar um país ajustado. 

  No início dos anos de 1970 ocorreu o encerramento das atividades da CADES. Além 

disso, a Lei nº 5.692 de 1971 foi um marco importante para a OE, por conta de seu artigo 10 

que instituiu a obrigatoriedade da Orientação Educacional, “incluindo aconselhamento 

vocacional, em cooperação com os professôres, a família e a comunidade” (BRASIL, 1971). 

Em 1973, com Decreto nº 72.846, foi normatizado o exercício da profissão de orientador 

educacional (regulamentando a Lei 5.564 de 1968). A partir dessa década, autores como 

Grinspun (2003) e Balestro (2005) falam sobre as discussões sociais e como a escola poderia 

trabalhar em favor das camadas populares, mas que a Orientação Educacional não atuou 
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nisso. Assim, a partir de 1980, algumas bibliografias passam a indagar a OE e seus 

pressupostos teóricos, que começam a ser repensados e alguns textos questionam que a 

orientação não poderia se restringir aos problemas e ajustes escolares, mas que deveria ser 

comprometida com o processo de cidadania (GRINSPUN, 1994; MILET, 1990).   

 Presumivelmente, as discussões geradas no final do período da ditadura civil-militar 

tenham feito os estudiosos levarem seus olhares para o cidadão (como foco) e a sua 

participação política no coletivo. No entanto, as publicações da CADES traziam um olhar de 

maneira inversa e menos individualmente politizada: pensando na coletividade (como ponto 

central) e na atuação do cidadão sobre ela, ou seja, de como ele poderia contribuir para o 

desenvolvimento do país.  

 A década de 1990 trouxe incertezas, pois não estava claro se a nova Lei traria menção 

sobre a OE, o que foi respondido com o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394 de 1996, que dizia que a formação em Orientação Educacional se daria em 

cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação. Pascoal (2008) discute 

sobre a possibilidade de extinção da função, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia, por meio do Parecer aprovado em 13 de dezembro de 2005. No 

entanto, há uma discussão de que a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, 

possa abrir frentes de trabalho aos orientadores educacionais, por enfatizar aspectos 

relacionados à educação profissional.  

 Passado quase um século de sua chegada ao Brasil, a Orientação Educacional ainda 

procura seu espaço na educação brasileira. Vislumbramos o esforço de renovação pedagógica 

nas décadas de 1950 e 1960, empreendida pela CADES, que refletia um contexto de 

desenvolvimento no Brasil e que influenciou as ações concernentes à OE. Percebemos que as 

atividades educacionais faziam parte de valores preconizados pela CADES/MEC em prol da 

sociedade.  

 Especificamente, os artigos publicados sobre a Orientação Educacional procuraram 

ajustar todos os participantes do processo educativo: orientadores, professores, diretores, 

familiares e alunos. Todos os temas apresentados, também refletiam a necessidade de 

ajustamento: a escola se ajustar às orientações legais; a Orientação Educacional procurar 

caminhos inspirados em experiências estrangeiras; o conteúdo da religião e da psicologia em 

prol da educação; a família corresponder ao solicitado pela escola; orientadores a terem o 

perfil previsto para seu trabalho; direção e professores cooperarem com o trabalho dos 

orientadores; alunos se ajustarem em diferentes âmbitos (intelectual, social, sexual e 
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profissional); e orientadores operacionalizarem os melhores métodos de trabalho para 

melhorar o ensino. 

 A circulação de pessoas e textos gerou um discurso oficial sobre como orientadores 

educacionais deveriam desenvolver seu trabalho. Enfatizamos as representações utilizadas 

pelos próprios autores: a “panaceia” (uma “cura” - ou ajustamento - para os males e 

problemas educacionais e sociais), a “ponte” (que ligava os participantes do processo 

educativo e ocupava espaços deixados por eles) e a formação de “professores para 

professores”. 

 O material selecionado para esta pesquisa é apenas um recorte entre tantos produzidos 

no período, pois, além dos periódicos do MEC, outros livros sobre a Orientação Educacional 

foram publicados. Outra possibilidade de investigação seria realizar uma análise mais 

aprofundada e comparativa entre a OE no Brasil e em outros países que influenciaram ou 

foram influenciados por essa prática educativa. Ademais, as décadas seguintes trouxeram 

novos debates, eventos e publicações sobre a Orientação Educacional no Brasil. Ou seja, este 

é um tema de estudo da História da Educação ainda pouco explorado e que merece o 

investimento de novas pesquisas.  

 Os caminhos da História são movidos por inquietudes particulares e coletivas. O fato 

de ser professora do Ensino Fundamental e Médio da rede pública, e ter vivenciado algumas 

situações, geraram muitos questionamentos sobre minha prática educativa e de pesquisa. Por 

isso, como historiadora e professora, que sou, sinto gosto pela provocação, pois vejo a 

História como uma ciência provocativa, que reflete sobre o passado, mas que vê, no presente, 

suas permanências e mudanças. Sabendo da provocação histórica e da fugacidade de um saber 

construído, termino esta tese com as palavras de Certeau, que lembra que o leitor é “incapaz 

de fazer um estoque (salvo se escreve ou ‘registra’), o leitor não se garante contra o gasto de 

tempo [...] Ele insinua as astúcias do prazer e de uma reapropriação no texto do outro. [...] 

esta produção é igualmente uma ‘invenção’ de memória” (CERTEAU, 2012, p. 48). Que o 

tempo gasto na produção e na leitura desta tese, gere prazeres e reapropriações, e que nossa 

“invenção” (minha, pela escrita, e sua, pela leitura) sobre a Orientação Educacional abra 

caminhos para novos estudos e indagações sobre a História da Educação no Brasil. 
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Fonte: (IBGE, 1956, p. 367). 
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Anexo 2 
 
 

Entrevista com Lais Esteves Loffredi 

 A presente entrevista tem como objetivo complementar os dados da pesquisa de 

doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, realizada pela doutoranda 

Alicia Mariani Lucio, sob orientação da professora doutora Nadia Gaiofatto Gonçalves. A 

tese procura compreender como a Orientação Educacional foi representada na Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), entre as décadas de 1950 e 

1960, por meio de publicações oficiais, como os Cadernos de Orientação Educacional e os 

artigos da Revista Escola Secundária. 

Lais Esteves Loffredi 

Mestre em Planejamento Educacional 

Doutora em Psicologia da Educação 

Livre Docente, por concurso, na UFRJ 

Professora Assistente da PUC/RJ 

   

1. Local e ano de seu nascimento: 

Rio de Janeiro, 1928. 

 

2. Sua formação até o final da década de 1960 e posteriormente: 

Curso de Pedagogia na ex Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, 1953. 

Curso de Formação de Orientação Educacional – PUC/RJ, 1969 

Mestrado em Educação – PUC/RJ, 1972. 

Centre Internacional d’Etudes Pedagogiques, Universite de France, 1959 

Psicologia da Personalidade, Diretoria do Ensino Secundário, MEC, 1959. 

La Psycologie au Services de Formation des Maitres, MEC, 1959. 

Tranning of Education Counselor, 1973. 

 

3. Quando e como iniciou o seu trabalho com a Orientação Educacional? 

Dedicação exclusiva à Orientação Educacional, a partir de 1958, nas classes experimentais do 

Colégio de Aplicação da UFRJ, convidada pela direção do referido Colégio, até a criação do 

Curso de Mestrado em Orientação Educacional na UFRJ, 1973. 
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4. Qual era a relação entre o Serviço de Orientação Educacional e os demais participantes do 

Ensino Secundário (direção, professores, alunos, família, etc.)? 

O plano de trabalho do Serviço de Orientação Educacional existente nas escolas secundárias 

incluíam necessariamente a relação com a Direção, pois a ele estavam subordinados, com os 

professores através de reuniões grupais ou individualmente para discussão de ocorrências ou 

inovações a serem introduzidas nas atividades, e, posteriormente, nos Conselhos de Classe; 

com os pais, em reuniões onde eram apresentados o andamento do trabalho desenvolvido, e, 

na medida das possibilidades, contando com a presença de professores; individualmente, com 

o objetivo de criar proximidade entre escola e família, facilitando aos pais um permanente 

canal de entendimento. Nem sempre esse plano de trabalho podia ser desenvolvido dessa 

maneira, tendo em vista que em muitas escolas havia um grande número de alunos em 

diferentes turnos, obrigando o orientador a atender as demandas, usando artifícios como 

trabalhar com “professores representantes”. Esses professores tornando-se o canal de 

comunicação entre os agentes educacionais e o orientador. 

 

5. Como os autores das publicações dos Cadernos de Orientação Educacional e da Revista 

Escola Secundária eram selecionados? De que maneira você se tornou uma das autoras sobre 

Orientação Educacional nas publicações da CADES/MEC? Como era definida a escolha do 

tema escrito?  

Nesse caso estou falando de forma pessoal, a CADES fez o convite e combinou o tema; na 

Revista Escola Secundária o convite foi feito pelo diretor de publicação, Professo Luis Alves 

de Mattos, que era também o diretor do Colégio de Aplicação da UFRJ, a escolha do tema era 

livre, no máximo sugerido. 

 

6. Você mantinha contato profissional com os demais autores? Havia troca de experiências ou 

informações entre vocês? (Exemplo de autores que identificamos em nossa pesquisa: Maria 

Junqueira Schmidt, Maria de Lourdes Sousa Pereira, Doris de Mello Brito, Fany 

Tchaicowsky, Mère Marie Alphonse Carbonnet O.S.U., Pe. Antonius Benko S. J., D. Cândido 

Padim O.S.B., Emília de Mello Ribeiro, Aracy Muniz Freire, Tereza Pontual Pinto de Lemos, 

Noemi Nogueira Meira de Castro, Zilah Mattos Totta, Advenir de Souza Lima, Madre Maria 

Cristina, Newton Sucupira, P. José Dinkö Mravak, Maria Emília Alves Saltiel, Luzia 

Contardo, Ofélia Boisson Cardoso, Irmão José Otão, Agostinho Minicucci, Maria José Garcia 

Werebe, Riva Bauzer, Pe. Theobaldo Frantz S. J., Oswaldo Barros Santos, João de Oliveira e 



359 
 

Silva, Eurico Silva, Pe. Herádio Conduru Pinto Marques, Cinira Miranda Menezes, Pe. 

Geraldo Servo, Leodegário A. de Azevedo Filho, Pe. Victoriano B. Miguel S. J., entre outros) 

Mais uma vez assumo tom pessoal. No meu caso, conhecia cerca de 90% dos outros autores e 

acho que isso também acontecia, pelo menos, com a maioria. A CADES e as Associações de 

Orientadores Educacionais eram positivamente ativas e promoviam encontros, cursos, 

palestras, simpósios, que facilitavam esse conhecimento. Gostaria de incluir nessa lista: Fanny 

Winich (SESI), Maria da Gloria Pimentel, Nobuko Kawashita (PUC/SP) e Pe. Henri 

Chabassus, S. J. Colégio São Luis, S.P. 

 

7. Alguns autores eram religiosos da Igreja Católica. Havia uma ênfase no discurso religioso 

com relação à Orientação Educacional? 

Sim. No início isso ocorreu, pois os colégios religiosos católicos já tinham um “mestre de 

classe”. O próprio colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas comunicava entre 

suas atividades orientação religiosa a católicos e evangélicos. Mas logo a orientação 

Educacional assumiu um aspecto de parte integrante do todo educativo, tanto mais que 

colégios protestantes e judaicos implantaram o SOE em suas equipes.  

 

8. Quem tinha acesso a esses materiais publicados? Eram gratuitos? De que maneira 

chegavam às escolas? Como autora, você conseguia perceber a recepção desse material? 

Não sei responder a questão do acesso a esses materiais. No caso da CADES, acredito eu 

através de seus canais de comunicação com o Ensino Secundário. Lembro a existência de uma 

outra revista sobre educação com artigos de OE. “Curriculum” da Fundação Getúlio Vargas. 

O material publicado pela CADES era gratuito. A revista “Curriculum” era paga, como todas 

as publicações da FGV. A recepção era boa, já que não havia nada, além disso, a não ser as 

publicações francesas e americanas, a que praticamente não se tinha acesso. 

 

9. Referente aquele momento histórico, você considera que a Orientação Educacional era uma 

prática educativa ou uma disciplina escolar? 

Se não fosse prática educativa, poderia ser qualquer outra coisa, menos Orientação 

Educacional. 

 

10. O que eram as Classes Experimentais? 

Em 1958 o Ministério da Educação, através da CADES incentivou a criação dessas classes 

que seriam experiências inovadoras a serem realizadas por cada escola, desde que seus planos 
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fossem aprovados pelo MEC. Em 1959 foram permitidas quatro experiências: Colégio de 

Aplicação da UFRJ, Colégio Brasileiro de Almeida (particular), Colégio Pedro II e Colégio 

Nova Friburgo. A exigência era a existência de um Serviço de Orientação Educacional já 

instalado e vivenciado. (vide Revista Escola Secundária nº 12, onde o plano de trabalho 

dessas classes é descrito). Era designado pela CADES um professor da Faculdade de 

Educação UFRJ para apresentar relatórios críticos sobre as experiências. No caso do 

CAP/UFRJ foi designado o Prof. José de Farias Góes, professor catedrático de Biologia da 

Faculdade de Educação da UFRJ. 

 

11. Havia diferença entre Escola de Pais e Círculo de Pais?  

A Escola de Pais era uma das atividades da “Ação Social Diocesana” desenvolvida pela 

Diocese do Rio de Janeiro, coordenada pela Profª. Maria Junqueira Schimidt e tinha, 

obviamente, cunho católico. Sei pouco sobre o funcionamento da “Ação Social”. Sobre a 

Escola de Pais, comparecia como convidada às reuniões convocadas pela Profª. Maria 

Junqueira, quando era organizada a temática dos Círculos de Pais. Estes constituíam em uma 

série de conferências, quatro ou cinco, em Escolas Católicas e Salas Paroquiais para grupos de 

pais. Como sempre o comparecimento maciço era de mães. Não havia relação entre esses 

círculos e o sistema de ensino. Chamavam-se, também, Círculo de Pais e Mestres as reuniões 

que se realizavam na escola com a presença rara de professores, pela dificuldade de horários. 

Julgo inapropriada a denominação de “Círculo” já que eram reuniões realizadas ao longo do 

ano letivo, onde as discussões estavam centradas nos problemas escolares. 

 

12. O trabalho com a Constelação Familiar aparece em alguns textos. Como ele era 

desenvolvido? 

Esse assunto já foi praticamente respondido na questão nº 4, quando se falou sobre o plano do 

SOE. 

 

13. Você participava de eventos sobre a Orientação Educacional, como Simpósios, Jornadas, 

entre outros? De que maneira eram organizados e divulgados? Como era a participação dos 

orientadores educacionais? Orientadores de quais regiões do Brasil estavam envolvidos? 

Participei, estou quase certa, de todos os encontros, simpósios, jornadas, seminários, 

congressos. Esses eventos eram organizados pela CADES, pelas Associações de Orientadores 

Educacionais. Participavam orientadores educacionais de todas as regiões do Brasil. Alguns 

estados eram mais atuantes que outros, como por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
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Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco. Encontrei referências: a) um encontro de 

diretores em Curitiba, em 1960, onde fiz três palestras sobre O.E. Não tenho mais 

informações sobre esse evento; b) participação da O.E. em reuniões na Casa de Professores, 

do Rio de Janeiro; c) Seminário sobre Orientação Educacional nas Instituições de Nível 

Superior, promovido pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras; d) participei de 

dois eventos internacionais como representante da Associação de Orientadores Educacionais 

da Guanabara no V Congresso Internacional de O.E. e Profissional, Quebec, Canadá, em 

agosto de 1973. Nos congressos apresentei trabalhos e em um deles presidi a Sessão de 

Abertura não como mérito pessoal, mas como representante do Brasil; e) em Oslo (não tenho 

referência do ano). 

 

14. Você considera que os profissionais da Orientação Educacional seguiam algum viés 

teórico? Se a resposta for positiva, qual (ou quais) vertente teórica (nacional ou 

internacional)?  

Claro que os Cursos de Formação de O.E. ofereciam base teórica, e, pressuponho, de várias 

correntes. No entanto, essa seria uma base de fundamentos para o estabelecimento das 

relações interpessoais que a serem estabelecidas pelo orientador educacional em todas as suas 

atividades, o que foi demonstrado na tese de mestrado “Estudo Experimental sobre Atitude do 

Orientador Educacional, no Aconselhamento, relacionado com formação, experiência e 

idade.” (L. Loffredi), posteriormente publicado em livro pela Editora Francisco Alves. 

 

15. Havia uma relação da Orientação Educacional com a Psicologia? 

Transformaria a questão em “Havia uma relação do Orientador Educacional com o 

Psicólogo?” Quando a profissão de psicólogo foi reconhecida houve um certo atrito, que 

sempre me pareceu muito mais próxima de reserva de mercado de trabalho, que propriamente 

de campo de atuação. O argumento dos psicólogos seria que os orientadores educacionais não 

deveriam aplicar testes para orientação vocacional. Na medida em que foram surgindo outras 

técnicas consideradas mais relevantes para a orientação vocacional, independente dos testes e 

o mercado de trabalho desinteressante, já que os orientadores tinham maior carga horária e 

nem sempre com remuneração correspondente, esse atrito foi desaparecendo. 

 

16. Qual a importância da Orientação Educacional dentro da CADES? Que função a 

Orientação Educacional possuía no Ensino Secundário? Foi realizada em que medida?  



362 
 

A CADES deu a maior relevância à Orientação Educacional, inclusive financiando a ida de 

três orientadores para estágio no Centre Internacional d’ Etudes Pedagogiques. Nos Cursos 

para Exame de Suficiência dos Professores de Ensino Secundário, por ela promovidos, incluía 

carga horária de 20 horas em que um orientador educacional apresentava o papel do S.O.E. na 

escola. 

 

17. Como e quando a CADES encerrou suas atividades? Do seu ponto de vista, essa 

campanha cumpriu com o que foi proposto? 

Não sei dizer quando e porquê encerradas as atividades de CADES. No entanto quero 

ressaltar o trabalho por ela desenvolvido, sob a chefia do Prof. José Carlos de Mello e Souza e 

sua secretária executiva Profª. Ana Augusta Drumond. O objetivo central da CADES – 

desenvolvimento do ensino secundário, teve seu ponto alto na formação de professores que 

não tinham licenciatura, nas cidades do interior do Brasil sem Faculdades de Educação. 

Promoveram cursos, durante as férias, nos meses de janeiro e fevereiro, em tempo integral, 

oito horas diárias: quatro de Didática Geral e quatro de Didática Especial de disciplinas como 

se fosse um curso intensivo de uma Faculdade de Educação.  

Ao final, os professores prestavam um exame e, se aprovados, recebiam um Certificado de 

Suficiência, que substituía a licenciatura. Considero uma das iniciativas mais importantes do 

Ministério da Educação.  

 

18. Outras informações que julgar necessárias: 

Desejo ressaltar que os fatos relatados ocorreram há mais de cinquenta anos, portanto 

submetidos à memória. Com certeza, somente os fatos citados constantes do meu Curriculum 

Vitae.  

Acho importante acrescentar os livros publicados nesse período: 

Lais Esteves Loffredi 

a) Atitude do Orientador Educacional no Aconselhamento – Ed. Francisco Alves. 

b) Paradigma de Orientação Educacional, com várias edições, Ed. Francisco Alves. 

c) Encontros e Desencontros na Escola, em colaboração com Dina de Almeida e Silva, 

Ed. Francisco Alves. 

d) Metodologia para o Treinamento do Aluno na Habilidade de Tomada de Decisões – 

CENAFOR (Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação 

Profissional) trabalho de equipe com colaboração de Maria da Glória Pimentel, 

Nobuko Kawashita e Celso Ferretti. 
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Anexo 3 
 

TERMO DE CESSÃO 

 

 

 Pelo presente documento eu, _________________________________________ 

___________, RG __________________, CPF _________________, residente na cidade de 

__________________________, Estado ______________________, declaro ceder à 

pesquisadora Alicia Mariani Lucio, RG, CPF, sem quaisquer restrições aos seus efeitos 

patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais do depoimento escrito 

via internet que prestei através de e-mail. Fica consequentemente autorizada à pesquisadora a 

citar meu nome no texto da tese, e utilizar, publicar e divulgar, para fins acadêmicos e 

culturais, o mencionado depoimento, na íntegra ou em parte, bem como permitir a terceiros o 

acesso ao mesmo para fins idênticos, com a única ressalva de sua integridade na indicação de 

fonte e autor.  

 

 

     

    Rio de Janeiro, _____ de ___________________ de 2019. 

 

 
 
 
 


